
ECO-CODUL: 

Protejaţi apa, esența vieții tuturor speciilor pe 

Terra! 

Apa curată: oameni sănătoşi, mediu sănătos pentru 

toţi! 

Apa curată pentru o lume sănătoasă cu multe specii!  





1. Ecologizarea permanentă a spațiului școlar: 
 

 Conştientizarea elevilor 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 a 

elevului de astăzi, viitorul cetăţean de mâine; 

 

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. 

 



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

vederea stabilirii modalităţilor de acţiune pe termen scurt;  

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

NATURA, ÎNCOTRO?, organizat de Colegiul Tehnic Danubiana din localitatea 

Roman în perioada 6-10.04.2015 cu elevele Cozma Adina Mădălina și Murariu 

Claudia de la clasa a XI-a C, Hugeanu Sabina și Iosub Ioana de la clasa a XI-a 

B, Băbălau Laura-clasa a XII-a D şi Holboacă Emanuela- clasa a XII-a E, 

coordonatori: prof. Niță Maricica şi laborant Dămoc Cristina, care au obținut 

premiile I, II şi III. Proiectul a avut drept scop   protejarea mediului înconjurător  

care, dacă este neglijat din punct de vedere ecologic, poate afecta în mod direct 

atât sănătatea omului cât şi a vieţuitoarelor din jur. 

 



3. Înscrierea și participarea colegiului nostru la activitățile din Concursul Național 

Patrula Eco, Ediția a VII-a / 2014-2015 (suntem în al 3 lea an de participare), cu 56 

de elevi și 2 cadre didactice coordonatoare: prof. Niță Maricica și prof. Șugaru 

Claudia Cerasela. S-au predat opt agende dintre care a fost evidențiată ca fiind cea 

mai complexă agendă, cea  a elevei Petrișor Sabrina Maria , obținând 227 de puncte 

(poziția nr. 92 în clasamentul final). 

 

 



4. Înscrierea și participarea la concursul județean “Călătorind prin Univers”, organizat de 

Colegiul Tehnic Danubiana Roman în data de 7.04.2015, cu 18 elevi de la profilul 

Resurse naturale si 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 foarte bune, toţi cei 18 elevi obţinând diplome (4 menţiuni, 10 premii 

III şi 4 premii II, demonstrând faptul că elevii noştrii au reale cunoştinţe despre ştiințele 

mediului (geografie, chimie, biologie, fizică, ecologie…). 

 



5. Participarea la secțiunile Simpozionului-Concurs regional “Ocrotirea mediului, o 

șansă pentru generațiile viitoare”, Ediţia a V-a, din data de 08.04.2015, organizat de 

Liceul Vasile Conta -Tg. Neamţ,  cu elevele Iosub Ioana Alexandra de la clasa a XI-a B, 

coordonator prof. Niță Maricica (premiul II la secţiunea Desene) și Hugeanu Sabina de la 

clasa a XI-a B, coordonator laborant biolog Dămoc Cristina (premiul III-secţiunea 

Eseuri). 

 



6. Studiul surselor energetice poluante şi nepoluante din judeţul Neamţ. În data de 

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

naturale și protecția mediului, din cadrul colegiilor judeţului Neamț. Cu aceasta 

ocazie s-a vizitat fabrica de ciment Carpatcement Holding S.A de la Taşca, județul 

Neamț și  Barajul Izvorul Muntelui  de pe râul Bistrița, evidențiindu-se sursele 

poluante şi cele nepoluante precum şi măsurile luate împotriva poluării mediului. 

 



Barajul Izvorul Muntelui  de pe râul Bistrița  



7. Sărbătorirea  Zilei Mediului în data de 5 iunie 2015  în cadrul unei sesiuni de 

prezentări de referate,  despre poluarea apei, aerului și solului, precum și exemple de 

bune practici încetățenite în cadrul colegiului nostru. La activitate au participat din 

partea APM Neamţ doamna doctor inginer Cârlig Doinița, conducerea colegiului, 

activitatea fiind organizată de prof. Gavril Paraschiva și prof. Niță Maricica 

împreună cu elevii claselor a XI-a B,C și a XII-a C,D. Cu această ocazie din partea 

APM Neamt s-au primit diplome de excelenţă, ca  recunoaștere a eforturilor ce se 

fac de către colectivul liceului nostru pe linie de protejare a mediului înconjurător. 

 





8. Diseminarea activităţilor Programului Mondial ECO-ŞCOALA din colegiul 

noastru, în revista de specialitate a școlii Eco- Science.  

 



8.Activitate de colectare de PET-uri, hârtie, cartoane şi doze de aluminiu din cadrul 

proiectului  „ Colectăm deşeuri și ambalaje” în cadrul competiției nationale   ”Oraşul 

reciclării” ediţia a III a, inițiat de Primăria municipiului Roman în parteneriat cu toate 

unitățile de învăţământ preuniversitar din localitatea Roman și societatea de salubritate 

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

primăvara acestui an. Dacă în prima etapa (23.03.2015-27.03.2015 ), colegiul nostru a 

obţinut diplomă de participare, în a doua etapă (06.04.2015- 10.04.2015) a primit 

menţiune. 

 



9. Creativitate quilling de mărțisor, Ediţia a III-a, anul şcolar 2014-2015- proiect 

educațional desfășurat 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 mărțișoarele realizate, femeilor pe care le-au intânit pe parcursul  zilei 

de 1 Martie.  



10.Activitatea de împădurire  în zona Vulpășești, alături de personalul calificat al 

ocolului. În data de 09.04.2015 doamna profesor Şugaru 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 puieți de salcie și 50 de puieți  de salcâm aduși din 

pepiniera proprie a Ocolului Silvic în lunca Siretului, zonă arondată Ocolului Silvic 

Horia 

 

http://www.ziarulderoman.ro/wp-content/uploads/2015/04/plantari-02.jpg


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

Moldova, desfășurată în perioada: 18-22 mai 2015 cu elevii clasei a XI-a B, coordonați 

de doamna profesor Rusu Maria și doamna laborant chimist Dămoc Ana. Obiectivele 

proiectului desfășurat au fost: formarea deprinderilor de a analiza calitatea ecositemului 

din apele râului; realizarea de analize în laborator pentru stabilirea calităţii apelor din râul 

Moldova; formarea capacităţii de a investiga calitatea apelor  râului Moldova; stabilirea 

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

 



12. Pe 28.03.2015  între orele 20.30- 21.30 în orașul nostru s-a organizat cea de a șasea 

ediție a activității  numită “Ora Pământului”, alăturându-ne  celorlalte peste 40 de  

orașe din țară. Mesajul sub care s-a  desfăşurat  Ora Pământului este “Dăruieşte naturii 

din energia ta”. În ultima sâmbătă din luna martie, la  această oră târzie  s-a înterupt  

lumina, iar elevii și profesorii școlilor mușatine  cu candele aprinse au parcurs zona 

centrală a orașului chiar dacă ploua cu găleata.  Elevii Colegiului Tehnic Petru Poni s-au 

alăturat celorlalți participanți la marșul organizat de Primărie. Astfel s-a încercat 

sensibilizarea oamenilor la problemele energetice și la efectul negativ pe care îl are 

dioxidul de carbon eliminat în atmosferă și conştientizarea utilizării raționale și durabile 

a resurselor energetice. Au coordonat activitatea director adjunct Boloca Ilie, consilierul 

educativ, prof. Corhăneanu Cătălina, prof. Mirela Mihoc, prof. Dumitriu Iulia prof. 

Şugaru Claudia şi prof. Juravle Cristina. 

 



13. „COMPORTAMENT ECOLOGIC” Coordonatorul activităţii: prof. Juravle 

Cristina,  elevi participanți ai claselor IX B,  X A, XI A, XII A, B.  Scopul desfășurării 

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

un mediu sãnãtos în zona în care locuiesc și sensibilizarea lor, precum și a locuitorilor 

asupra problematicii poluãrii cu deșeuri a mediului înconjurãtor; îmbunãtãtirea percepției 

acestora despre mediu. 



14. Înscrierea și 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 și Gavril 

Paraschiva, în data de 11.10.2014. 



15. Curățenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! Numărul de elevi şi cadre 

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

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

7.04.2015 și a avut drept scop  ecologizarea spaţiilor arondate de către Primăria Roman, 

colegiului nostru: curăţenia domeniului public, adiacent zonei spaţiului școlar, și anume: 

str. Eternităţii, str. Florilor, str. Anton Pann precum și straduţele perpendiculare pe 

aceastea. Este o activitate ce are o tradiție de 7 ani , fiind în parteneriat cu Primăria 

municipiului Roman. În urma evaluării activității și prilejuit de Zilele orașului Roman, 

ne-am clasat pe locul III, fiind premiați.    



16. Înscrierea și participarea la Concursul Naţional Eco-fotografia anului 2015 cu 

un număr de  100 de fotografii şi 84 de elevi. 

 



17. Sesiunea de comunicări ştiinșifice „Utilizarea raționala a resurselor și 

combaterea poluării planetei”-  organizată de Colegiul Tehnic „ Danubiana” 

Roman, în data de 22.03.2015. Scopul principal al activității a constat în formarea 

aptitudinilor şi atitudinilor necesare pentru a înţelege relaţiile și interacțiunile dintre 

oameni şi mediul înconjurător și aplicarea cunoştinţelor teoretice privind utilizarea 

rațională a resurselor și 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. 

 



18. Marcarea Săptămânii Educaţiei Globale (17.11.2014-21.11.2014),  prin desfășurarea 

unor activităţi cu tematică specifică: „Alimentație sănătoasă versus alimentație 

nesănătoasă” cu elevii clasei a XI-a B, coordonați de profesorii: Dascălu Elena Gabriela, 

Escu Anişoara şi Niță Maricica. Obiectivele acestei activitțti 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. 

 



19. „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 B șp ) şi cadrele didacticce implicate: prof. 

Manolache Marieta, prof. Escu Anișoara şi prof. Dumitriu Iulia, a avut drept scop: 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală și sănătatea 

proprie și având drept obiective: apărarea şi întărirea sănătăţii personale; însuşirea de 

cunoştinţe cu privire la igiena odihnei și igiena alimentației si conştientizarea 

importanţei  autocunoaşterii în adoptarea unui stil de viaţă sănătos. 

 



20. Imaginație și creație în reciclare” 

      Data desfășurării: 07.04.2015 

Prezentarea activității: Activitatea a cuprins elevi de la clasa a X-a C, Protecția 

Mediului. Ei au adus de acasă o serie de  materiale reciclabile  (textile, ziare, cutii, 

cofraje, hârtie albă și colorată, PET-uri etc.) și lucrând în echipă, au confecționat 

diverse obiecte, pliante, afișe, colaje etc. Prin ceea ce au realizat, elevii au dat dovadă 

că le pasă, au imaginat și creat din materiale reciclabile obiecte ce transmit mesaje 

ecologice, precum și  mesaje pentru protejarea sănătății. 

 



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

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

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

Scopul acestei construcții este de a valorifica resursele regenerabile de energie asigurând 

iluminatul orașului Roman , a împrejurimilor și a instituțiilor publice. 



22. În data de 29 aprilie 2015, în sala de festivităţi a Colegiului Tehnic Petru Poni, s-a 

desfăşurat ediția a II-a  a concursului “Reciclăm și ne jucăm “, la care au participat 

elevii claselor de economic de la C.T. “Petru Poni” Roman și colegii lor, de la C.T. 

“Danubiana” Roman. Au fost prezenți în sală elevi ai claselor de profil economic: IX A, 

X A, XII A și XII B, profesorii catedrei “Economic” ai Colegiului Tehnic “Petru Poni” 

Roman: Juravle Cristina, Nechifor Maria, Stolnicu Simona și Curpăn Adina, profesorii de 

discipline economice de la Colegiul Tehnic “Danubiana” Roman: Grigoraş Simona și 

Căpraru Dana. 



23. Programul educațional de protecția mediului ,,Patrula de reciclare” ediția 2014-2015, 

desfășurat în perioada 15.11.2014-15.05.2015, organizatorul programului Asociația 

Română pentru Reciclare, RoRec. Profesor coordonator în Patrula de Reciclare la CTPP, 

Roman: Iulia Dumitriu, cu un număr de 20  agenți ai Patrulei de Reciclare, CTPP 

reprezentanți de la 20 de clase, domenii  diferite de calificare. Domeniul voluntariatului de 

tip ecologic are ca miză educarea pentru mediu și responsabilitate socială. În acest 

context, Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman, a participat pentru a doua oară la 

desfășurarea Progamului Național ,,Patrula de Reciclare ”. Ca urmare a cantității de DEEE 

colectate, dar și a activităților proprii realizate în ediția 2014-2015, Patrula de Reciclare de 

la CTPP a fost premiată ca fiind ,,Cea Mai Activă Patrulă” din județul Neamț. 

. ”.  



24. 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 (Bogles Narcis clasa a XI-a B) și un premiu 

III (Eșanu Sabina - clasa a XI-a C),  iar la faza naţională-locul VII,  elevul Bogleș 

Narcis. 

 

 



25. În cadrul festivităţilor desfășurate cu prilejul Zilelor Municipiului Roman în perioada 14-

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

„Resurse naturale și protecţia mediului”, precum şi elevii premiaţi, au fost felicitați în 

cadrul unor manifestări din această perioadă de către reprezentanţii comunității locale 

(Primăria municipiului Roman și Arhiepiscopia Romanului și Bacăului). 

 



 

26. Excursie de studiu cu elevii clasei a XI-a B, coordonați de prof. Niță Maricica în 

luna octombrie 2014 la Situl Natura 2000 Râul Moldova între Tupilați și Roman. 

Râul Moldova între Tupilaţi și Roman a fost desemnat arie protejată de importanță 

comunitară (SCI), care a fost inclusă în rețeaua ecologică europeană Natura 2000.  



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

şcoala noastră. Implicare: tot colectivul colegiului nostru sub coordonarea 

prof. Deaconu Iolanda şi Hurjui Mirela. 

 



 Colectivul de la colegiul nostru este conştient de faptul că una 

dintre principalele provocări ale lumii contemporane este 

poluarea exponenţială a mediului înconjurător, cu consecinţe 

alarmante pentru viitorul planetei noastre.  

 În acest context se pun în practică  diferite acţiuni menite să 

schimbe mentalităţi, concepţii şi atitudini asupra modului de 

viaţă a semenilor noştri. Suntem realişti știind că acţiunile 

noastre reprezintă o picătură de apă într-un ocean, dar credem 

ca este mai  benefic decât  dacă nu ne-am implica deloc !  

 




