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RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2014-2015  

al  II-lea  an în program  

 

 

Unitatea  şcolară : COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” 

Director : profesor  GABRIELA MARIANA DASCĂLU 

Directori adjuncţi : profesori CRISTIAN ILIE, ILIE BOLOCA 

Coordonatori  profesori : 1. NIŢĂ MARICICA , Protecţia mediului   

                                             0762281864, nita_maricica@yahoo.com 

                                          2.GAVRIL PARASCHIVA, Protecţia mediului   

                                             0746251074,  pasa_gavril@yahoo.com 

Nr. Elevi implicaţi: 1062 

Nr. Cadre didactice implicate: 40 

Parteneri implicaţi:  

 Cîrlig Doinița reprezentant Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, 

 Buzdugan Cristian reprezentant al SC Apa Serv Neamț zona Est Roman 

 Păvăleanu Ion reprezentant Administrația Națională a  Apelor Române SA-

Sistemul de Gospodărirea Apelor Neamț 

 Dascălu Constantin reprezentant al Ocolului Silvic Roman 

 Scorțanu Irina reprezentant al Primăriei Roman 

 

Obiective generale : 

Realizarea acestui scop va fi posibilă prin atingerea obiectivelor generale: 

1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar 

2. Managementul resurselor de apă 

3. Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția  și conservarea 

mediului înconjurător și de aplicare a acestei  legislații 

 

Obiectivele urmărite au fost:  

1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 

 Conştientizarea elevilor privind problemele de mediu  și implicarea activă în rezolvarea 

acestora, prin studiu în clasă şi acţiuni concrete în cadrul şcolii şi al comunităţii;  

 Promovarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă, care oferă elevilor o gamă largă de 

preocupări, atât teoretice  cât și activităţi ce vizează protejarea apelor;  

 Formarea unui comportament responsabil față de protejarea apelor al elevului de astăzi, 

viitorul cetăţean de mâine. 
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2. Managementul resurselor de apă: 

 Realizarea unui studiu și a unei analize eficiente în baza cărora putem reduce consumul 

de apă dulce; 

 Monitorizarea și diseminarea în mass-media a rezultatelor obținute;  

 Realizarea unui plan de acțiune privind economisirea apei potabile. 

 

3. Implicarea elevilor în cunoașterea legislației privind protecția și conservarea 

mediului înconjurător și de aplicare a acestei legislații 

 

 Se va organiza o întâlnire cu specialiști în domeniul protecției mediului în scopul 

dezbaterii legislației specifice în vigoare; 

 Elevii se vor implica în activități de informare și sensibilizare a populației privind 

cunoașterea şi respectarea legislației în scopul protecției mediului; 

 Elevii vor sesiza autoritățile și persoanele în drept asupra eventualelor situații de 

încălcare a legislației; 

 Realizarea unui memoriu către organele legislative în scopul emiterii unei legislații, 

privind gestionarea cât mai eficientă a consumului de apă. 

 

Activități: 

În cursul anului şcolar  2014-2015  au fost proiectate şi realizate următoarele activităţi : 

 Organizarea unor întâlniri lunare, cu eco-şefii claselor implicate în program, în vederea 

stabilirii modalităţilor de acţiune pe termen scurt şi mediu. 

 Participarea la proiectul educativ “Lasă doar urme eco” Ediţia a IV-a 2015, “NATURĂ, 

ÎNCOTRO?”, organizat de Colegiul Tehnic Danubiana din localitatea Roman, în perioada 6-

10.04.2015,  cu elevele Cozma Adina Mădălina, Murariu Claudia de la clasa a XI-a C, 

Hugeanu Sabina, Iosub Ioana de la clasa a XI-a B şi Băbălău Laura, clasa a XII-a D şi 

Holboaca Emanuela clasa a XII-a E, coordonatori: prof. Niţă Maricica şi laborant Dămoc 

Cristina care au obţinut premiile I, II şi III. Proiectul a avut drept scop   protejarea mediului 

înconjurător  care, dacă este neglijată din punct de vedere ecologic, poate afecta în mod 

direct atât sănătatea omului cât şi a vieţuitoarelor din jur. 

 Înscrierea şi participarea colegiului nostru la activităţile din “Concursul Naţional 

Patrula Eco”, Ediţia a VII-a, 2014-2015 (suntem în al 3 lea an de participare, cu 56 de elevi 

şi 2 cadre didactice coordonatoare: prof Niţă Maricica şi prof. Șugaru Claudia Cerasela. S-au 

predat opt agende dintre care cea a elevei Petrişor Sabrina Maria a fost evidenţiată că fiind 

cea mai complexă, obţinând 227 de puncte (poziţia nr. 92 în clasamentul final). 

 Înscrierea şi participarea la concursul judeţean “Călătorind prin Univers” organizat de 

Colegiul Tehnic Danubiana Roman în dată de 7.04.2015 cu 18 elevi de la profilul Resurse 

naturale şi protecţia mediului, clasele a X-a B şi a XI-a B,C. Coordonatorul activităţii din 

partea colegiului nostru a fost prof. Dascălu Elena Gabriela. Rezultatele concursului au fost 

satisfăcătoare: toţi cei 18 elevi obţinând diplome(4 menţiuni, 10 premii III şi 4 premii II, 

demonstrând faptul că elevii noştrii au reale cunoştinţe despre ştiinţele mediului (geografie, 

chimie, biologie, fizică etc.) 

 Participarea la secţiunile Simpozionului-Concurs regional “Ocrotirea mediului, o şansă 

pentru generaţiile viitoare”, Ediţia a V-a ,din 08.04.2015, organizat de Liceul Vasile Conta 
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din Tg. Neamţ cu elevele Iosub Ioana Alexandra de la clasa a XI-a B, coordonator prof. Niţă 

Maricica (premiul II la secţiunea Desene) şi Hugeanu Sabina de la clasa a XI-a B, 

coordonator laborant biolog Dămoc Cristina (premiul III-secţiunea Eseuri). 

 Studiul surselor energetice poluante şi nepoluante din judeţul Neamţ, în dată de 

08.05.2015 în cadrul Cercului pedagogic al cadrelor didactice de la profilul Resurse naturale 

şi protecţia mediului din cadrul colegiilor judeţului Neamţ. Cu această ocazie s-a vizitat 

fabrica de ciment Carpatcement Holding S.A de la Tăşca, judeţul Neamţ şi  Barajul Izvorul 

Muntelui  de pe râul Bistriţa. Cu această  ocazie s-au evidenţiat sursele poluane şi cele 

nepoluante precum şi măsurile luate împotriva poluării mediului înconjurător. 

 Sărbătorirea  Zilei Mediului în data de 5 iunie 2015  în cadrul unei sesiuni de prezentări şi 

referate despre poluarea apei, aerului şi solului precum şi exemple de bune practici în 

domeniu, încetăţenite în cadrul colegiului nostru. La activitate au participat din partea APM 

Neamţ doamna doctor inginer Cârlig Doiniţa, conducerea colegiului nostru, activitatea fiind 

organizată de prof. Gavril Paraschiva şi prof. Niţă Maricica împreună cu elevii claselor a XI-

a B, C şi a XII-a C,D. Cu această ocazie s-au primit diplome de excelenţă din partea APM 

Neamţ, ca o recunoaştere a eforturilor ce se fac de către colectivul liceului nostru pe linie de 

protejare a mediului înconjurător. 

 Diseminarea activităţilor Programului Mondial din şcoala noastră în revista de 

specialitate a şcolii, Eco- Science. S-au conceput şi realizat articole de către toţi membrii 

implicaţi în program. 

 Activitate de colectare de PET-uri, hârtie, cartoane şi doze de aluminiu în cadrul 

proiectului  „Colectăm deşeuri şi ambalaje” în cadrul competiţiei naţionale ”Oraşul 

reciclării” ediţia a III-a iniţiat de Primăria municipiului Roman în parteneriat cu toate 

unităţile de învăţământ preuniversitar din localitatea Roman şi societatea de salubritate SC 

Rossal SA. Acest proiect s-a desfăşurat în două perioade de timp distincte, în primăvara 

acestui an. Dacă în prima etapă (23.03.2015-27.03.2015) colegiul nostru a obţinut diplomă de 

participare, în a două etapă (06.04.2015- 10.04.2015 ) a primit menţiune. 

 Creativitate quilling de mărţişor, Ediţia a III-a, anul şcolar 2014-2015- proiect educaţional 

desfăşurat la nivel  de colegiu. Proiectul propus nu  a atins doar obiective care se înscriu în 

sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi ecologice, dat fiind faptul că elevii au oferit 

mărţişoarele realizate femeilor pe care le-au întâlnit pe parcursul  zilei de 1 Martie. Latura de 

educaţie ecologică a proiectului s-a reflectat în realizarea unor felicitări, utilizând materiale 

refolosibile. De asemenea s-a folosit şi metoda quilling în confecţionarea felicitărilor şi 

măţişoarelor. În desfăşurarea proiectului s-au implicat elevii de la profilul Resurse naturale şi 

protecţia mediului coordonaţi de prof. Gavril Paraschiva şi Niţă Maricica precum şi de 

laborant biolog Dămoc Cristina. 

 Prin contractul de colaborare încheiat cu Ocolul Silvic Horia  şi anul acesta în prima 

săptămâna din luna aprilie am participat cu elevii colegiului la activitatea de împădurire  în 

zona Vulpășești, alături de personalul calificat al ocolului. În data de 09.04.2015 doamna 

profesor Șugaru Claudia-Cerasela împreună cu un număr de 20 de elevi de la profilul Tehnic 

şi Resurse naturale şi protecţia mediului, clasele a IX-a au plantat 300 puieţi de salcie şi 50 

de puieţi  de salcâm, aduşi din pepiniera proprie a Ocolului Silvic, în lunca Siretului, zonă 

arondată Ocolului Silvic Horia. 

 “Calitatea apelor râului Moldova” - activitate de monitorizare a calităţii apei râului 

Moldova, desfăşurată în perioada 18-22 mai 2015 cu elevii clasei a XI-a B coordonaţi de 

doamna profesor Rusu Maria şi doamna laborant chimist Dămoc Ana. Obiectivele 

proiectului desfăşurat au fost: formarea deprinderilor de a analiza calitatea ecositemului din 

apele râurilor; realizarea de analize în laborator pentru stabilirea calităţii apelor din râul 
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Moldova; formarea capacităţii de a investiga calitatea apelor  râului Moldova; stabilirea 

calităţii apelor râului Moldova în zona podului  rutier, la intrarea în oraşul Roman. 

 Pe 28.03.2015  între orele 20.30 - 21.30 în oraşul nostru s-a organizat cea de a şasea ediţie a 

activităţii  numită “Ora Pământului”, alăturându-ne  celorlalte peste 40 de  oraşe din ţară. 

Mesajul sub care s-a  desfăşurat  activitatea  este “Dăruieşte naturii din energia ta”. În 

ultima sâmbătă din luna martie, la  această oră târzie  s-a înterupt  lumina iar elevii şi 

profesorii şcolilor mușatine  cu candele aprinse au parcurs zona centrală a oraşului chiar dacă 

ploua cu galeata.  Elevii Colegiului Tehnic Petru Poni s-au alăturat celorlalţi participanţi la 

marşul organizat de Primărie. Astfel s-a încercat sensibilizarea semenilor noștri la 

problemele energetice, la efectul negativ pe care îl are dioxidul de carbon eliminat în 

atmosferă și conştientizarea utilizării raţionale şi durabile a resurselor energetice. Au 

coordonat activitatea director adjunct Boloca Ilie, consilierul educativ  prof. Corhaneanu 

Cătălina, prof. Mirela Mihoc, prof. Dumitriu Iulia, prof.Șugaru Claudia şi prof. Juravle 

Cristina. 

 07-10.04.2015 Titlul activităţii: „Comportament ecologic” Coordonatorul activităţii: prof. 

Juravle Cristina, elevi participanţi ai claselor IX B, X A, XI A, XII A,B. Scopul desfăşurării 

proiectului educativ: promovarea în rândul elevilor a conceptelor ecologice cu privire la un 

mediu sănătos în zona în care locuiesc şi sensibilizarea lor, precum şi a locuitorilor, asupra 

problematicii poluării cu deşeuri a mediului înconjurător; îmbunătățirea percepţiei acestora 

despre mediu. 

 Înscrierea şi participarea la Ediţia a XVI-a a Seminarului Naţional „Parteneriat în 

educaţia pentru mediul înconjurător”, organizat de CCDG cu tema „Interdisciplinaritatea 

educaţiei pentru mediu”, a profesorilor coordonatori ai Programului  Mondial Eco-Şcoala din 

cadrul colegiului nostru, Niţă Maricica şi Gavril Paraschiva. 

 „Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! ”  Numărul de elevi şi cadre didactice 

implicate:  24 elevi  de la clasa a IX a B profesională şi 8  cadre didactice implicate, de la 

catedra „Protecţia mediului şi Materiale de Construcţii”. Activitatea a avut loc în data de 

7.04.2014 şi a avut drept scop  ecologizarea spaţiilor arondate de către Primăria Roman 

colegiului nostru: curăţenia domeniului public  adiacent zonei spaţiului şcolar, şi anume: str. 

Eternităţii, str. Florilor, str. Anton Pann precum şi străduţele perpendiculare pe aceasta. Este 

o activitate în parteneriat cu Primăria municipiului Roman care are o tradiţie de 7 ani. În 

urmă evaluării activităţii cu prilejul Zilelor oraşului Roman, ne-am clasat pe locul III, fiind 

premiaţi.   

 Înscrierea şi participarea la Concursul Naţional Eco-fotografia anului 2015 cu un număr 

de  100 de fotografii şi 84 de elevi. 

 Participarea cu articole de specialitate în revista Eco-Science nr. 5 a şcolii, a majorității 

cadrelor didactice din şcoală. 

 Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Utilizarea raţională a resurselor şi combaterea 

poluării planetei”- organizată de Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman în dată de 

22.03.2015. Scopul principal al activităţii a constat în formarea aptitudinilor şi atitudinilor 

necesare pentru a înţelege relaţiile şi interacţiunile dintre oameni şi mediul înconjurător şi 

aplicarea cunoştinţelor teoretice privind utilizarea raţională a resurselor şi combaterea 

poluării planetei. Participare: eleva Ciobanu Claudia, clasa a XI-a B, premiul III (coordonator 

prof. Niţă Maricica), prof. Escu Anişoara - premiul III, prof. Dascălu Elena Gabriela- 

premiul II şi prof. Niţă Maricica- premiul I. 

 Marcarea Săptămânii Educaţiei Globale (17.11.2014-21.11.2014) prin desfăşurarea unor 

activităţi cu tematică specifică: „Alimentaţie sănătoasă versus alimentaţie nesănătoasă” cu 

elevii clasei a XI-a B, coordonaţi de profesorii: Dascălu Elena Gabriela, Escu Anişoara şi 
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Niţă Maricica. Obiectivele acestei activităţi au fost: formarea unor deprinderi  de alimentaţie 

sănătoasă; identificarea surselor de  hrană ecologică; stabilirea avantajelor pentru o 

alimentaţie naturală; formarea atitudinii pozitive faţă de consumul de alimente benefice 

organismului; formarea unor deprinderi în ceea ce priveşte prepararea unui meniu sănătos 

pentru organism; prezentarea unor exemple de bună practică menite să stimuleze respectul 

pentru natură şi ecologie; dezvoltarea şi stimularea creativităţii; oferirea  unei noi şanse 

elevilor de a se afirma. 

 „ Educaţie pentru sănătate”- proiect educativ ce s-a desfăşurat în data de 06.04.2015,   cu 

55 elevi (X C, XI B, X I, XII J, IX Bsp) şi cadre didacticce implicate: prof. Manolache 

Marieta, prof. Escu Anisoara și prof. Dumitriu Iulia. A avut drept scop promovarea unui stil 

de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală şi sănătatea proprie,  având drept 

obiective  apărarea şi întărirea sănătăţii personale, însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena 

odihnei şi igiena alimentatiei și conştientizarea importanţei autocunoașterii în adoptarea unui 

stil de viaţă sănătos. 

 „Imaginaţie şi creaţie în reciclare”  Data desfăşurării: 07.04.2015. Activitatea a cuprins 

elevi de la clasa a X-a C, Protecţia Mediului. Ei au adus de acasă o serie de  materiale 

reciclabile  (textile, ziare, cutii, cofraje, hârtie albă şi colorată, PET-uri etc.) şi lucrând în 

echipă, au confecţionat diverse obiecte, pliante, afişe, colaje etc. Prin ceea ce au realizat, 

elevii au dat dovadă că le pasă, au imaginat şi creat din materiale reciclabile obiecte ce 

transmit mesaje ecologice, precum şi  mesaje pentru protejarea sănătăţii. 

 Vizită de lucru la microhidrocentrala de pe râul Moldova ,  09.04.2015, în zona 

comunei Cotu Vameş.  Numărul de elevi şi cadre didactice implicate:  26 de elevi 

coordonaţi de prof. Dascălu Gabriela, prof. Cramer Alexandru, prof. Șugaru Claudia. 

Scopul acestei construcţii este de a valorifica resursele regenerabile de energie 

asigurând iluminatul oraşului Roman, a împrejurimilor şi a instituţiilor publice. 

Reprezentantul primăriei, respectiv domnul Negrescu Vasile şi colegul său au preluat 

elevii împărţiţi în două grupe şi le-au prezentat părţile componente şi funcţionarea 

microhidrocentralei. Lucrările au fost realizate cu ajutorul societăţii Construcţii 

Hidrotehnice SA Iaşi, valoarea proiectului fiind  de 22 milioane lei iar cei mai mulţi 

bani provin din fonduri europene. Lucrările s-au desfăşurat pe o perioada de 30 de luni 

şi microhidrocentrala a început să funcţioneze pe 3 martie 2015, producând 3 GWh/an. 

Aparatura şi instalaţiile sunt din Germania, Belgia, Franţa iar turbinele instalaţiei au 

fost montate de o echipa franceză. Avantajele acestei instalaţii sunt date de faptul că  nu 

elimină CO2, SO2 sau alţi poluanţi. 

 În data de 29 aprilie 2015, în sala de festivităţi a C. T. Petru Poni, s -a desfăşurat ediţia a 

II-a  a concursului “Reciclăm şi ne jucăm“,  la care au participat elevii claselor de 

economic de la C.T. “Petru Poni” Roman şi colegii lor, de la C.T. “Danubiana” Roman. 

Au fost prezenţi în sală elevi ai claselor de profil economic: IX A, X A, XII A şi XII B, 

profesorii catedrei “Economic” a Colegiului Tehnic “Petru Poni” Roman: Juravle 

Cristina, Nechifor Maria, Stolnicu Simona şi Curpăn Adina, profesori de discipline 

economice de la Colegiul Tehnic “Danubiana”  Roman: Grigoraş Simona şi Căpraru 

Dana. Activitatea a început la ora 11 cu prezentarea unui referat despre reciclare şi 

reutilizare a ambalajelor în crearea de obiecte utile, frumoase, sugestive, atractive, 

prezentat de elevii clasei a IX-a A, utilizând un format PPT. A urmat desfăşurarea 

activităţilor din secţiunea I a concursului: “Lucrări realizate din materiale reciclate “ , 

care s-a desfăşurat sub forma unei expoziţii de produse . A fost prezentat fiecare produs 

din punct de vedere al utilităţii, materialelor folosite, modului de lucru şi a l impactului 

asupra mediului, prin reciclarea maerialelor utilizate la crearea lui. Concursul a 

continuat cu cea de-a doua secţiune: “ Parada ţinutelor vestimentare realizate din 
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materiale reciclate”, elevii participanţi defilând pe scenă, în admiraţia şi aplauzele 

publicului, prezentându-şi ţinutele şi evidenţiind materialele utilizate, modul de 

realizare şi impactul asupra mediului prin reutilizarea acelor materiale care s -ar fi 

transformat în deşeuri. 

 Programul educaţional de protecţia mediului ,,Patrula de reciclare” ediţia 2014-2015 

desfăşurat în perioada  15.11.2014-15.05.2015, organizatorul programului, Asociaţia 

Română pentru Reciclare  RoRec, profesor coordonator în Patrula de Reciclare la CTPP, 

Iulia Dumitriu, cu un număr de 20  agenţi, reprezentanți de la 20 de clase  cu domenii  

diferite de calificare. Domeniul voluntariatului de tip ecologic are ca miză educarea pentru 

mediu şi responsabilitate socială. În acest context, Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman, a 

participat pentru a doua oară la desfăşurarea Programului Naţional ,,Patrula de Reciclare”. 

Programul urmăreşte încurajarea obiceiului de colectare selectivă a deşeurilor de 

echipamente electrice şi electronice (DEEE) pentru a contribui la atingerea obiectivelor 

cantitative impuse de normele europene, anume de 4 kg/locuitor/anual și  ajută elevii să 

înţeleagă unele dintre cauzele poluării mediului, să conştientizeze faptul că reducerea 

acestora depinde de fiecare dintre noi şi să devină ambasadorii acestui mesaj ecologic în 

comunităţile lor. Misiunea ambasadorilor reciclării este de a contribui activ la realizarea 

obiectivelor europene pentru conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului 

înconjurător şi a sănătăţii umane, pentru utilizarea raţională a resurselor naturale, prin servicii 

complete de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi implicit prin 

reintroducerea în sectorul economic de materii prime. Patrula de Reciclare a CTPP a fost 

sprijinită în colectarea selectivă a DEEE de: Director, prof. Dascălu Mariana Gabriela, 

Director adj.  prof. Ilie Cristian, prof. Sugaru Claudia,   prof. Niţă Maricica,  prof. Aramă 

Lucian, prof. Gavril Paraschiva, prof. Tudorică Mihai. Ne-am propus o misiune grea, având 

în vedere că a trebuit să schimbăm atitudini, mentalităţi, să-i convingem pe cei de lângă noi 

să înţeleagă care sunt factorii de risc la care ne expunem cu toţii printr-un comportament 

lipsit de responsabilitate faţă de mediu,  iar acest lucru nu se poate întâmplă decât în timp. 

Prin acţiunea noastră am reuşit să mobilizăm romaşcanii să aducă la punctul de colectare de 

la CTPP deşeuri de echipamente electrice şi electronice uzate/defecte sau să sune la 

reprezentantul local, d-na Adriana Ioniţă, pentru a preda DEEE în contul patrulei noastre. Ca 

urmare a cantităţii de DEEE colectate, dar şi a activităţilor proprii realizate în ediţia 2014-

2015, Patrula de Reciclare de la CTPP a fost premiată că fiind ,,Cea Mai Activă Patrula” din 

judeţul Neamţ. 

 Activitate de pregătire a elevilor din lotul olimpic de la profilul Protecția Mediului în 

perioada olimpiadelor şcolare ianuarie-aprilie 2015 de către profesorii: Niță Maricica, Gavril 

Paraschiva, Şugaru Claudia şi Lăpuşneanu Loredana. Rezultate la faza județeană: -premiul I 

(Bogleș Narcis clasa a XI-a B)  și premiul III (Eșanu Sabina clasa a XI-a C),  iar la faza 

naţională - locul VII  la clasa a XI-a: elevul Bogles Narcis. 

 În cadrul festivităţilor desfăşurate cu prilejul Zilelor Municipiului Roman,  în perioada 14-

24.05.2015 echipa de cadre didactice şi elevii care au pregătit lotul olimpic de la  profilul 

„Resurse naturale şi protecţia mediului”,  precum şi elevii premiaţi,  au fost felicitaţi de către 

reprezentanţii comunităţii locale (Primăria municipiului Roman şi Arhiepiscopia Romanului 

şi Bacăului). 

 Excursie de studiu cu elevii clasei a XI aB coordonaţi de prof. Niţă Maricica în luna 

octombrie 2014 în Situl Natura 2000 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman. Râul 

Moldova între Tupilaţi şi Roman a fost desemnat arie protejată de importanță comunitară 

(SCI), care a fost inclusă în reţeaua ecologică europeană Natura 2000. Situl are o suprafaţă de 

4720 ha şi cuprinde terenuri care aparţin municipiului Roman şi comunelor Boteşti, Cordun, 

Dulcesti, Gheraiesti, Horia, Tupilaţi, Ţibucani, Văleni (jud. Neamţ) şi Miroslovești (jud. 
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Iaşi). Situl Natura 2000 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman (ROSCI 0364) a fost declarat 

pentru conservarea a zece specii de vertrebrate de interes comunitar, patru specii de 

mamifere, trei specii de amfibieni şi trei specii de peşti. În parteneriat cu Asociaţia SOS 

Viitorul Bacău, am organizat o excursie de studiere a habitatelor naturale şi antropice de pe 

malurile râului Moldova,  între Tupilaţi şi Roman, studiindu-se biotopurile şi biocenozele 

acestora precum şi interdependenţa acestora (lunca Moldovei, zonele umede de pe malurile 

râului, brotăcelul, tritonul, peştele mreană, popândăul, vidra, liliacul cu urechi mari, liliacul 

comun, buhaiul de baltă cu burtă roşie, buhaiul de baltă cu burtă galbenă etc.)  Obiectivul 

general al studiului a fost crearea premizelor unei conştiinţe de asigurare a stării de 

conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes naţional/comunitar din aria protejată 

ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman. 

 Colectare de  deşeuri din hârtie şi carton pe clase - activitate cu tradiţie în şcoala noastră. 

Implicare: tot colectivul colegiului nostru sub coordonarea  profesorilor  Deaconu Iolanda şi 

Hurjui Mirela 

 

Şcoala este înscrisă în program din anul şcolar 2013-2014 și  are 2 ani de activitate. 

 

 

            21 iulie 2015    

Întocmit, 

                                                                                                                      1. Niță Maricica 

                                                                                               2. Gavril Parasciva 

 


