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REVISTA SIMPOZIONULUI REGIONAL „GÂNDEŞTE VERDE 

REVISTĂ ELECTRONICĂ ANUALĂ 

 
Publicație anuală în format electronic accesibilă gratuit pe site-ul colegiului : http://kiritescu.ro/ 
        

                                    Resursă educaţională deschisă, publicată în format electronic, revista simpozionului regional „GÂNDEȘTE 

VERDE” asigură gratuit accesul elevilor, cadrelor didactice şi părinţilor la materiale educaţionale de calitate. Este postată pe site-ul 

Colegiului Economic „Costin C. Kiriţescu” http://kiritescu.ro şi apare anual (în luna iunie a fiecărui an). 

TEMA   SIMPOZIONULUI : „ECONOMIA  VERDE – PROVOCĂRI PENTRU EDUCAŢIE” 

                                Simpozionul regional adresat profesorilor va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea 

rezultatelor activităţilor cadrelor didactice, stabilirea elementelor de conexiune între discipline, aplicabilitatea 

strategiilor didactice şi a informaţiei dobândite, promovarea unui comportament prietenos cu mediul înconjurător, stimularea 

motivaţiei pentru reciclare şi optimizare a materialelor reciclabile şi deprinderea unor abilităţi de comunicare şi 

socializare. 

ARGUMENT : 

                                 Problema mediului, a ocrotirii acestuia, este o necesitate dată de situaţia tot mai gravă cu care se confruntă 

planeta, mai ales din cauza faptului că intervenţia nocivă a omului, din inconştienţă sau nepăsare, îi afectează fiecare 

părticică.Suntem conştienţi că problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, dar ca dascăli 

considerăm că educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei datorită mijloacelor directe şi indirecte de acţiune asupra 

tinerelor generaţii, cei care vor popula lumea viitorului. 

                                 Prin acţiuni de conştientizare, de informare şi sensibilizare asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi a 

promovării unei conduite care să-l protejeze şi prin utilizarea unor strategii didactice adecvate vârstei celor pe care dorim să-i 

formăm în spiritul ecologic, putem reuşi ceea ce legile adesea nu reuşesc: să implicăm comunitatea în soluţionarea 

problemelor de mediu. Şcoala reprezintă un veritabil mijloc de acţiune în formarea generaţiilor viitoare, pe termen lung 

aceasta putând forma o schimbare de atitudine a elevilor în special şi a oamenilor în general asupra modului cum poate fi 

ocrotită natura. 

    

          SECŢIUNI : 

1. Promovarea activităţilor ecologice şi de protecţia mediului 

2. Economie prin   ecologie 

3. Eco-sustenabilitate 

4. Biodiversitate 

5. Provocări pentru educaţie şi dezvoltare durabilă 

6. Proiecte de succes în domeniul protecţiei mediului. 

7. Ecoturismul 

8. Economia verde – perspective 

http://kiritescu.ro/
http://kiritescu.ro/
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 ALIMENTAȚIA ECOLOGICĂ ŞI MEDIUL 

 

Profesor FELEA CAMELIA, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați 

Inginer FELEA NICUȘOR, Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc” Galați 

 

Poluarea crescândă a aerului respirat, a apei, a hranei noastre de toate zilele ne macină sănătatea fără 

să ne dăm seama. Creșterea alarmantă a incidenței unor boli precum cancerul, diabetul, obezitatea, afecțiunile 

digestive devine ingrijorătoare, iar pentru ca generațiile viitoare să crească sănătoase ,dictonul «suntem ceea 

ce mâncăm» este mai mult decât oricând de actualitate.  

Trăim de mulți ani, în special în marile orașe, fără să știm cu exactitate dacă ceea ce mâncăm este 

natural sau rezultatul unor combinații de laborator. Fie că este vorba de alimente vegetale, fie că este vorba 

despre produse provenite de la animale, a devenit din ce în ce mai greu să cunoaștem drumul pe care l-a parcurs 

mâncarea, înainte să ne ajungă în farfurie. Tot mai mulți oameni, în ultimii ani, caută produse 

biologice/organice/ecologice  pentru sănătatea lor și a familiei lor – acest lucru devenind o preocupare și 

pentru România. 

Nu doar în România, dar și in alte țări, foarte multă lume nu cunoaște ce înseamnă alimentație biologică, 

confundând termenul cu naturist, vegetarian sau dietetic. 

Alimentele  biologice/organice/ecologice sunt produsul agriculturii ecologice. 

Rolul agriculturii ecologice/organice/biologice este de a produce hrana curată, ce rezonează pe deplin 

cu metabolismul uman, neproducandu-i slăbiciuni sau boli. 

 Ecologic înseamnă întotdeauna: 

 Fără pesticide sau îngrășăminte artificiale; 

 Nu există ingrediente modificate genetic sau furaje pentru animale; 

 Standarde excepționale de bunăstare a animalelor; 

 Fără utilizarea ca rutină a antibioticelor; 

 Fără conservanți și culoranți artificiali. 

Agricultura ecologică folosește numai îngrășăminte organice, naturale, avându-se în vedere menajarea 

pământului prin echilibrarea lui biologică, pământul fiind tratat cu atenție si dragoste, ingrășat conform legilor 

naturii lăsate de străbuni. Fermele organice folosesc rotația culturilor și plantarea însoțitoare. Fiecare teren 

este ciclizat prin diferite culturi de-a lungul timpului. Secvențele și combinațiile de plante sunt concepute 

pentru a menține solul în mod natural fertil, bine structurat și fără boli. 

Împotriva dăunătorilor lupta se face din timp, profilactic si pe căi naturale. Sunt interzise îngrășămintele 

chimice azotoase, pesticidele, conservanții de sinteză, fertilizatorii artificiali, antibioticele, regulatorii de 

crestere – substante cu impact negativ asupra sănătații noastre – și desigur nu se folosesc tehnici genetice. 

Pesticidele folosite în agricultura traditională pot afecta sistemul nervos iar micotoxinele pot provoca 

intoxicații grave. Aproape 300 de pesticide sintetice pot fi utilizate în mod obișnuit în fermele non-organice. 

Agricultorilor ecologici li se permite doar 15 pesticide, toate derivate din ingrediente naturale, cum ar fi 

usturoiul și uleiul de cuișoare, și utilizate numai în circumstanțe foarte restrânse. 

Agricultura ecologică sprijină biodiversitatea, multe pesticide artificiale nu omoară doar dăunătorul vizat 

ci și un procent ridicat din speciile de fluturi sau alte insecte care nu dăunăează culturilor. 

 Tot biologic înseamnă și animale crescute, hrănite și tratate in mod natural, fără chimicale care să 

patrundă în lapte, ouă, iar ulterior in organismul uman. Animale crescute în sistem ecologic înseamnă: 
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 Că sunt cu adevărat libere să cutreiere, cu acces continuu în timpul zilei la pășuni ecologice curate 

 Au mai mult spațiu decât orice alt sistem, în interior și exterior 

 Se bucură de o dietă naturală bogată 

 Trăiesc în grupuri mai mici, reducând stresul 

 Nu trebuie să li se administreze antibiotice ca și rutină  

Agricultura ecologică este singura în măsură să ofere în același timp: 

 - alimente de calitate 

 - venituri mai mari pentru fermieri, pe termen lung și dezvoltarea durabilă a agriculturii 

 - păstrarea curată a mediului (pământ, apă, biodiversitate) 

 - revigorarea spaţiului rural (atât datorită interesului consumatorilor pentru originea alimentelor, cât 

și prin activități conexe de arte, meserii și eco-turism).  

 Unele cercetări de ultimă oră din ultimii ani au descoperit că alimentele ecologice sunt diferite din 

punct de vedere nutrițional față de cele crescute convențional. 

 Deoarece plantele trebuie să le producă pentru a combate dăunătorii, culturile organice conțin până 

la 68% mai mulți antioxidanți.  

 Deoarece animalele fac mult efort, carnea organică are mai puține grăsimi saturate. 

 Laptele și carnea organică conțin acizi grași omega-3 cu 50% mai mult. Aceste valori sunt crescute 

atunci când animalele pasc pe trifoi.  

 Există 40% mai mult acid linoleic conjugat în laptele și lactatele organice, precum și niveluri mai 

mari de fier, vitamina E și carotenoizi.   

 Deoarece alimentele ecologice nu au voie să conțină conservanți artificiali, trebuie să ajungă mai 

repede pe rafturi; astfel mâncarea este livrată la ușa ta cu adevărat proaspăt venită din câmp.  

 Reglementările Uniunii Europene privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice 

asigură respectarea acelorași standarde de înaltă calitate în întreaga UE. Normele se referă la agricultură și 

acvacultură, la prelucrarea și etichetarea produselor alimentare, la procedurile de certificare pentru agricultori, 

precum și la importul de produse ecologice din afara UE. 

 Agricultorii care produc alimente ecologice utilizează în mod responsabil resursele energetice și 

naturale, promovează sănătatea animalelor și contribuie la menținerea biodiversității, a echilibrului ecologic 

și a calității apei și a solului. 

 Tehnicile de cultivare ecologică recunoscute în Uniunea Europeană includ: 

 - rotația culturilor pentru o utilizare eficientă a resurselor; 

 - interzicerea utilizării pesticidelor chimice și a îngrășămintelor sintetice; 

 - limite foarte stricte în utilizarea antibioticelor pentru animale; 

 - interzicerea organismelor modificate genetic (OMG); 

 - utilizarea resurselor locale pentru îngrășămintele naturale și hrana animalelor; 

 -creșterea animalelor în aer liber și utilizarea furajelor organice.        

                             

     Avantaje ale consumului de alimente ecologice: 
 

 In ultima vreme, oamenii de știință au descoperit în plantele, fructele si legumele biologice, crude, pe 

lângă vitamine, enzime si minerale, noi substanțe secundare (de exemplu antioxidanții), cu rol 

covârșitor pentru sănătate, mai ales contra cancerului și bolilor cardiovasculare. 
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 De asemenea, datorită faptului că nu sunt contaminate cu pesticide, cu micotoxine, produsele biologice 

pot preveni îmbătrânirea precoce, bolile cronice și pot crește capacitatea de munca fizică sau 

intelectuală. 

 Produsele biologice au o calitate net superioara celor obișnuite, fiind mult mai bogate în proteine 

esențiale pentru regenerarea celulară, lupta anticancer, cresterea imunitații, căci anticorpii sunt lanturi 

proteice. 

 Produsele biologice nu conțin nitrati, substanțe care în doze mari sunt cancerigene și pot provoca 

probleme sangvine. De asemenea, ele nu sunt iradiate, metoda de conservare ce poate fi cancerigenă. 

 

             BIBLIOGRAFIE: 

             https://crestemromaniabio.ro/bio--agricultura-viitorului/ce--nseamn--agricultura-bio--2.html 

             https://www.paradisulverde.com/blog/produsele-biologice-alimentatia-viitorului/ 

             https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ghid_web_pagini.pdf 

 

CALITATEA MEDIULUI NATURAL ȘI CALITATEA VIEȚII 

Profesor Doctor FLUȚĂR MONICA 

Colegiul Național „Grigore Moisil”, București 

 

          Se vorbește frecvent de relațiile om – natură, ca fiind definitorii pentru evoluția mediului pe Terra. Cu 

alte cuvinte, relațiile care există între societatea omenească în ansamblul ei și mediul fizic (natural) în care își 

desfășoară existența și activitatea omul, au evoluat  odată cu evoluția științei, tehnologiei și a utilizării de noi 

resurse; astfel, omul a transformat mediul natural în mediu antropic. 

          Rolul mediului geografic este extrem de important în evoluția societății omenești. Oamenii au trăit la 

început în mediul natural format din vegetație, animale, sol, aer, apă, roci, mediu format în milioane de ani. 

Prin condițiile climatice, resursele de apă, resursele de hrană și de materii prime, mediul poate fi favorabil 

sau nefavorabil traiului și activității omului.  

          Omul este un element al mediului natural desprins din partea biotică, capabil, prin inteligența sa să 

controleze, să utilizeze, să schimbe dinamica mediului înconjurător pentru a-și asigura confort și siguranță. 

Cunoașterea mediului a determinat apariția unor relații care au ridicat standardul de viață al omului, dar care 

de multe ori au însemnat dereglări finalizate cu pierderi la nivelul mediului înconjurător. În timp ce 

condiționarea omului de către natură este evidentă sub multiple aspecte, influența exercitată de om asupra 

naturii a început să fie percepută ca un fenomen global.  

          Poluarea mediului, consumarea resurselor, defrișările, despăduririle, afectează calitatea mediului 

global și implicit calitatea  vieții. Poluarea este un proces de alterare a mediilor biotice și abiotice cauzată de 

activitățile umane și contribuie la scăderea calității vieții. Efectele poluanților gazoși (oxizii carbonului, oxizi 

de azot, oxizii sulfului, acidul sulfuric, hidrogenul sulfurat, particule solide) asupra organismului uman constau 

în acțiunea iritantă la nivelul căilor respiratorii superioare, prin care se favorizează grefarea unor germeni fie 

din aer, fie din organismul uman. Morbiditatea crescută a bolilor respiratorii poate fi provocată de oxizii 

sulfului în mediile poluate. Ca urmare a creșterii de oxizi de azot și a hidrocarburilor, conținutul de ozon s-a 

mărit considerabil. Concentrațiile de ozon pot afecta populația prin iritarea ochilor, nasului, aparatului 

respirator, apariția durerilor de cap, precum și erodarea, la o expunere îndelungată, a materialelor  

 

https://crestemromaniabio.ro/bio--agricultura-viitorului/ce--nseamn--agricultura-bio--2.html
https://www.paradisulverde.com/blog/produsele-biologice-alimentatia-viitorului/
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/ghid_web_pagini.pdf
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feroase, lemnului, textilelor.Cele mai toxice pulberi sunt compușii plumbului, proveniți de la motoarele cu 

aprindere prin scânteie (traficul rutier. Analizele și testele medicale au confirmat concentrații de plumb mărite 

la toți copiii din mediul urban sau ai celor ce locuiesc în apropierea arterelor mari de circulație rutieră, față de 

cei din mediul rural. Azbestul, prezent la automobile în discurile de ambreiaj, în materiale de construcție 

(azbociment), devine un factor de emisie a particulelor cu structură aciculară din aer și contaminează vegetația, 

solul, fauna și omul, producând direct sau indirect boli cancerigene cutanate, pulmonare, cu o evoluție lentă. 

Pulberile solide sedimentabile și în suspensie au și un rol în formarea topoclimatelor urbane.  

          Poluarea apelor s-a extins foarte mult în ultimele decenii, mai ales în regiunile cu populație mare și 

economie rapid dezvoltată  și fără măsuri de prevenire. Unii poluanți sunt toxici, alții reduc cantitatea de oxigen 

dizolvat în apă, până la eutrofizare. Apele curgătoare au o capacitate mai mare de refacere față de apele 

subterane.  

          Ca și celelalte componente ale mediului, solul este poluat fizic, chimic, biologic și radioactiv, prin 

volumul enorm al deșeurilor menajere, din economie, etc. Ritmul înalt de industrializare și ridicarea continuă 

a standardului de viață, intensificarea procesului de urbanizare, au contribuit la creșterea deteriorării calității 

solurilor și degradarea lor. Efectele defrișărilor pe termen lung (alterarea fertilității solurilor prin pierderea 

nutrienților, schimbări climatice, întreruperea circuitului carbonului în natură) și cele pe termen scurt (creșterea 

eroziunii solurilor, schimbări produse de inundații în bazinele hidrografice, regenerarea inadecvată a pădurilor, 

schimbări temporare în habitatul faunei) sunt fenomene ce pun în dificultate omenirea și contribuie direct sau 

indirect la scăderea calității vieții. Pentru diminuarea pierderilor forestiere este necesară educația pentru mediu 

și un management al mediului orientat către delimitarea unor areale protejate, schimbarea modelului de 

consum și trecerea la utilizarea unor resurse regenerabile de energie. Deșertificarea, pusă în evidență de 

reducerea suprafețelor de sol acoperite cu vegetație, creșterea albedoului suprafețelor active și erodarea 

solurilor de vânt, are ca efecte: scăderea fertilității solurilor și producții alimentare scăzute, probleme legate 

de lipsa hranei și scăderea stării de sănătate a omului, riscul apariției unor epidemii, apariția conflictelor. 

Diminuarea poluării contribuie la combaterea deșertificării. 

           Omul este elementul care și-a depășit programarea biologică și în funcție de scara evoluției sale, a 

încercat să-și schimbe viața prin exploatarea elementelor naturii fără a ține cont de fragilitatea mediului, care 

ar putea afecta natura și pe el însuși. Exploatând resursele, omul alterează componentele mediului și pune în 

pericol existența unor ecosisteme naturale care prin dispariția lor pot provoca dereglări în funcționalitatea 

mediului pe Terra. 

            Ținând cont de aceste aspecte, omul/individul trebuie să găsescă înțelepciunea pentru a trăi în echilibru 

cu mediul, pentru a asigura o perspectivă și generațiilor următoare. Acest deziderat se asigură prin cunoașterea 

modului de funcționare a mediului și implementarea conceptului de dezvoltare durabilă, care are ca scop 

integrarea cât mai bună a așezărilor umane în mediu. Cu cât va fi mai redus impactul asupra mediului în 

așezările umane ce funcționează după principii ecologice, cu atât va fi mai ridicată calitatea vieții individului.   

            Viitorul societății umane în general și a individului în particular va depinde de măsurile și acțiunile 

care se iau pentru a consolida legăturile pozitive ale omului cu natura. Protecția, conservarea și ocrotirea 

mediului natural trebuie să fie un proces continuu și de durată pentru a se asigura o calitate a vieții 

corespunzătoare unui trai sănătos și în condiții optime. Pentru protecția mediului trebuie avute în vedere forma 

de poluare la care este supusă fiecare componentă a mediului, nivelul acesteia și efectele asupra celorlalte 

componente ale mediului. 
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  În concluzie, calitatea mediului natural influențează calitatea individului uman; deteriorarea calității mediului 

duce la deteriorarea stării de sănătate a omului, la scăderea speranței de viață și la o calitate a vieții  

scăzută. Protecția mediului natural este extrem de importantă pentru mediul de viață al omului (Fig.1). 

Dezvoltarea inteligentă caută să menţină un echilibru între dezvoltare şi conservare. 

 

 
 

Fig. 1. Conservarea biodiversității - echilibrul între sistemele naturale și presiunea antropică 
 

Extinderea continuă în spațiu a așezărilor urbane a condus la necesitatea păstrării și conservării echilibrului 

ecologic care vine din decalajele înregistrate ca reacție la modificări ale echilibrului în cele două sisteme, 

economic și ecologic, provenite din capacitatea temporală diferită de a răspunde la solicitări: mediul răspunde 

solicitărilor tot mai mari într-un termen foarte lung în timp ce societatea umană face planificări pe termen 

scurt. Cuvântul-cheie care poate elimina aceste decalaje este echilibrul în toate domeniile: ecologic, economic, 

al vieții sociale, care însă nu poate fi asigurat decât prin conservarea biodiversității care poate duce la 

bunăstarea umană evaluată prin indicatorii dezvoltării durabile. 
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EDUCAȚIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ - PRINCIPII ȘI CONEXIUNI 

 

Profesor PAUL ION,  

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gh. Airinei”, București 

 

                    Obiectivul general al promovării dezvoltării durabile este de a avea oameni mai bine pregătiţi pentru 

a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. 

Dezvoltarea durabilă poate fi definită simplu ca o calitate mai bună a vieţii pentru toată lumea, atât pentru 

prezent cât şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă înseamnă: dezvoltare economică echilibrată; 

nivele înalte de ocupare, coeziune socială şi incluziune; un înalt nivel de protecţie a mediului şi o utilizare 

responsabilă a resurselor naturale; o politică coerentă care generează un sistem politic deschis, transparent şi 

justificabil; cooperare internaţională efectivă în vederea promovării dezvoltării durabile globale (Strategia 

Gothenburg, 2001). 

                Tematica dezvoltării durabile, vizează anumite obiective specifice, așa cum sunt ele promovate în 

cadrul regulamentelor Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii : 

  protecția mediului;  

  utilizarea eficientă a resurselor; 

  atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;  

  conservare şi protejarea biodiversităţii;  

  dezvoltarea capacităţii de a rezista la producerea dezastrelor;  

  prevenirea și gestionarea riscurilor. 

                Dezvoltarea durabilă răspunde nevoilor din prezent, fără a compromite capacitatea generațiilor 

viitoare de a răspunde propriilor nevoi. Un ecosistem solid și gestionarea resurselor sunt vitale în contextul de 

promovare a unei creșteri economice sustenabile, sunt strâns legate de dezvoltarea bazată pe emisii de carbon 

scăzute și, de asemenea, contribuie în mod semnificativ la consolidarea capacităților de a rezista la efectele 

schimbărilor climatice. Pentru ca dezvoltarea să devină durabilă, dezvoltarea economică trebuie să fie 

decuplată de impacturile negative asupra mediului și să se bazeze pe modele de producție și consum 

sustenabile. Astfel, domeniul protecţia mediului vizează controlul şi reducerea poluării aerului, apei şi solului,  

protecţia resurselor naturale,  gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase. 

               Pentru asigurarea unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă 

implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare 

viitoare. Biodiversitatea implică  diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi 

diversitatea etnoculturală. Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are o valoare intrinsecă, acesteia 

asociindu-i-se şi valorile ecologică, genetică, socială, economică, ştiinţifică, educaţională, culturală, 

recreaţională şi estetică. Acest principiu are ca implicare directă obligația ca plata costurilor cauzate de poluare 

să fie suportată de cei care o generează. Astfel se urmărește internalizarea costurilor de poluare la nivelul celor 

responsabili, principiul având scopul de a încuraja operatorii economici care poluează să îmbunătățească 

procesele de producție astfel încât impactul negativ asupra mediului înconjurător să se diminueze și acest lucru 

implică conștientizarea implicațiilor de mediu ale produselor/ serviciilor pe parcursul întregului „ciclu de 

viață”Cu alte cuvinte, costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al bunurilor şi serviciilor ce 

cauzează poluarea. Schimbările climatice își fac resimțite efectele tot  

mai repede și au afectat toate părțile lumii, sănătatea umană și mediul înconjurător. Acestea reprezintă 

problema definitorie a timpului nostru, iar acum, mai mult ca niciodată, ne aflăm într-un moment critic. 
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Tiparele meteorologice s-au schimbat, iar acestea amenință producția de alimente, provoacă inundații 

catastrofale și viituri care afectează comunitățile noastre deja fragile. Fără a acționa drastic azi pentru reducerea 

impactului asupra mediului înconjurător, prețul adaptării la aceste schimbări în viitor va fi mai costisitor și 

mai dificil  O primă direcție de acțiune are ca scop informarea și educarea cetățenilor prin mijloace 

digitale astfel încât aceștia să devină mai responsabili în acțiunile lor zilnice și, implicit, să protejeze mediul.  

               Educația pentru dezvoltare durabilă abordează, ca teme,  printre altele, reducerea sărăciei, îndatoririle 

cetățenești, pacea, etica, responsabilitatea, în contextul local și global, democrația și guvernarea, justiția, 

securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea de gen, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală și urbană, 

economia, modelele de producție și de consum, responsabilitatea civică, protecția mediului, managementul 

resurselor naturale și diversitatea biologică și a naturii. 

                Universitățile au început să introducă elemente de dezvoltare durabilă, noi discipline în curriculumul 

obligatoriu sau în cel opțional, în funcție de programele de studii. Tematicile se referă la schimbări climatice, 

managementul efectelor schimbărilor sociale și economice, economia mediului, politici publice și 

managementul mediului înconjurător, energii alternative, ape uzate, reducerea noxelor, tehnologii verzi (în 

cadrul a peste 240 de programe de studii de licență și master). Pe lângă programele de licență specifice 

domeniilor de studii, un număr mare de universități au introdus programe de master care vizează formarea în 

domeniul dezvoltării durabile. 

              Educaţia pentru dezvoltare durabilă aduce în același timp o nouă motivare a actului educaţional, dând 

posibilitate “actorilor” implicați în actele educaționale să participe creativ la găsirea variantelor și evaluarea 

alternativelor pentru un viitor sustenabil.  De aceea, educaţia pentru o dezvoltare durabilă poate ajuta să 

transforme perspectiva noastră în realitate. Educaţia pentru dezvoltare durabilă dezvoltă și îmbunătăţește 

capacitatea indivizilor, a grupurilor, a comunităţilor, a organizaţiilor și a ţărilor de a gândi și a acţiona în 

favoarea dezvoltării durabile. Ea poate genera o schimbare în mentalităţile oamenilor, potenţând capacitatea 

acestora de a crea o lume mai sigură, mai sănătoasă și mult mai prosperă, îmbunătăţind astfel calitatea vieţii. 

Educaţia pentru o dezvoltare durabilă oferă o abordare critică, un grad sporit de conștientizare și puterea de a 

explora și dezvolta noi concepte, viziuni, metode și instrumente 

             Educația pentru dezvoltare durabilă  se adresează dimensiunii etice, inclusiv problemelor de echitate, 

solidaritate și interdependenţă în cadrul generaţiei prezente, precum și între generaţii și relaţiilor dintre oameni 

și natură, relaţiilor dintre săraci și bogaţi,  impune o reorientare a sistemului curent, bazat exclusiv pe oferirea 

de informaţii, către unul bazat pe tratarea de probleme și identificarea soluţiilor posibile. 
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IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA  VIEȚII COTIDIENE 

Profesor IONESCU MARIA 

Colegiul Economic,  Râmnicu Vâlcea 

   

Poluarea este impurificarea atmosferei cu particule de gaze sau vapori produse artificial sau a apelor 

naturale de suprafaţa sau subterane cu ape uzate menajere şi industriale. Poluarea este rezultatul oricărei 

modificări a mediului ambiant, care determină un dezechilibru ecologic natural. 

Orice  adaos  de  substanţă  sau  forme de energie (căldura, sunet)  pe  care mediul nu le mai poate 

dispersa, descompune sau recicla, conduce la apariţia poluării. Astfel poluarea este de mai multe tipuri : 

poluarea atmosferei; poluarea solurilor; poluarea apei . 

Efectele pe scară largă a poluării mediului înconjurător 

Smogul. Fenomenul de ,,Smog’’ apare atunci când în jurul particulelor de praf industrial din aer, se 

condensează vapori de apă rezultând o adevărată ,,perdea’’ între Pământ şi Soare. Smogul se formează în 

arealele urbane, în acele locuri în care există un mare număr de automobile, când dioxidul de azot este 

descompus de razele solare, eliberându-se ozonul, aldehide şi cetone. Smogul poate cauza severe probleme 

medical(reduce vizibilitatea naturală şi adesea irită ochii şi căile respiratorii)  

Ploaia acidă - este un tip de poluare atmosferică, formată când oxizii de sulf şi cei de azot se combină 

cu vaporii de apă din atmosferă, rezultând acizi sulfurici şi acizi azotici, care pot fi transportaţi la distanţe mari 

de locul originar producerii, şi care pot precipita sub formă de ploaie. Între interacţiunile sale dăunătoare se 

numără: erodarea structurilor, distrugerea culturilor agricole şi a plantaţiilor forestiere, ameninţarea speciilor 

de animale terestre dar şi acvatice, deoarece puţine specii pot rezista unor astfel de condiţii, deci în general 

distrugerea ecosistemelor. 

Ozonul (O3) - este un gaz având molecula formată din trei atomi de oxigen. Este situat în straturile 

superioare ale atmosferei la altitudine peste 10-50 km, având o concentraţie maximă la circa 30 km. Misiunea 

principală a ozonului în straturile superioare ale atmosferei este de a proteja Terra de razele ultraviolete ale 

soarelui. De-a lungul timpului viaţa vegetală de pe pământ s-a adaptat la un anumit nivel de radiaţii. Produsele 

chimice numite cloro-fluoro-carburi folosite îndelung ca refrigerenţi şi în spray-urile cu aerosoli sunt o posibilă 

ameninţare a stratului de ozon. Eliberate în atmosferă, aceste chimicale se ridică şi sunt descompuse de lumina 

solară, clorul reacţionând şi distrugând moleculele de ozon. 

Efectul de sera - este o consecinţa a proprietăţii gazelor din atmosfera (dioxid de carbon, gaz metan, 

ozon, clorofluorocarburi) de a înmagazina căldura reflectată de pământ. Principalii poluanţi care produc efectul 

de seră şi care sunt emişi în mare parte de autovehicule sunt dioxidul de carbon (CO2), oxidul azotos (N2O), 

metanul (CH4) alături de alţi compuşi chimici care provin din alte surse, în special industriale. Consecinţele 

cele mai importante vor fi transferurile zonelor climatice cu lărgirea regiunilor aride,  
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restrângerea zonelor subtropicale cu ploi hibernale şi reducerea precipitaţiilor în latitudinile mediane cu 

consecinţe catastrofice pentru aprovizionarea cu apă a ţărilor industrializate. Rezultatul efectului de seră este 

creşterea temperaturii planetei care duce la schimbări climatice şi de relief, datorită în primul rând topirii 

calotelor glaciare de la poli.  

Situaţia deşeurilor 

Sub aspect general, ca urmare a lipsei amenajărilor şi a exploatărilor deficitare, depozitele de deşeuri se 

numără printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea populaţiei.  

Deşeu - orice element pe care generatorul sau deţinătorul legal nu îl mai utilizează şi care este post-

utilizat sau evacuat în mediu.  

Deşeurile industriale, constituie o sursă majoră de poluare pentru mediu, datorită modului în care sunt 

gestionate. Baza industrială a oraşelor este reprezentată de: industria textilă şi încălţăminte, metalurgie, 

industria prelucrătoare, alimentară şi băuturi, construcţii metalice şi produse din metal, mijloace de transport 

rutier, etc. Producţia industrială a înregistrat o restructurare a domeniilor de activitate. 

Eliminarea deşeurilor urbane şi asimilabile se realizează pe depozite urbane aflate în administrarea unor 

agenţi economici specializaţi. Depozitele de deşeuri sunt mixte.  

Principalele probleme pe care le ridică gestionarea deşeurilor industriale : diversitatea mare de tipuri 

deşeuri produse ; cantitatea semnificativă produsă anual; depozitarea, în multe situaţii, în special în industria 

uşoară şi alimentară, în comun cu deşeurile menajere şi stradale, pe depozitele municipale, orăşeneşti sau 

comunale, a căror amenajare nu asigură protecţia factorilor de mediu.  

     Lipsa unor tehnologii performante de reciclare a deşeurilor de producţie, precum şi lipsa unor tehnici 

de colectare selectivă, conduc la un management defectuos în ceea ce priveşte reciclarea acestor categorii de 

deşeuri.  

Activităţile economice în cadrul cărora se generează deşeuri de producţie sunt: 

- deşeuri din agricultură, inclusiv deşeuri fitosanitare – 42000 tone ;  

- deşeuri anorganice din procese termice – 61800 tone ;  

- deşeuri din construcţii şi demolări industriale, inclusiv metalice – 35000 tone;  

- deşeuri din industria sticlei–32667 tone ;  

- deşeuri din prelucrarea lemnului – 12834 tone ;  

- deşeuri din industria textilă şi pielărie – 5300 tone ;  

Aspecte ale impactului industriei alimentare asupra mediului înconjurător 

Mediu – mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include aerul, apa, 

pământul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi relaţiile între acestea. 

Aspect de mediu - element al activităţilor sau produselor unei organizaţii, care poate interacţiona 
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 cu mediul.  

Politica de mediu – declararea de către organizaţie a intenţiilor şi a principiilor sale referitoare la 

performanţa globală de mediu care furnizează cadrul de acţiune şi de stabilire a obiectivelor şi ţintelor de 

mediu ale acesteia  

Ţinta de mediu – cerinţa detaliată de performanţă, cuantificată când este cazul, aplicabilă ansamblului 

sau unei părţi a organizaţiei ce rezultă din obiectivele de mediu şi îndeplinită pentru atingerea acestor obiective. 

Obiectiv de mediu – ţel general de mediu rezultat din politica de mediu, pe care o organizaţie îşi  

propune sa-l atingă şi care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil  

Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, benefică sau dăunătoare, rezultată în 

 întregime sau parţial din activităţile sau produsele unei organizaţii. 

Deşeu - orice element pe care generatorul sau deţinătorul legal nu îl mai utilizează şi care este 

 post-utilizat sau evacuat în mediu . 

Reprezentarea grafică a rezultatelor analizei apelor uzate într-o fabrică de preparate carne: 
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DEȘEURILE SURSE DE RISC PENTRU SĂNĂTATE ŞI MEDIU 

Profesor POPESCU COSTINELA,  

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”, Bucureşti 
 

            În general, ca urmare a lipsei de amenajări și a exploatării deficitare, depozitele de deșeuri se număra 

printre obiectivele recunoscute ca generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică. 

            Principalele forme de impact și risc determinate de depozitele de deșeuri orășenești și industriale, în 

ordinea în care sunt percepute de populație, sunt: 

● modificări de peisaj și disconfort vizual;  

● poluarea aerului;  

● poluarea apelor de suprafață;  
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● modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate.  

            Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute și cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în 

zona depozitelor orășenești actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule și acoperirea cu materiale 

inerte. 

           Scurgerile de pe versanții depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafață contribuie la poluarea 

acestora cu substanțe organice și suspensii. 

            Depozitele neimpermeabilizate de deșeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu 

nitrați și nitriți, dar și cu alte elemente poluante. Atat exfiltrațiile din depozite, cât și apele scurse pe versanți 

influențează calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează asupra folosinței acestora. 

          Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri este un proces ce 

poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, se întinde pe durata a 

cel puțin două generații dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere 

ecologică și postmonitorizare (15-20 ani). 

            În termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața afectată acestei 

folosințe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera și populația microbiologică a solului. În plus, 

biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că: 

● În asociațiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate;  

● unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care își găsesc hrană în gunoaie 

(șobolani, ciori).  

            Deși efectele asupra florei și faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului, 

reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili 

echilibrul biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil modificată. Actualele practici de colectare 

transport /depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulțirea și diseminarea agenților patogeni și a vectorilor 

acestora: insecte, șobolani, ciori, câini vagabonzi. 

             Deșeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conținutului 

lor în substanțe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenți, uleiuri uzate. 

             Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, produse 

petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate în comun cu deșeuri solide 

orășenești. Aceasta situație poate genera apariția unor amestecuri și combinații inflamabile, explozive sau 

corozive; pe de altă parte, prezența reziduurilor menajere ușor degradabile poate facilita descompunerea 

componentelor periculoase complexe și reduce poluarea mediului. 

             Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele 

nereciclabile; fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este 

dificilă. 

            Problemele cu care se confruntă gestionarea deșeurilor din România pot fi sintetizate astfel: 

● depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale pentru eliminarea finală a acestora;  

●  depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuințelor, a apelor de 

suprafața sau subterane, a zonelor de agrement);  

● depozitele de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecția mediului, conducând la 

poluarea apelor și solului din zonele respective;  
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● depozitele actuale de deșeuri, în special cele orășenești, nu sunt operate corespunzător: nu se 

compactează și nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii 

mirosurilor neplăcute; nu există un control strict al calității și cantității de deșeuri care intră pe depozit; 

nu exista facilități pentru controlul biogazului produs; drumurile principale și secundare pe care circulă 

utilajele de transport deșeuri nu sunt întreținute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieșirea de pe 

depozite; multe depozite nu sunt prevăzute cu imprejmuire, cu intrare corespunzătoare și panouri de 

avertizare.  

● terenurile ocupate de depozitele de deșeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai pot fi 

utilizate în scopuri agricole; la ora actuală, în România, peste 12000 ha de teren sunt afectate de 

depozitarea deșeurilor menajere sau industriale;  

● colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează neselectiv; ele ajung pe depozite ca atare, 

amestecate, astfel pierzându-se  o mare parte a potențialului lor util (hartie, sticlă, metale, materiale 

plastice);  

          Toate aceste considerente conduc la concluzia ca gestiunea deșeurilor necesită adoptarea unor măsuri 

specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie sa facă 

obiectul activității de monitoring a factorilor de mediu afectați de prezența deșeurilor. 

 

IMPORTANȚA BIODIVERSITĂȚII 

 

Profesor POPESCU CONSTANTIN ADRIAN,  

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”, Bucureşti 

 

“Biodiversitate” este denumirea varietății de ecosisteme (capitalul natural), de specii și de gene din 

lume sau dintr-un anumit habitat. Ea este esențială pentru starea de bine a oamenilor, deoarece oferă servicii 

care susțin economiile și societățile noastre. De asemenea, biodiversitatea este esențială pentru serviciile 

ecosistemice – serviciile pe care le furnizează natura –, cum sunt polenizarea, reglarea climei, protecția 

împotriva inundațiilor, fertilitatea solului și producerea de alimente, combustibili, fibre și medicamente. 

În prezent asistăm însă la un declin constant al biodiversității, cu consecințe profunde pentru lumea 

naturală și pentru starea de bine a oamenilor. Principalele cauze ale acestui declin sunt modificările aduse 

habitatelor naturale de către sistemele intensive de producție agricolă, de construcții, de carierele de exploatare 

minieră, de exploatarea excesivă a pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor și solurilor, de speciile alogene 

invazive, de poluare și, într-o măsură din ce în ce mai mare, de schimbările climatice globale. Rolul uriaș pe 

care îl are biodiversitatea în asigurarea durabilității lumii și a vieților noastre face ca declinul ei continuu să 

fie cu atât mai îngrijorător. 

Nu putem trăi izolați de natură. Jim Leape consideră ariile protejate ca fiind coloană vertebrală a naturii 

si a vieții economice. 

Ecologiștilor li se reproșează uneori că sunt mai preocupați de buna stare a planetei decât de nevoile 

locuitorilor ei. De ce să protejăm mediul si să salvăm speciile aflate in pericol, când păturile sărace (sunt cel 

puțin trei miliarde de oameni care trăiesc cu mai puțin de trei dolari pe zi) se confruntă cu o criză a hranei fără 

precedent? Ca să nu mai vorbim despre cei un miliard de oameni care nu au acces la apa potabilă.  

Pe scurt, de ce e atât de importantă biodiversitatea? 

Biodiversitatea este rețeaua complexă a vieții care ne susține pe noi toți. Nu putem trăi izolați de natură.  
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Protejarea biodiversitatii nu înseamnă doar sa salvăm specii sau habitate. Înseamnă să asigurăm accesul 

la apă și hrană ne ajutăm astfel pe noi înșine să facem față celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice. 

Pe biodiversitate se bazează întreaga noastră rezervă de hrană. Recifele de corali si iarbă de mare 

produc peștii pe care noi ii mâncăm. Păsările și insectele ne polenizează recoltele. Și, desigur, recoltele au la 

origine plantele. 

Oamenii au depins întotdeauna de biodiversitate, dar in secolul acesta va trebui mai mult ca niciodată 

să ne protejăm recoltele de boli, secete si alte efecte ale schimbărilor climatice. Dacă permitem dispariția 

alimentelor de bază, cum ar fi orezul, porumbul si grâul, riscăm să ne confruntăm cu o criză a recoltelor in 

viitor, cu toate ca există cercetari recente care arată că deja trei sferturi dintre speciile agricole de pe pământ  

au disparut. Numai in America Centrală, mai mult de jumatate dintre speciile sălbatice de porumb au dispărut 

în ultimele patru decenii. Schimbările climatice ne afecteazaă deja capacitatea de a cultiva hrana. Cultivatorii 

de grâu din Australia, de exemplu, au fost forțați să-și mute terenurile din cauza secetei, iar in India terenurile 

agricole pentru orez din zona de coastă au devenit aride din cauza apei mării. 

Ecosistemele sănătoase ne ajută, de asemenea,să ținem piept schimbărilor climatice intr-un mod direct. 

Valurile care erodează țărmurile insulelor Seychelles s-au dublat ca mărime si forța si se preconizează că se 

vor dubla din nou în urmatorii zece ani. Ariile naturale protejate, precum recifele de corali sau pădurile de 

mangrove, pot atenua chiar și cele mai grave efecte ale furtunilor din zonele de coastă. În alte părți ale planetei, 

pădurile joacă un rol crucial in prevenirea inundațiilor și a alunecărilor de teren. Defrișările sunt principala 

cauză a inundațiilor și alunecărilor de teren care au devastat Insulele Filipine in 2004, dar și a inundațiilor de 

pe râul Yangtze, care au condus la moartea a 3.000 de oameni in 1998. 

Biodiversitatea are și alte beneficii importante. Pădurile si zonele umede sunt o sursa vitală de apă. 

Aproape o treime din cele mai mari orașe din lume se bazează pe ariile naturale protejate pentru apa potabilă. 

Poluarea si defrișarea amenintă deja sursele de apă potabilă a mai mult de un miliard de oameni, iar până in 

2050 se estimează că numărul va crește până la 2,8 miliarde. Biodiversitatea este vitală și pentru sănătatea 

noastră. Jumatate din medicamentele existente provin din plante. Mai mult de două treimi dintre oamenii care 

trăiesc în Africa Sub-sahariana folosesc ierburi tradiționale si plante medicinale pentru îngrijirile medicale. 

           Acum șase ani, participanții la Conventia Diversitatii Biologice au promis să reducă rata pierderii 

biodiversitatii până în 2010. Nu sunt pe drumul cel bun în îndeplinirea acestui obiectiv. Biodiversitatea este in 

continuu declin. Cei mai de încredere indicatori ai stării planetei, Indexul Planeta Vie si Amprenta Ecologica, 

arată că în decurs de mai puțin de două generații biodiversitatea globală a scăzut cu 27%, în timp ce consumul 

depășește cu o pătrime capacitatea de regenerare a Pământului. 

Ariile protejate constituie o parte importantă din soluția la această problemă. În acest sens, unele țări 

au adoptat măsuri ferme pentru a-și extinde rețelele de arii protejate. Guvernul Braziliei, de exemplu, s-a 

angajat să protejeze 50 de milioane de hectare din Amazon (o suprafață egală cu cea a Franței) și deja a parcurs 

mai mult de jumătate din drumul spre atingerea obiectivului. 

Însa aceste acțiuni trebuie să fie întarite de altele, în Amazon si oriunde în lume. În fond, succesul va 

sta în a face din conservarea biodiversitatii o prioritate nu numai pentru ministerele mediului, dar și pentru 

ministerele agriculturii, pădurilor, ale pescuitului si finanțelor. La urma urmei, succesul este vital nu numai 

pentru sănătatea mediului înconjurator, dar și pentru economie si chiar pentru supraviețuirea noastră. 
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PROIECTUL GREEN –VIILOR 

 

Profesor VIORICA DORIN 

Colegiul Economic “Viilor”, Bucureşti 

 

 Descrierea proiectului: 

 PREMIZE: 

Deşeurile şi ambalajele aruncate la întâmplare poluează Pământul (sticle de plastic, CD- uri, sticlă, 

hârtie, saci, cutii de conserve, dopuri, etc) …colegiul noastru urmăreşte să dezvolte simţul practic al elevilor 

de a se gospodări, prin acţiuni de ecologizare și înfrumuseţare a şcolii și a spațiilor din jurul acesteia. 

Proiectul implementează idei de ecologizare şi vizează următoarele  beneficii:   creşterea gradului de 

conştientizare a elevilor privind problemele de mediu,  dezvoltarea spiritului civic şi capacităţii  de a lua 

decizii, valorificarea deşeurilor reciclabile, amenajarea sălilor de clase. 

 

 OBIECTIVE: 

 Formarea unui comportament adecvat faţă de mediu prin sensibilizarea şi conștientizarea elevilor la 

problemele de mediu. 

 Implicarea  elevilor în rezolvarea problemelor de mediu prin acţiunile concrete în cadrul şcolii -  

valorificarea deşeurilor reciclabile, o şcoală și o casă mai curată, pavoazarea cu plante,   flori și copaci. 

 Dezvoltarea capacităţii elevilor de a lua decizii, de a lucra în echipă, dezvoltarea spiritului critic, al 

creativităţii şi imaginaţiei în timpul acţiunilor derulate în program. 

 Creşterea calităţii mediului ambiant acasă,  în şcoală şi în împrejurimile acestora . 

 Înfrumuseţarea sălilor de clasă, a holurilor , a spaţiilor verzi din jurul casei și a şcolii. 

 

 ACTIVITĂŢI: 
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1.Braistormingul 

activităților pentru 

proiectul 

ECOVIILOR 

 

 

2.Realizarea siglei 

proiectului (Robert) 

 

 

 

 

 

3. Elaborarea unui 

motto (Ștefania și 

Andreea)   
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4. Hai să avem o 

școală și o casă  

curată…  (echipa 

ECO VIILOR și 

profesorii 

coordonatori) 

 

 

 

 

5.Cum putem fi mai 

curați?… (echipa 

ECO VIILOR și 

profesorii 

coordonatori) 

 

6.Realizarea  

panoului GREEN-

VIILOR  în mediul 

on-line  (Gabriel) – 5 

iunie cu pliante, afişe, 

desene;  

 

 

 

7. Concursul  

“Clasa și casa  mea 

este verde” (echipa 

ECOVIILOR și 

profesorii 

coordonatori) 

pavoazarea  cu plante,   

flori și copaci  pentru 

a respira un aer curat. 
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8.Realizarea unui 

album ECOVIILOR     

(Ionuț și Cristian) 

 

 
 

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ – CONȘTIENTIZARE PRIN ÎNVĂȚARE 

Profesor DINU MONICA GABRIELA  

Colegiul Economic ”Viilor”, București 

În prezent se derulează multe proiecte care au la bază educația ecologică. Elevii sunt beneficiarii 

principali ale acestor rezultate.  

Scopul acestei lucrări este să prezinte un proiect care se derulează în parteneriat cu Agenda 21, proiect 

care are și o componentă de conștientizare a aspectelor de mediu, ce înseamnă ecosistemul, cum este agresat 

și care sunt implicațiile nefaste asupra echilibrului natural. 

Proiectul Walk the Global Walk, derulat pe o perioadă de 3 ani, a avut ca obiectiv Mobilizarea tinerilor 

din Europa pentru susținerea Obiectivelor de Dezvolatre Durabilă”, prin stimularea parteneriatelor globale și 

a colaborării între autorități locale și organizații ale societății civile, cu scopul final de a promova un cadru 

educațional comun pentru sistemul public de învățământ, care să poată susține și promova noile Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030. Pachetul educativ conține instrumentele necesare pentru a include 

tematica și metodele aferente Educației pentru Cetățenie Globală în curriculumul școlar.Proiectul coordonat 

de Regiunea Toscana, în parteneriat cu Oxfam Italia s-a implementat în alte 10 țări europene:  
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Albania, Bosnia, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Marea Britanie, Portugalia, România și Ungaria. În România 

proiectul a fost coordonat de asociaţia Asistenţă și Programe pentru Dezvoltare. 

Durabilă - Agenda 21 s-a derulat în 12 unități școlare din Municipiul București, având ca parteneri 

Ministerul Educaţiei Naționale, Primăria Municipiului București și Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București.  

Proiectul a avut mai multe etape de derulare: instruirea cadrelor didactice cu obiectivele urmărite, 

redactarea unui pachet pentru profesori în scopul de a fi predate lecții elevilor, ca materii transdisciplinare, 

planificarea orelor de lucru, derularea orelor, postarea pe site-ul proiectului a momentelor din activitate. În 

cadrul proiectului elevii Ambasador au avut diverse întâlniri cu oficialitățile orașului.  

Pe baza pachetului educațional, livrat de Agenda 21, au fost alese temele de predare. Pentru clasa la 

care am predat, am ales ora de dirigenție. Se putea alege orice altă oră. Au fost propuse ca teme: 

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI DIMENSIUNEA UMANĂ, SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI 

DIMENSIUNEA DE MEDIU, SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI DIMENSIUNEA ECONOMICĂ. 

Elevilor li s-au prezentat câteva date statistice cu modificările climatice și că într-adevăr, schimbările 

climatice afectează acum fiecare țară de pe fiecare continent. Acestea perturbă economiile naționale și 

afectează viețile, generând multe pierderi pentru oameni, comunități și țări în prezent și chiar mai multe 

pierderi în viitor. Condițiile meteorologice se schimbă, nivelul mării este în creștere, evenimentele 

meteorologice sunt din ce în ce mai catastrofice, iar emisiile de gaze cu efect de seră sunt acum la cel mai înalt 

nivel din istorie. Fără să luăm măsuri, temperatura medie a suprafeței Pământului are mari șanse să depășească 

3 grade Celsius până la finalul acestui secol. Pentru a consolida răspunsul global la amenințarea schimbărilor 

climatice, țările au adoptat Acordul de la Paris, la COP21 de la Paris, care a intrat în vigoare în noiembrie 

2016. Prin acest acord toate țările au convenit să ia măsuri pentru a limita creșterea temperaturii globale cât 

mai mult sub 2 grade Celsius. În aprilie 2018, 175 de părți au ratificat Acordul de la Paris, iar 10 țări în curs 

de dezvoltare au înaintat prima propunere a planurilor lor de adaptare națională pentru a răspunde la 

schimbările climatice. Sursa: https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/ . 

După ce elevii au primit câteva noțiuni, a fost folosită recomandarea din pachetul educativ, privind 

derularea temei, În pielea lor, temă care abordează dimensiunea umană a influenței schimbărilor climatice. 

Descrierea activităților: 

 

1. Elevii au avut un rol, de simulare, a unor  persoane care au cunoscut consecințele dezastrelor naturale 

cauzate de schimbările climatice.  

2. Rolul a fost prezentat într-o anexă, care s-a tipărit. 

3. Elevii si-au citit cu atenție rolul  

4. A fost verificat modul în care elevii si-au înțeles rolul 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
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5. Au închis ochii și pe fundalul unei muzici liniștitoare au fost rugați să-și imagineze viața personajului, 

răspunzându-și în gând la unele întrebări puse de profesor 

6. După acest moment elevii au fost aliniați unul lângă celălalt. 

7. A fost citită o listă de afirmații  

8. La fiecare răspuns cu „da” la afirmație, ar trebui să facă un pas înainte. În caz contrar, ar trebui să 

rămână pe loc și să nu se miște. 

9. După epuizarea listei cu afirmații elevii au fost rugați să privească unde se situează fiecare , la ce 

distanță unii de ceilalți.  

10. La final elevii au ieșit din rol și au făcut o analiză în plen 

Și iată care au fost cele cîteva roluri și afirmațiile care au departajat personajele: 

 Personaj 1: Ai băut apă din fântânile contaminate din Beira, Mozambic. Ești unul dintre primii oameni 

care au fost diagnosticați cu holeră. 

 Personaj 2: Ești un bărbat de 28 de ani din Etiopia. Ești al optulea din 16 copii și lucrezi în ferma mică 

a tatălui tău. Ferma a fost afectată dramatic de secetă, iar recoltele tale nu mai pot susține nevoile minime de 

trai ale familiei tale 

 Personaj 3: locuiești într-o zonă care a fost afectată de inundații. Inundațiile au provocat, de asemenea, 

un deficit de apă potabilă, iar bălțile de apă stătută au devenit terenuri excelente de reproducere pentru țânțari. 

Ai avut febră și dureri de cap în ultimele două zile și crezi că este posibil să fi fost infectată cu virusul Dengue.  

Iar afirmațiile care au departajat personajele:  

 Mă simt în siguranță în locul în care sunt.  

 Mă pot baza pe sistemul social și de justiție. 

 Am o locuință decentă cu telefon și televizor. 

 Pot continua să trăiesc în acest loc. 

 Sunt cu familia mea. 

 Situația actuală nu mă îngrijorează. 

 Nu am întâmpinat niciodată dificultăți financiare grave. 

 Știu unde să apelez la sfaturi și ajutor dacă am nevoie. 

 Am protecție socială și medicală adecvată pentru nevoile mele 

La dezbaterea în plen elevii au înțeles că situațiile prezentate chiar există, schimbările climatice aduc dezastre 

naturale, care se răsfrâng asupra mediului înconjurător și implicit asupra vieții noastre de zi cu zi.  
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Mulțumiri: Doresc să mulțumesc pe această cale dnei Nina Cugler, președintele executiv al Agendei 21, care 

prin activitate neobosită a făcut posibilă derularea acestui proiect, în care a fost partener Colegiul Economic 

Viilor. 

BIBLIOGRAFIE:  

1.Walk the Globa Walk- pachet educativ pentru profesori, vol 2, 2019. 

 

EDUCAȚIA ECOLOGICĂ -  EDUCAȚIE PENTRU VIAȚĂ 

 

Profesor CIOBANU MARIANA GEORGETA - Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Bucureşti 

Profesor ROXANA CARMEN IONESCU - Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Bucureşti 

 

Protecţia mediului considerată a fi una dintre problemele  arzătoare si importante ale lumii contemporane se poate realiza 

printr-un amplu proces de educație ecologică. Acest proces educațional este menit să  instruiasca  si sa constientizeze 

tanara generatie  incat aceasta  sa se implice activ în proiecte specifice  contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții 

lor si a societății în ansamblul său. 

                  În  multe țări din Europa și  din lume Educația Ecologică este deja o disciplină pe care elevii o învață în 

școală, în România,însă curriculumul  nu prevede încă această disciplina ca fiind obligatorie. În școlile din România 

ecoeducația este din păcate opțională, fiind abordată în cadrul orelor de dirigenție. La liceele cu profil servicii/ Economic 

aspectele legate de protectia mediului se abordează ca si teme / capitole la discipline precum Calitatea produselor si 

serviciilor la clasa a 9 a si Protectia consumatorului la clasa a 10 a. Este si acesta un pas important. Totuși insuficient. 

                  De cele mai multe ori însă, elevii iau contact cu educația ecologică prin programe și acțiuni organizate în 

instituțiile de învățământ de ONG-uri. 

Un astfel de proiect aplicat în 2011 este  „Baterel și Lumea Non-E”,  promovat de două ONG-uri din România - Asociația 

Environ -organizație colectivă de preluare a responsabilității producătorilor de echipamente electrice și electronice cu o 

experiență de peste 10 ani în domeniul managementului integrat al DEEE si Asociația SNRB care operează în domeniul 

gestionării deșeurilor de baterii și acumulatori (DBA) - asociaţii care care au înțeles că schimbarea e posibilă prin 

educație timpurie. Prin intermediul acestui proiect elevii de la clasele gimnaziale  și licee au  aflat informații despre 

protecția mediului, colectare selectivă și reciclare, devenind parte din comunitatea “Eroii Reciclării”, coordonată de 

mascota „Baterel”, simbolul proiectului. 

                  Un alt aspect ce trebuie inițiat si dezvoltat legat de ecoeducatia tinerilor o reprezinta colectarea selectivă și 

reciclarea.  

Din păcate în România nu a existat (și nici nu există încă) o cultură a reciclării.Lipsa infrastructurii și absența educației 

ecologice făcută sistematic, sunt cauzele majore ale acestei atitudini sau lipsa implicării. Având în vedere contextul și 

provocările actuale,este de înțeles că protecția mediului înseamnă mult mai mult decât curățenie și aruncarea  
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deșeurilor în spații special amenajate. Colectarea selectivă și conștientizarea faptului că anumite deșeuri sunt mai 

periculoase decât altele, sunt subiecte care trebuie abordate în mod sistematic în cadrul orelor de dirigenție. 

Știm cu toții ca implicarea socială și simțul civic merg mână în mână cu educația pentru viața și transformarea tinerilor 

în adulți responsabili și educați. 

                  Pornind de la faptul că educația ecologică începe de-acasă, fiecare tanar trebuie sa inteleaga si sa respecte 

normele unei convietuiri sănătoase într-un mediu sănătos si cât mai puțin poluat. Formarea si dezvoltarea la tineri a 

unor  comportamente pozitive față de mediul înconjurător, este certitudinea ca le vor păstra, cel mai probabil, pe tot 

parcursul vieții. Un tanar care deprinde din timp noțiuni de ecologice va deveni un adolescent responsabil. 

Indiferent de vârstă, elevii sunt mult mai predispuși să învețe și să își asume roluri de „eroi” de salvatori ai planetei. Ei 

își vor lua rolul în serios, dacă au modele și susținere în școală, dar și acasă. 

Mulți dintre elevii de liceu sunt receptivi la noțiunile de protecția mediului, înțeleg că trăiesc într-un mediu extrem de 

poluat și că „viitorul depinde de ei.” 

Prin programele educaționale desfășurate de școli în parteneriat cu organismele implicate in protecţia mediului se asigură 

condiţiile educării și formării tinerilor responsabili, încurajându-i  să înțeleagă, să practice și să promoveze în rândul 

familiei și prietenilor principiile colectării selective și reciclării.  

                    O altă cale de implicare prin ecoeducație este dezvoltarea  unor comunități active de elevi care promovează 

reciclarea și, implicit, formarea unei generații de adulți responsabili și implicați. 

În cadrul proiectelor educaționale, elevii și cadrele didactice  pot desfășura activități extraşcolare  diverse si interesante 

de protecție a mediului, concursuri de colectare selectivă a echipamentelor electrice vechi și a bateriilor uzate, dar și 

activități eco - creative  de realizare de colaje, benzi desenate, scenete de teatru sau experimente științifice. 

                  În concluzie ecoeducația ca şi demers didactic face parte din educația pentru viață şi asigură premisele pentru 

ca tânăra generație să poată să se implice activ, astfel încât să se dezvolte şi să se maturizeze într-un mediu curat şi 

sănătos. 

 

INSTRUMENT PENTRU EVALUAREA COMPETENȚELOR LA FINALUL  

UNEI UNITĂŢÍ DE ÎNVĂŢARE - ENERGIA ÎN VIAȚA NOASTRĂ 

Profesor ALEXE NICOLETA-MONICA,  

 Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” Bucureşti 
 

             Am construit un instrument pentru evaluarea competențelor la finalul unei UI proiectate sau într-o 

secvență din unitate (test, grilă de observare, temă pentru acasă, enunțuri de autoevaluare etc.). L-am aplicat 

la clasă. După finalizarea evaluării am evidenţiat rezultatele și un scurt paragraf reflexiv, pornind de la 

întrebările: ce am vizat? ce rezultat am obținut? ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la 

evaluare? 
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Pentru evaluarea competențelor la finalul lecției, Consumuri energetice și reflectarea lor în costuri, 

din Unitatea II. ENERGIA ÎN VIAȚA NOASTRĂ, m-am gândit la tema pentru acasă, pentru elevii clasei a 

VII- a A. 

Prin aplicarea itemului semiobiectiv-item cu răspuns scurt și a itemului subiectiv-de tip rezolvare de probleme, 

am reușit să verific dacă elevii și-au însușit noțiunile prezentate pe parcursul lecției. Rezultatele  

obținute au fost foarte bune, majoritatea elevilor au demonstrat însușirea  cunoștințelor de bază din această 

lecție. 

 Aplicatie 

Citiți indexul contorului electric:  

Observați cu atenție o parte din factura de energie electrică și identificați elementele de bază: 

 COD CLIENT 

 PERIOADA DE CONSUM  

 INDEX NOU 

 INDEX VECHI 

 ENERGIE CONSUMATĂ  (KWh) -ÎN PERIOADA DE FACTURARE 

 VALOAREA FACTURII DE PLATĂ                                                

FURNIZOR CLIENT IONESCU PAVEL 

 

PERIOADA DE FACTURARE : 

01.08.2020-31.08.2020 

ADRESA Str. Lalelelor, nr 15, sector 4, 
București 

COD CLIENT 135896 

Valoare facturată fără TVA-lei 89,1 

TVA-lei 16,92 

Total de plată -lei 106,02 

Consum energie activă - KWh 198 
 

PERIOADA 
DE CONSUM 

UM INDEX VECHI INDEX NOU CANTITATE PREȚ 
lei/kw 

VALOARE-lei 

01.08.2020-
31.08.2020 

KWh 3598 3796 198 0,45 89,1 

 

     TEMĂ PENTRU ACASĂ: 

Observați cu atenție și identificați din următoarea factura, elementele de bază: 

 COD CLIENT 

 PERIOADA DE CONSUM  

 INDEX NOU 

 INDEX VECHI 

 ENERGIE CONSUMATĂ  (KWh) -ÎN PERIOADA DE FACTURARE 

 VALOAREA FACTURII DE PLATĂ 
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FURNIZOR CLIENT ILIOIU ȘTEFANIA 

PERIOADA DE FACTURARE : 

01.12.2020-31.12.2020 

ADRESA Str. Magnoliei, nr.16, bloc 22, ap.54, 
sector 6, București 

COD CLIENT 479028 

Valoare facturată fără TVA-lei   

TVA-lei   

Total de plată -lei   

Consum energie activă - KWh   

 

PERIOADA 
DE CONSUM 

UM INDEX VECHI INDEX NOU CANTITATE PREȚ 
lei/kw 

VALOARE-lei 

01.08.2020-
31.08.2020 

KWh 9461 9725   0,45   

 

Ce am vizat? 

 Înțelegerea de către elevi a modului de măsurare a consumului de energie dintr-o locuință(citirea 

indexului pe contor: index nou, index vechi) 

 Identificarea consumatorilor energetici dintr-o locuință 

 Identificarea elementelor de bază dintr-o factură de energie electrică (cod client, consum de energie 

kwh în perioada facturată) 

 Calculul  valorii de plată a facturii (cantitatea de energie consumată x prețul pe kw) 

 Cunoașterea și înțelegerea cerințelor din fișa de lucru, de către elevi 

 Ce rezultat am obținut? 

 în urma rezolvării cerințelor din tema pentru acasă un procent de 96% din elevi s-au descurcat foarte 

bine.  Elevii au  mai comparat și pe factura primită acasă indexul vechi cu indexul nou, aflând 

consumul săptămanal de energie și au verificat dacă în perioada de facturare, plata facturii este 

corectă. 

 Ce decid pe mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare? 

 să mai utilizez astfel de instrumente de evaluare, această temă pentru acasă fiind o noutate de 

evaluare pentru cei de clasa a VII -a. 

          BIBLIOGRAFIE : 

1. Crișan, A. et al. (1998) Curriculum naţional pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de 

referinţă. CNC-MEN, Bucureşti: Editura Corint. 
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2. Cucoş C. (2002) Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom. 

3. Singer, M. (coord.) (2001, 2002) Ghiduri metodologice pentru aplicarea programelor şcolare –primar-

gimnaziu, Editura S.C. Aramis Print s.r.l., Bucureşti. 

4. ***Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on  key 

competences for lifelong learning (2006/962/EC). In: Official Journal of the European Union, L 394/10, 

2006, pp. 10-18. Disponibil la adresa: http://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EN (accesată în 10 ianuarie 

2019). 

 

     SEED- SUSTAINABILITY AND CITIZENSHIP: THE EDUCATION CHALLENGE FOR THE 

FUTURE 
 

 

Profesor POȘTOVEI CĂTĂLINA ILEANA 

Colegiul Economic Buzău 

 
 

Populația lumii se confruntă cu o situație de urgență climatică și supraexploatare a resurselor naturale 

ale planetei, derivată din modelul actual de producție și consum. Persoanele și 

instituțiile trebuie să depună eforturi pentru realizarea celor 17 obiective de 

dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite până în 2030. Acordul verde 

european, care stabilește cum să facă din Europa primul continent neutru din 

punct de vedere climatic până în 2050, oferă un cadru de referință care poate 

servi drept fundație Proiectului educațional european. Securitatea și bunăstarea 

depind de diversitate și proximitate, deci trebuie să fim atenți la economia 

locală și la mediul natural.  

Obiectivele noastre sunt: 

 Conștientizarea importanței utilizării surselor de energie verde, încurajând dezvoltarea tehnologică în 

țările noastre. 

 Identificarea de către elevi de practici locale tradiționale de producție caracterizate prin durabilitatea 

lor. 

 Luarea în considerare a posibilităților economice eficiente și să oferirea elevilor noștri de resurse care 

să le permită să înfrunte viitorul cu speranță.  

 Promovarea de comportamente mai puțin competitive și mai cooperante. 
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 Identificarea modului în care TIC poate fi încorporat în inițiative de afaceri inovatoare și ecologice, 

făcând elevii noștrii să vadă că un efort de formare tehnologică poate duce la oportunități de carieră 

interesante. 

 Încurajarea cooperării la toate nivelurile, deoarece ne permite să învățăm unul de la celălalt, inclusiv 

inițiative durabile legate de producția de succes, reciclarea, metodele de transport desfășurate în țările 

participante.  

 Determinarea elevilor să înțeleagă ce este o viață și un mediu natural și social de calitate. 

 Pregătirea elevilor să prețuiască și să ia decizii personale și profesionale gândindu-se la viitor și la 

efectele pe care le pot avea asupra societăților, regiunilor și planetei lor.  

 Dezvoltarea celor 4 competențe( cei 4 C): conștientizare, creativitate, comunicare, colaborare) pentru 

secolul 21. 

 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale. 

 Creșterea gradului de conștientizare a cetățeniei europene. 

 Promovarea participării și angajamentului civic al agenților sociali. 

 Consolidarea abilităților de comunicare și cunoașterea și utilizarea limbilor europene pentru a păstra 

acest patrimoniu intangibil. 

Pentru a atinge aceste obiective am contactat cinci parteneri:IES LUIS SEOANE/ Pontevedra/ Spania, 

EBI Francisco Ferreira Drummond/ Angra do Heroísmo/Portugalia, IX Liceum Ogólnokształcące Z 

Oddziałami Dwujęzycznymi W Rzeszowie/ Rzeszów/Polonia, 2nd Peiramatiko Gymnasio Athinon/ 

Athens/Grecia. 

Proiectul, abordat într-o perspectivă multidisciplinară, dorește să evidențieze o serie de opțiuni 

profesionale care se pot potrivi diferitelor nevoi, competențe și interese ale elevilor, atingând astfel majoritatea 

problemelor.  

Vrem ca ei să cunoască:  

 Propriul lor habitat, resursele sale și amenințările care se apropie, astfel încât să poată dezvolta 

un comportament ecologic, o preocupare cu privire la biodiversitate, disputele de mediu și 

politicile locale.  

 Propria lor cultură: o cunoaștere tradițională a practicilor productive durabile și a utilizărilor 

lingvistice asociate acestor practici.  

 Modele noi de afacere, contactarea inițiativelor de afaceri locale, moduri de cooperare 

inovatoare, exemple de bune practici în utilizarea rațională a resurselor și / sau contribuția la 

beneficiile sociale.  
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Vom stabili întâlniri cu experți în probleme de mediu și vom organiza mese rotunde cu agenți sociali: 

sectorul de afaceri, lideri politici, asociații cetățenești, instituții academice. Din aceste experiențe practice, 

elevii sunt capabili să analizeze practicile locale de producție și consum pentru a verifica dacă împărtășim 

problemele și soluțiile de mediu asociate. De-a lungul activității practice și al investigației, studenții noștri vor 

aborda realizările valoroase ale propriei moșteniri culturale dintr-un punct de vedere durabil, pentru a le păstra 

și a le împărtăși partenerilor lor. Pentru a crește gradul de conștientizare critică și a promova angajamentul 

cetățeanului, studenții noștri vor discerne acele activități care cauzează daune mediului în regiunile noastre și 

vor analiza frauda și manipularea mass-media prin redactarea rapoartelor de teren. Elevii dobândesc abilități 

de comunicare mai bune exprimând sentimente, dorințe, reflecții și concluzii despre schimbările climatice și 

propriile lor obiceiuri.  

Astfel de proiecte pot fi sămânța unui nou comportament și a unei noi sensibilități etice, începând din 

școli și crescând și răspândindu-se în familii și comunități. Angajarea școlilor noastre cu agenții sociali 

implicați în regiunile noastre și colaborarea în jurul acelorași obiective întărește rețelele sociale și civile.  

Cu toate acestea, cel mai important beneficiu pe care ne așteptăm să îl obținem este o privire reînnoită 

a elevilor noștri asupra propriei comunități.  

            Vorbim despre „educație circulară” în care bătrânii, precum bunicii, își pot „educa” nepoții, care vor 

putea, de asemenea, să „reeduce” proprii părinți, revenind astfel la obiceiurile durabile ale strămoșilor noștri. 

 
 

Privim proiectul ca pe un exercițiu global de ascultare în care participanții își pot asculta reciproc 

problemele și ca pe un exercițiu global de învățare în care pot afla și despre soluțiile oferite.  

Acest proiect va oferi oportunitatea de a deveni școli UNESCO celor care nu sunt încă.  

 

Rezultatele 
așteptate

Spații virtuale de 
cooperare

O echipă verde 
permanentă și un spațiu 
verde în fiecare școală

O carte digitală care 
colectează elementele 
de patrimoniu cultural 

imaterial studiate

Un dosar care conține 
perspectivele tinerilor

Un documentar și un 
manual cu toate 

activitățile desfășurate

Chestionare concepute 
pentru a verifica 

schimbarea atitudinii 
participanților în ceea 

ce privește modurile de 
viață durabile
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Fiecare întâlnire este împărțită în cinci categorii:  

A) Experiențe: vizite și activități cu experți, politicieni și întreprinderi, astfel încât elevii să 

cunoască soluțiile derivate din inițiativele științifice, tehnologice, de afaceri și politice 

implementate în regiunile noastre. Fiecare grup va face o prezentare pentru a fi încărcată în 

eTwinning și pentru a fi difuzată în școlile lor. Aceste experiențe contribuie la promovarea unei 

analize critice a practicilor productive și de consum și a participării și angajamentului civic al 

agenților sociali. Aceștia trebuie să își asume responsabilități educaționale pentru a consolida 

rețelele de cetățenie.  

B) Activitate lingvistică concepută de școala gazdă pentru a introduce vocabular în limba maternă 

despre subiect, pentru a păstra utilizările lingvistice asociate practicilor productive tradiționale. 

Suntem preocupați de diversitatea lingvistică și mai ales de limbile minoritare. 

     C)  Subiecte. Prezentările studenților, pregătite în prealabil, vor fi împărtășite la întâlniri. Domeniile 

tematice sunt: 1 Experiențe durabile. Femeile ecologiste europene, 2 Viață nouă pentru vechiul patrimoniu, 3 

Fructe ale Pământului: noi posibilități economice, 4 Conflictele legale de mediu, 5 Manipularea și știrile false 

în legătură cu industria verde. Elevii trebuie să înțeleagă că schimbările climatice sunt produsul combinației 

mai multor aspecte ale activității umane și că soluția trebuie abordată din perspective multiple, inclusiv 

recuperarea practicilor tradiționale de producție inerente diferitelor culturi europene. 

   D)  Elevii vor reflecta asupra stilului lor de viață și vor face schimb de sentimente, dorințe și concluzii 

cu privire la schimbările climatice și propriile obiceiuri pentru a conduce la un consens asupra unor soluții 

posibile. Astfel, elevii dezvoltă nu numai abilități de comunicare, ci și gândire critică și angajament civic.  

   E)  Profesori: schimb de experiențe pedagogice între profesori. În calitate de educatori, trebuie să 

învățăm să transmitem aceste valori comune ale noii cetățenii europene. Doar așa vom realiza o durabilitate a 

mediului. Activitățile complementare desfășurate de-a lungul proiectului în școală se vor învârti în jurul celor 

menționate mai sus.  

Toate conduc la: 

 Schimbarea comportamentelor atât la elevi, cât și în comunitățile din care fac parte, pentru a 

minimiza impactul schimbărilor climatice în lume.  

 Gandeste global actioneaza local.  

 Răspândirea cunoștințelor dobândite în ceea ce privește noile moduri de viață, pentru a mobiliza 

viitoarele comunități din care vor face parte. 

 Achiziționarea de competențe pentru a putea începe o afacere durabilă, realizând că o conștiință 

a mediului poate coexista cu profituri economice.  

 Incorporarea de cunoștințe vechi durabile (lingvistice, științifice, ecologice, sociale și culturale) 

adaptându-le la modurile de viață prezente și viitoare, profitând de noile tehnologii. 
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IMPORTANȚA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL BAIA MARE 

 

Profesor POP ALINA NATALIA 

Colegiul Economic ”Nicolae Titulescu”, Baia Mare 

 

,,Un mediu curat e un mediu sănătos!” 

 

Colectarea selectivă a deșeurilor reprezintă o problemă foarte importantă, nu doar pentru locuitorii 

municipiului Baia Mare, ci și pentru toți locuitorii județului Maramureș și la nivelul țării. Sănătatea oamenilor 

și sănatatea mediului sunt afectate în fiecare zi, trebuind  o îmbunătăţire a stării de curăţenie a orașului Baia 

Mare și împrejurimi. 

Etapele parcurse în realizarea acestui studiu sunt: 

1. Metoda de realizare a cercetării 

În scopul realizării acestei lucrări s-a apelat la o metodă cantitativă de cercetare, mijlocită prin 

elaborarea unui chestionar și distribuția acestuia în mare parte în mediul online, dar s-au obținut răspunsuri 

esențiale și prin contactul direct cu respondenții. 

Chestionarul a fost construit cu o deosebită atenție, întrucât răspunsurile obținte să coincidă cu motivele 

pentru care s-a realizat cercetarea, să atingă obiectivele propuse dar și să ajute la testarea ipotezelor stabilite 

anterior. În acest sens, proiectarea metodei alese s-a bazat pe existența a cinci secțiuni de interes 

Totalul întrebărilor adresate în cadrul chestionarului sunt în număr de 19, variantele de răspuns sunt 

predominant închise pentru a facilita completarea acestuia și a evita pe cât posibil eventualele confuzii venite 

din partea respondenților. 

2. Populația cercetată 

Prin aceasta cercetare se doreste stabilirea unor caracteristici exacte a comportamentului locuitorilor 

urbani. Studiul de față s-a adresat tuturor persoanelor din Baia Mare ce se încadrează în intervalul de vârstă 

cuprins între 14 - 60+ ani. 

3. Interpretarea rezultatelor obținute 

    S-a procedat astfel în vederea luării la cunoștință a segmentului de participanți avuți în vedere, dar și 

pentru facilitarea interpretării rezultatelor celorlalte întrebări ce se vor raporta în mare măsură la caracteristicile 

proprii fiecărui tip.  

La întrebarea nr. 1, 52,5% din respondenți, au o părere bună despre serviciul de ridicare a deșeurilor 

menajere de pe strada unde locuiesc, pe când 18% au o părere proastă.  

 

Inițierea Twinspace

Pagină Facebook

Site web

Organizarea de întâlniri on line

Aplicarea de chestionare inițiale

Organizarea unui concurs de 
logo pentru proiect

Realizarea de prezentări 
electronice

Interviuri

Filme video

Activități derulate 
până în prezent 
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La întrebarea nr. 2, 67,2% din persoanele chestionate, au răspuns că prețul serviciilor de colectare a 

deșeurilor este mediu,16,4% susțin că prețul este mare. 
 

 
 

Întrebarea nr. 3, 75,4% din persoanele chestionate sunt de acord că tariful de salubritate să fie calculate 

în funcție de modul de colectare, 16,4 nu au nici o opinie, iar 8,2% nu doresc acest lucru. 

La întrebarea numărul 4, 37,7% din respondenți, sunt de părere că gradul de implicare a actualului 

sistem de gestiune a deșeurilor, oferă o protecție medie, adecvată mediului înconjurător, 29,5% consideră că 

este foarte scăzut, doar 4,9% îl consideră ridicat.  
 

 
 

La întrebarea nr. 5, mai mult de 52% din persoanele chestionate, susțin că dețin pe strada unde 

locuiesc de un sistem de colectare selectivă, iar 41% declară că nu există.    
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La întrebarea nr. 6, cele 61 persoane chestionate, au răspuns în ce măsură sunt sortate deșeurile pe 

strada de care aparțin, 65,5% - plastic/pet, 60,3% – sticlă, 56,9% - hârtie, 39% - metal, 31% - materiale 

organice, 24,1% - alte deșeuri, 20,7% - aluminiu/doze, 6,9% - textile. 

La întrebarea nr. 7, mai mult de 95% din respondenți, susțin că implementarea unui sistem integrat de 

gestiune a deșeurilor, va contribui la îmbunătățirea calității mediului înconjurător, doar 3,3% sunt de părere că 

acest sistem nu ajută. 

 

 
La întrebarea nr. 8, 93,4% consideră că serviciile de salubrizare din oraș vor fi mai eficiente odată cu 

implementarea unui sistem de colectare selective a deșeurilor, doar 1,6% sunt în dezacord, iar 4,9% nu știu. 

La întrebarea nr. 9, am cerut părerea cetățenilor chestionați, despre curățenia domeniului public pe raza 

orașului, 60,7% au o părere bună, 19,7%, au o părere proastă, 13,1%, nu au nici o părere, 4,9%, au o părere 

foarte bună, iar 1,6% au o părere foarte proastă. 
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La întrebarea nr. 10, din persoanele chestionate, 77% susțin că în ultima lună, în zona de care aparțin, 

străzile și zonele verzi au fost destul de curate, 13,1% sunt de părere că au fost destul de murdare, 8,2% spun 

că au fost foarte curate, iar 1,6% susțin că au fost foarte murdare.  

Întrebarea nr. 11 pune în evidență curățenia spațiului de lângă și evacuarea la timp a containerului, 

41% susțin că deșeurile cad destul de rar lângă container, 31,1% - destul de des au văzut deșeuri căzute, 11,5%, 

în permanență, 9,8% foarte des, iar 6,6% nu au văzut niciodată. 

 

            
 

La întrebarea nr. 12, aproape 70% din respondenți susțin că platforma a rămas destul de curată după 

trecerea mașinii de gunoi, 19,7% sunt de părere că a rămas destul de murdară. 6,6% spun că a rămas foarte 

curată, iar 4,9% sunt de părere că a rămas murdară. 

La întrebarea nr. 13, aproape 50% din persoanele chestionate sunt de părere că pubelele de deșeuri din 

zonă, s-au deteriorat puțin, 42,6%, sunt de părere că au rămas în aceeași stare, iar 8,2% spun că s-au deteriorat 

foarte tare și nu păstrează bine gunoiul. 

 

     
 

 Prin intermediul întrebării nr. 14, se constată că există o problemă cu deșeurile menajere din localitate 

în proporție de 63,9%. Doar 23% sunt de părere că nu există o problemă, iar 13,1% nu știu.  
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Din întrebarea nr.15, ne dăm sema de  implicarea și interesul populației, 36,1% știu aproximativ unde se duc 

deșeurile proprii. În măsură de 31,1% , nu știu, iar în egală măsură, de 31,1%, știu unde se duc deșeurile. Doar 

1,6% nu sunt interesați. 

        
 

La întrebarea cu nr. 16, populația chestionată, a răspuns că în proporție de 42,6%, sunt ei însuși care 

se ocupă cu evacuarea deșeurilor din gospodărie. În 26,2% de cazuri, tatăl este responsabil; 14,8% este 

responsabilitatea soțului; 9,8% se ocupă mama; 3,3%, responsabilitatea copiilor; 1,6% este responsabilitatea 

soției sau a altor persoane.  

La întrebarea nr.17, am cerut opinia cetățenilor, în legatură cu ce ar trebui să facă autoritățile pentru a 

încuraja oamenii să separe deșeurile, 63,9% consideră că este necesar a se pune la dispoziția populației mai 

multe pubele/containere, 49,2% vor să îi amendeze pe cei care nu separă deșeurile, 45,9% susțin că este nevoie 

de mai multe programe de informare. În proporție de 41% sunt de părere că școala, biserica și ONG-urile 

trebuie să se implice mai mult în campanii de informare și educare, 3,3% nu știu ce ar trebui să facă autoritățile. 

 

       
 

La întrebarea nr. 18, observăm că intervalul de vârstă predominant, deține un procent majoritar de 

72,1% și este reflectat de populația tânără cu vârsta cuprinsă între 14-25 de ani. Aceștia au fost volubili și 

interesați de cercetarea propusă. A doua categorie de vârstă cuprinsă între 26-45 de ani deține un procent de 

23% din totalul eșantionului și a manifestat de asemenea interes. Pe măsura înaintării în vârstă se observă o 

ușoară descreștere a interesului în ceea ce privește participarea la studiu, dar asta nu relevă și dezinteres la 

nivelul întregii populații pentru subiectul pus în discuție. 

În întrebarea nr. 19 se constată așadar, faptul că eșantionul expus actualei cercetări a fost compus dintr-

un număr de  61 persoane, dintre care 16,4% din totalul acestuia fiind reprezentat de bărbați, iar 83,6% de  
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femei. Participarea la acest studiu a fost benevolă, neapelându-se la nici o modalitate de recompensare sau de 

constrângere a subiecților. 

Concluzii:  

Implementarea unor activități la nivel de școli care să stimuleze interesul elevilor pentru lumea 

înconjurătoare şi protejarea acesteia. Este important ca și populația să conștientizeze importanța colectării 

selective a deșeurilor, formarea deprinderilor de protejare a mediului, implicarea activă a acestora în activitatea 

de curățenie, creșterea bugetului local prin aplicarea amenzilor și posibilitatea de a  achiziționa  mijloace prin 

care deșeurile vor fi selectate. 

Toți cetățenii trebuie să își dezvolte acestă percepție de păstrare curățeniei în spațiile publice, de a încheia 

contracte și partenerite care să conducă la un parteneriat active pentru minimizarea reziduurilor și selectarea 

selective a deșeurilor. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Alexandrescu, Mircea Alexandru, Managementul deşeurilor în România. Prezent şi viitor, 

„Revista Salubritatea”, nr. 2/2005 

2. Dumitru Chiriac, Cristina Humă, Impactul serviciilor de salubritate din România asupra 

condiţiilor de habitat și a calităţii vieţii, 2007 

3. https://suntparinte.md/educatia-ecologica-la-copil-cum-sa-i-stimulezi-respectul-fata-de-

mediul-inconjurator/ 

4. www.gestiuneadeşeurilor.ro 

 

 

TINERII EUROPENI GÂNDESC „VERDE” 

Profesor ADINA MARIA ENUȘ 

Colegiul Eonomic Buzău 

Conștientizarea importanței utilizării surselor de energie verde, identificarea de către elevi de practici 

locale tradiționale de producție, promovarea de comportamente mai puțin competitive și mai cooperanteși mai 

ales determinarea elevilor să înțeleagă ce este o viață și un mediu natural și social de calitate sunt doar câteva 

dintre obiectivele Proiectului SEED- Sustainability and citizenship: the Education Challenge for the 

future, derulat de școala noastră și având  ca parteneri: 

 IES LUIS SEOANE/ Pontevedra/ Spania 

 EBI Francisco Ferreira Drummond/ Angra do Heroísmo/Portugalia 

 IX LiceumOgólnokształcące Z OddziałamiDwujęzycznymi W Rzeszowie/ Rzeszów/Polonia 

 2nd PeiramatikoGymnasioAthinon/ Athens/Grecia 

Modul în care este percepută dezvoltarea sustenabilă  rezultă din interpretarea chestionarului aplicat 

unui număr de 130 elevi  implicați în proiect. 

65% dintre cei intervievați afirmă că înțeleg sensul Termenului de Sustenabilitate și 24% înțeleg foarte 

bine. 

 

https://suntparinte.md/educatia-ecologica-la-copil-cum-sa-i-stimulezi-respectul-fata-de-mediul-inconjurator/
https://suntparinte.md/educatia-ecologica-la-copil-cum-sa-i-stimulezi-respectul-fata-de-mediul-inconjurator/
http://www.gestiuneadeşeurilor.ro/
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36% din elevi sunt oarecum preocupați de problemele de mediu, 23% sunt preocupați, iar 40% sunt 

foarte preocupați de acest lucru. 

92% dintre elevi consideră că problemele de viață le afectează profund viața. 

96% dintre elevi consider că sunt diferențe între generații referitor la comportamentul sustenabil 

43% dintre elevi consideră că cel mai mult tineretul sub 18 ani promovează un comportament 

sustenabil,  41% consideră că cel mai mult persoanele cu vârsta între  18-40 ani  promovează un comportament 

sustenabil și 11% consideră că un comportament sustenabil este promovat de personae cu vârsta între 40-60 

ani. Din răspunsuri, rezultă că persoanele peste 60 ani promovează cel mai puțin un comportament sustenabil. 

71% dintre elevi consideră că populația rurală dezvolă cel mai mult un comportament durabil. 

Ca urmare, 11% dintre elevi și-ar dori foarte mult să locuiască într-o localitate mică, 31% răspund 

“relativ Da”, 43% răspund “Nu” și restul “relativ Nu”. 

 

Dorința de a-și dezvolta o fermă în viitor este încă departe de elevii noștrii. Astfel, 51% răspund 

„Categoric Nu”, 37% „Relativ Nu”, 10% răspund  „Relativ Da” și restul „Categoric Da” (foarte puțini). 

54% dintre elevi recunosc că “uneori” consmă mâncare organică, 27% “adesea” și 15% “de câte ori 

pot”. 
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Principalul formator al unui comportament sustenabil este: pentru 35% dintre elevi Școala, pentru 33% Familia 

și pentru restul Comunitatea. 

 

Mai puțin de jumătate dintre elevii intervievați (48.5%) consideră că sistemul actual de educație 

dezvoltă un comportament sustenabil, restul sunt pesimiști. 

Principaleele măsuri ce pot fi dezvoltate în școli în acest sens sunt: 

- utilizarea stațiilor de alimentare cu apă filtrată, sticle de apă refolosibile 

- creșterea recipientelor de reciclare în jurul școlilor 

- plantarea mai multoor copaci 

- creșterea eficienței ebnergetice în școli 

- reducerea utilizării obiectelor de plastic (pixuri) 

- implementarea cursurilor de dezvoltare sustenabilă, inclusiv prin schimburi de experiență și 

import de materiale în domeniu. 

Peste 90% dintre elevii chestionați consideră că pot contribui la soluționarea problemelor legate de 

mediu. 
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Doar 30% dintre elevi afirmă că au realizat activități legate de protecția mediului. 

Interesantă mi se pare opinia elevilor despre măsura în care ăn ultimii ani s-au realizat progrese în 

promovarea comportamentului durabil. 

 

 

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL “SĂ NE CUNOAŞTEM  JUDEŢUL !” 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

Predarea elementelor geografiei şi istoriei locale 

                                             Profesor ŢENDEA CAMELIA FLORINA 

                                                                                  Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi Crişan”  

                                                                       Brad, jud. Hunedoara 
 

 

TIPUL OPŢIONALULUI: opţional la nivelul ariei curriculare „Om şi societate” 

DENUMIREA OPŢIONALULUI „ Să ne cunoaştem judeţul!” 

CLASA : a III-a 

DURATA : 1 an şcolar 
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ARGUMENT 

Curriculum-ul opţional  „Judeţul HUNEDOARA - elemente de geografie şi istorie locală” se 

adresează elevilor din învăţămîntul primar de la clasa a III- a, care în opinia mea  trebuie să cunoască mai 

multe date despre istoria şi geografia locală, înainte de a învăţa noţiuni de nivel naţional. În acest mod, trecerea 

spre disciplina ce se predă în clasa a IV-a, „Geografia României”, din aceeaşi arie curriculară, se face gradual, 

pe baza unor elemente esenţiale pe care elevii le învaţă în cadrul disciplinei propuse. Prin urmare, generic 

vorbind, scopul este familiarizarea elevilor cu aspectele geografice din orizontul apropiat, precum şi 

dezvoltarea de capacităţi, deprinderi de a cerceta şi întocmi referate, mini-lucrări ştiinţifice, toate cu scopul de 

a cunoaşte cât mai bine spaţiul, pentru majoritatea, natal.  

Un argument în plus este relativa individualizare a judeţului Hunedoara, prin existenţa, pe teritoriul său, a 

fostelor capitale ale statului Dacia şi provinciei Dacia Romană, care sunt prezentate drept factor esenţial în 

dezvoltarea ulterioară a civilizaţiei în acest spaţiu. De asemenea, numeroasele monumente reprezentative – 

cetăţi, biserici de zid din secolele XIV – XV, Castelul Corvineştilor (singurul castel medieval românesc, Bran 

fiind considerat cetate), Parcul Naţional Retezat, primul din ţară (1935) pot face obiectul unui studiu mai 

aprofundat, care cu siguranţă va ajuta îneţelegerea ulterioară a cunoştinţelor predate în cadrul disciplinelor 

conexe.  

 Opţionalul are în vedere actualizarea evoluţiei fenomenelor naturale, problematica actuală a vieţii 

sociale şi economice, toate privite într-o strânsă legătură. El explică şi exemplifică, în orizontul local, concepte 

de geografie fizică şi regională, de geografie umană şi economică, urmărind integrarea sa în aria curriculară 

„Om şi societate”.  

Competenţe generale 

-    Situarea corectă în spaţiu şi timp; 

- Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local; 

- Observarea şi descrierea elementelor din mediul geografic local; 

-    Descrierea corectă a realităţii înconjurătoare; 

- Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu aplicabilitate în planul 

geografiei locale; 

- Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om-mediu înconjurător; 

- Perceperea integrală a elementelor şi a fenomenelor din mediul geografic local; 

- Formarea unui comportament constructiv pentru cunoaşterea şi protecţia mediului; 
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            Valori şi atitudini 

   Competenţele generale şi specifice care se formează în urma parcurgerii acestui curs, prin procesul 

educaţional centrat pe geografie, au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini: 

 Atitudinea pozitivă faţă de cunoaştere, natură, istorie,societate; 

 Curiozitate pentru explorarea naturii, a forţelor care pot periclita viaţa din imediata vecinătate; 

 Respectul pentru diversitatea naturală şi umană cât şi pentru trecutul şi prezentul ţinutului natal; 

 Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din orizontul local; 

                                                                                                                                                                                

STRUCTURA PROGRAMEI DE OPŢIONAL 

OBIECTIVE CADRU 

1. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local 

2. Situarea corectă în spaţiu şi timp 

3. Observarea şi descrierea elementelor mediului geografic local; sesizarea relaţiilor dintre 

elementele componente ale mediului. 

4. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu aplicabilitate în planul 

geografiei locale. 

5. Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om-mediu 

înconjurător. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI ŞI ÎNVĂŢARE 

1. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local 

        2. Situarea corectă în spaţiu şi timp 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

La finalul anului şcolar, elevii vor fi 

capabili: 

Pe parcursul anului şcolar se recomandă 

următoarele activităţi: 

1.1. să recunoască principalele 

forme de relief din orizontul apropiat; 

- exerciţii de recunoaştere în natură; 

- colecţionarea de imagini, schiţe cu 

formele de relief observate; 

1.2. să localizeze elementele din 

spaţiul geografic local; 

- localizări, recunoaşteri folosind harta 

municipiului Brad şi a judeţului Hunedoara; 
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1.3. să recunoască, să citească şi să 

interpreteze semnele convenţionale prin 

care sunt simbolizate pe harta judeţului 

condiţiile naturale; 

- exerciţii de reducere la scară, folosind 

simbolurile proprii localităţilor, apelor, formelor 

de relief; 

- elaborarea unui plan al zonei; 

1.4. să se orienteze în teren 
- exerciţii de orientare în teren după 

repere naturale sau folosind busola; 

1.5. să reprezinte în plan elemente 

ale mediului înconjurător. 
- modelarea principalelor forme de relief; 

 

3. Observarea şi descrierea elementelor mediului geografic local; sesizarea relaţiilor dintre 

elementele componente ale mediului. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

2.1. să observe dirijat elementele mediului 

geografic local; 

- observaţii în natură; 

- completarea unor fişe de observaţii; 

2.2. să folosească proceduri de înregistrare a 

elementelor din orizontul local; 

- exerciţii pe harta fizică a judeţului Hunedoara 

de poziţionare a principalelor forme de relief 

existente; 

2.3. să identifice şi să descrie corect 

elemente din spaţiul geografic local în 

complexitatea lor; 

- selectări şi clasificări de date din calendarul 

naturii; 

- expuneri pe baza unor grafice, ilustraţii, 

diagrame a evoluţiei cantităţii de precipitaţii, 

vînturilor, regimului termic al aerului, etc. în 

orizonul local; 

2.4. să identifice limite şi altitudini minime 

sau maxime din spaţiul geografic local. 

- expuneri şi eseuri pe baza unui plan; 

- expoziţii de desene, schiţe, fotomontaje cu 

tematică geografică locală; 

- întocmirea unor proiecte de îngrijire a 

mediului înconjurător apropiat, a parcului 
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4.Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu  

aplicabilitate în planul geografiei locale. 

Competenţe specifice 
Activităţi de învăţare 

3.1. să construiască enunţuri simple despre 

fenomene şi procese geografice observate; 

- exerciţii de redactare după un plan de idei 

simplu; 

- formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza 

unui fapt studiat; 

3.2. să realizeze corelaţii între unităţile de 

relief şi evoluţia ambientului local; 

- comentarea unor fenomene şi procese 

geografice observate; 

3.3. să folosească elemente de limbaj 

specific ştiinţelor geografice în expuneri, 

citirea şi interpretarea hărţilor; 

- analizarea unor materiale documentare şi 

cartografice care descriu orizontul local; 

3.4. să sesizeze şi să aplice unele legături 

vizibile între realităţile lumii înconjurătoare. 

- dezbateri pe grupe de elevi; 

- formulări de întrebări şi răspunsuri în cadrul 

unor concursuri geografice. 

5. Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor  

om-mediu înconjurător. 

 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

4.1. să deducă evoluţia plantelor şi 

animalelor din ecosistemul local; 

- întocmirea unui proiect de protecţie a 

mediului geografic local; 

4.2. Să evidenţieze repartiţia vegetaţiei şi a 

faunei în funcţie de climă şi relief, în strânsă 

corelaţie cu impactul produs de activitatea 

umană din zona municipiului Brad; 

- acţiuni de curăţare, depoluare a unor teritorii 

din orizontul apropiat; 

- efectuarea unor experienţe simple care 

evidenţiază calitatea apelor, aerului, solului din 

mediul geografic local; 
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4.3. să exemplifice spaţii nepoluante; 
- activităţi de valorificare a unor materiale 

refolosibile; 

4.4.  să arate care sunt activităţile umane 

care conduc la ridicarea gradului de poluare 

a zonei oraşului Roman; 

- plantarea de arbuşti, flori; 

- realizarea de albume fotografice, care să 

ilustreze  starea ambientală locală; 

4.5. să compare pe baza unor experienţe 

care sunt principalele caracteristici ale 

apelor şi aerului din ambientul local; 

- redactarea unor texte, eseuri în care să 

precizeze efectele pozitive şi negative ale 

acţiunii omului asupra mediului; 

4.6. să adopte o atitudine civică de ocrotire 

faţă de mediul înconjurător şi să propună 

măsuri de ameliorare. 

- participare la activităţi de depoluare, la sesiuni 

de comunicări ale elevilor pe problematica 

mediului şi a orizontului local. 

 

CONŢINUTURI 

            I. Cum ne orientăm?  

                   1. Puncte cardinale. 

                   2. Mijloace de orientare (naturale, busola) 

                   3. Planul clasei. Planul şcolii. 

II. Locul natal 

                  1. Satul. Comuna. Oraşul. 

                  2. Unde este situată localitatea mea? 

III. Elemente ale mediului geografic 

                 1. Relieful. 

                 2. Apele judeţului. 

                 3. Clima judeţului. 

                 4. Solurile. 

IV. Flora şi fauna judeţului 

               1.Vegetaţia şi fauna. 

               2. Animale dispărute din judeţul meu. 

               3. Ocrotirea naturii. 
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           V. Populaţia judeţului 

               1. Locuitorii şi ocupaţiile lor. 

               2. Ocupaţii străvechi specifice zonei. 

VI. Economia judeţului 

               1. Agricultura. 

               2. Industria. 

               3. Transporturile în judeţ. 

VII.Turismul 

               1. Locuri istorice în judeţ. 

               2. Rezervaţii naturale din judeţ. 

              3. Zone turistice. 

          VIII. Evenimente şi personaje din istoria judeţului 

              1. Originea denumirii judeţului Hunedoara. 

              2. Dacii şi romanii 

              3. Iancu de Hunedoara 

              4. Horea, Cloşca şi Crişan 

              5. Avram Iancu 

   IX.Viaţa culturală a judeţului Hunedoara 

             1. Zone folclorice 

             2. Serbări şi târguri 

             3. Manifestări folclorice, etnografice şi istorice 

APLICAŢII ŞI EVALUARE 

 Lucrul cu hărţi şi fişe de observaţie ;  

 Interpretarea imaginilor şi textelor 

 Aplicaţii în orizontul local - drumeţii, excursii ; 



                                            REVISTA SIMPOZIONULUI REGIONAL „GÂNDEŞTE VERDE”                                             

                                                                  Numărul 3, Iunie 2021 
        

 

ISSN 2668-4616, ISSN-L 2668-4616 
46 

 

 

 

 

 Descrierea şi redarea unei realităţi observate; 

 Referate despre oraşul natal şi împrejurimi; 

 Studiu de caz : «Cetatea Devei» 

 Portofolii : ,,Repere istorice“, ,,Oraşele judeţului“, „Parcul Naţional Retezat“; 

 Aplicarea de teste sumative de evaluare; 

 Proiecte de activităţi în parteneriat cu Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane; 

RESURSE MATERIALE: 

 Albume, reviste, culegeri de texte geografice, ghiduri, pliante ale judeţului; 

 Postere, planşe, vederi;   

 Diapozitive, DVD; 

 Planul oraşului Brad; 

 Harta judeţului Hunedoara; 

 Fişe de lucru individuale, pe grupe de elevi ;  

 

              BIBLIOGRAFIE: 

1.Dumitru Rus - „Ghid turistic – Judeţul HUNEDOARA”, Ed. Sigma – Plus, 1998; 

2.Adriana Gherguş – „DEVA de ieri şi de azi”, Editura Vultur ZM, 2002; 

3.Dumitru Rus – „Judeţul HUNEDOARA. Elemente de geografie şi istorie”, Ed. Corvin Deva; - 

( manual în curs de apariţie) 

 

SUNT MAȘINILE ELECTRICE O SOLUȚIE? 

 

                                                                              Profesor  SZIN EMIL ADRIAN 

                                                     Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu”, București 

 

Mașinile electrice constituie o preocupare în ultima perioadă atât la nivel mondial cât și național.O 

mașină electrică ar putea fi definită astfel : “ vehicul cu emisii zero propulsat de un motor electric, cu 

alimentare de la o sursă electrică, de obicei baterie de vehicul electric sau supercondensator.”1 

Au devenit o alternativă la mașinile Diesel și pe benzină deoarece acestea din urmă au pus probleme 

serioase de poluare a aerului și au provocat pierderi umane în fiecare an. Desigur există și alte modalități de a 

circula pe lângă mașina electrică cum ar fi bicicleta, trotineta electrică, transportul public electrificat șamd.  

                                                           
1 https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobil_electric 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Vehicul_cu_emisii_zero
https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baterie_de_vehicul_electric
https://ro.wikipedia.org/wiki/Supercondensator
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Mașinile electrice constituie cea mai importantă variantă deoarece asigură eficiență și pot fi folosite în 

domeniul economic și nu numai. 

Este utopică înlocuirea mașinilor poluante în totalitate cel puțin în următorii 30 de ani. Cert este că 

Uniunea Europeană își dorește un echilibru al cotelor de piață în așa fel încât să se aibă în vedere interesul 

comun al populației și al instituțiilor publice. 

Organizația Green Peace a pus în vedere atât avantaje cât și dezavantaje ale mașinilor electrice, pe care 

consumatorii trebuie să le ia în calcul.  

Avantaje 

Conducătorii auto sunt interesați de consumul redus al acestui tip de mașină, ceea ce duce la economii 

considerabile și o posibilitate de a efectua deplasări mai lungi. De asemnenea, producătorii precizează că 

gradul de poluare este aproape de zero, lucru care ar face ca automobilul să nu aibă limite de folosire sau 

restricții în anumite zone stabilite de autoritățile locale ale unui oraș. 

Un alt avantaj important mai ales în aglomerațiile urbane este faptul că acest tip de mașină face un 

zgomot extrem de redus cel puțin în comparație cu cele clasice. 

Sunt foarte ușor de întreținut și au un randament foarte mare atunci când discutăm de raportul preț-

calitate. 

Dezavantaje 

Mașinile electrice au un preț ridicat, dar acest lucru poate fi compensat prin programul Rabla Plus, în 

cadrul căruia clientul poate primi o reducere de până la 10000 de Euro. 

Șoferii sunt îngrijorați de timpul de încărcare al acumulatorului destul de mare, iar autonomia 

automobilului nu depășește 160 de kilometri. 

Producătorii precizează că există riscul de supraîncălzire a acestor acumulatori, iar șoferii trebuie să 

fie precauți.  

În România sunt puține stații de reîncărcare, încărcările gratuite, aproape au dispărut complet, cea mai 

convenabilă fiind alimentarea mașinii acasă și în mod special noaptea pentru un preț mai avantajos. 

Văzând cele de mai sus aș putea spune că în spațiul comunitar mașina electrică poate fi utilizată 

deoarece există un cadru bine stabilit de funcționare, pe când în România infrastructura necesară unui astfel 

de automobil este încă deficitară. 

Nu este suficient ca automobilul să aibă randament, ci trebuie create condiții de utilizare și gestionare 

a acestuia ( alimentare, revizie etc. ) 

 

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.greenpeace.org/romania/articol/5662/masina-electrica-mituri-spulberate/ 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobil_electric 

 

 

 

https://www.greenpeace.org/romania/articol/5662/masina-electrica-mituri-spulberate/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Automobil_electric
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PROTEJAREA NATURII  - O PREOCUPARE SAU UN CONCEPT LA MODĂ? 

 

                                                                                                                Profesor SZIN DIANA 

                                                              Școala Gimnazială “Maria Rosetti”, sector 2, București 

                                                                                                      

 

Politici publice privind salvarea planetei 

Reacții la masurile anti-poluare 

Organisme și instituții în domeniul mediului 

Taxe anti-poluare 

Estimări privind viitorul planetei 

Justificarea acțiunilor ecologice 

Alegerea de a îndrepta lucrurile 

Măsuri anti poluare 

 

Negocieri între factorii implicați 

Atentie sporita fata de planeta 

Tratate bazate pe dreptul mediului 

Utilizarea adecvata a deseurilor 

Reciclarea resurselor biodegradabile 

Activism în domeniul ecologic 

 

Se constată în ultima perioadă o preocupare din ce în ce mai mare pentru salvarea naturii și a planaetei 

în general, dar nu este clar cât de convinsă este populația de a respecta politicile de mediu agreate 

la nivel mondial. Lupta împotriva poluării și a schimbărilor climatice trebuie să fie bazată pe convingeri 

interioare puternice, nu doar pe constrângeri și restricții. 

Există numeroase politice de mediu la nivel european, dar cel mai important este principiul de la baza 

acestora și anume ” poluatorul plătește” . Se urmărește astfel responsabilizarea celor care voit folosesc deșeuri, 

mașini cu emisii excesive de gaze etc.  

Din păcate la nivelul administarției publice din România reacția la măsurile anti-poluare nu este tot 

timpul promptă și eficientă. S-a constatat că poluarea omoară de 15 ori mai mulți români decât accidentele 

rutiere. Într-un studiu al Observatorului Român de Sănătate bazat pe monitorizarea a celor mai mari 15 orașe 

din România s-a constat că niciuna dintre marile primării nu au îndeplinit nici macar jumătate din  punctajul 

necesar pentru a se considera că acțiunile lor sunt eficiente împtriva poluării.  
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Cele mai importante organizații care au ca scop protejarea mediului sunt Agenția Europeană pentru 

Mediu, Green Peace, ONU prin programele specifice etc. Acestea conlucrează la nivel mondial elaborând 

directive sau recomandări ce țin de protejarea naturii.Este important totuși ca statele la nivel individual să preia 

aceste recomandări în legislația internă și să le aplice. 

Previziunile privind viitorul planetei sunt sumbre. Este îngrijorătoare încălzirea globală genertă de 

creșterea continuă a temperaturilor, efectul de seră, diminuarea apei potabile etc. Toate aceste statistici nu sunt 

editizate suficient din dorința de a nu îngrijora populația și de a nu crea panică. Curios este dacă la nivelul țării 

noastre avem un plan bine stabilit privitor la efectele pe care le vor produce fenomenele de mai sus. 

Consider că  putem schimba această direcție greșită în care ne aflăm printr-o implicare a fiecăruia prin 

domeniul de activitate pe care îl avem. Astfel în așteptarea măsurilor guvernamentale avem posibilitatea să 

venim cu inițiative proprii prin care să îi motivăm și să îi activăm pe cei din jur în vederea conștientizării 

necesității salvării planetei. 

La nivelul școlii în care activez am desfășurat numeroase proiecte cu preocupări în domeniul mediului 

pe care ni le-am însușit cât se poate de responsabil, nu doar de dragul de a crea o imagine bună în jur. Copii 

au făcut curățenie în parcuri, au învățat despre colectarea selectivă a deșeurilor, au măsurat nivelul de poluare 

fonică și multe alte activități în urma cărora au câștigat premii oferite de organizațiile partenere. 

BIBLIOGRAFIE: 

           1. https://www.europarl.europa.eu 

2. https://ro.m.wikipedia.org 

„OUR COMMON FUTURE”- VIITORUL NOSTRU COMUN  

Profesor  MIHAELA STOENESCU, Școala Gimnazială ,,Maria Rosetti”, sector 2, București 

Profesor DOINA ENACHE, Școala Gimnazială ,,Maria Rosetti”, sector 2, București 

 

 Documentul publicat în anul 1987  de către Comisia Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare, sub 

denumirea de ,,OUR COMMUN FUTURE” - cunoscut și ca raportul Brundtland –  reprezintă piatra de hotar 

pentru conceptul de ,,DEZVOLTARE DURABILĂ”, așa cum este el cunoscut astăzi. 

Definiția dată de această comisie pentru ,,dezvoltarea durabilă” este: „dezvoltarea durabilă este 

dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi”. 

 A fost pentru prima dată când omenirea și-a manifestat  îngrijorarea pentru problemele de mediu. 

https://www.europarl.europa.eu/
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 Distrugerea mediului a devenit mai vizibilă spre sfârșitul secolului al XX-lea și din acest motiv 

rezolvarea acestei probleme a rămas pe agenda Organizației Națiunilor Unite, a Uniunii Europene și a multor 

altor organizații de mediu cu motto-ul ,,There is not other world” în sensul că nu avem la dispoziție o altă 

planetă pe care să ne mutăm și ale cărei resurse să le folosim. 

 Școala este unul dintre primele locuri în care copiii pot primi noțiuni și informații despre protecția 

mediului și despre acțiunile pe care le pot realiza pentru a transpune în practică acest concept. 

Ca profesori avem datoria de a-i învăța și implica pe elevii noștri în activități/acțiuni care să corespundă 

conceptului de dezvoltare durabilă. În acest sens se pot realiza activități de: plantare de arbori/reîmpădurire, 

colectarea selectiva a materialelor, reciclare de materiale, folosirea sustenabilă de resurse naturale, folosirea 

de materiale biodegradabile, metode de cultivare a plantelor prin tehnica compostului, folosirea energiei 

regenerabile. 

Realizarea de proiecte locale și europene și de activități cu teme de educație ecologică a fost o 

preocupare constantă a școlii noastre. 

De-a lungul anilor, elevii școlii noastre au participat la acțiuni de împădurire, de ecologizare de zone 

turistice precum și de ecologizare și plantare de flori în parcului Floreasca, aflat în proximitatea școlii. 

În anul 2017, în urma unui acord de parteneriat încheiat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București, s-a derulat proiectul CIVITAS ,,Educarea elevilor pentru economia circulară – economie care 

produce zero deșeuri”. Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătățirea competențelor prin experimentarea de  

metode și practici inovative pentru educarea pentru economie circulară a elevilor, precum și realizarea unei 

campanii de educare pentru economia circulară în comunități. Dintre activitățile realizate menționăm: 

realizarea unui work-shop cu elevii și profesorii în cadrul campaniei „Economia circulară pentru dezvoltare 

durabilă”, realizarea de afișe cu tematica campaniei, aplicarea de chestionare de impact, participarea 

profesorilor implicați la conferințe și apoi susținerea de sesiuni de informare cu elevii, părinții acestora și alte 

cadre didactice din școală. 

În anul 2018, ca urmare a unui parteneriat încheiat cu Asociația „Green Floreasca”, finanțat de Fondul 

Ikea pentru mediul urban și gestionat de Fundația Comunitară București a fost montat pe acoperișul școlii un 

sistem de panouri solare care asigură o mare parte din energia electrică consumată de unitatea școlară. Tot în 

cadrul acestui proiect s-au desfășurat cu elevii lecții care promovează metode de eficientizare a consumului de 

energie electrică și termică în vederea reducerii consumului și implicit a emisiilor de CO2 în atmosferă. Au 

fost prezentate materiale educative privind eficiența energetică, de exemplu: becuri LED, jucării educative ce 

funcționează cu ajutorul panourilor solare etc.  

În anul școlar 2020-2021 școala noastră are în derulare proiectul Erasmus+ cu titlul ,,Our common 

future” cu prioritățile protecția mediului, schimbările climatice, energii regenerabile.  
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În cadrul acestui proiect sunt promovate activități prin care elevii au oportunitatea de a învăța ,,făcând 

și trăind” și ne așteptăm ca elevii să își schimbe în mod pozitiv atitudinile, valorile și percepțiile față de natură, 

să realizeze cât de mult suntem afectați toți de distrugerile determinate de activitățile/acțiunile omului. 

Tipuri de activități desfășurate: calcularea amprentei ecologice a școlii, creșterea plantelor prin tehnica 

compostului, plantarea de creioane cu semințe (sprout pencils), realizarea de articole cu tematică de mediu și 

publicarea lor în reviste școlare, realizarea de expoziții cu obiecte de îmbrăcăminte realizate din produse 

reciclate, realizarea hărții cu specii de plante endemice, învățarea tehnicii de presare a plantelor, realizarea 

dicționarului de ,,meserii verzi”, realizarea de vehicule care folosesc energia panourilor solare, realizarea de 

soluții de curățare (detergenți) prietenoase cu mediul, realizarea de desene cu tematica „Ziua Mondială a Apei” 

și „Săptămâna Mediului”. 

Prin intermediul activităților din cadrul proiectului, indiferent că ele se desfășoară la nivel local sau 

transnațional, se așteaptă ca elevii să integreze principiile și valorile teoretice cu practica dezvoltându-și un 

comportament care să aplice principiile „dezvoltării durabile”. 

Pe lângă faptul că proiectul se desfășoară în cadrul programului Erasmus+, finanțat de Comisia 

Europeană, el mai este vizibil și pe platforma educațională Etwinning ceea ce înlesnește o publicitate mai buna 

a activităților realizate. 

Parteneri în acest proiect sunt școli din Turcia, Ungaria, Franța și Grecia. 

Prin toate aceste activități elevii vor învăța să devină responsabili, competenți, să acționeze constant 

pentru conservarea mediului înconjurător astfel încât să păstreze ,,planeta verde” pentru generațiile următoare 

BIBLIOGRAFIE 

          1. Raportul Brundland 

          2. Proiect Erasmus+  „Our common future” 

 

INTEGRAMA -“POLITICI EUROPENE DE MEDIU”. 

Elev Dominic Hurezanu, Elev Gabriel Costache,  Cls. a IX-a G  

Profesor coordonator: MANUELA MOCANU JABER  

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", Bucureşti 

 

Observație:  Completând în mod corect definițiile integramei, veți descoperi în căsuțele colorate 

 orizontale enunțurile principiilor generale ale Politicii Europene de Mediu. 
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1   F       
2  I     
3  I          
4           E   
5     C       
6  O       
7       C     
8         R    
9        E  
10   A      
11            T     
12      I           
13  V           

 

 DEFINITII 

1. Categorie de combustibili, cea mai importanta sursa a emisiilor de dioxid de carbon. 

2. Sinteza proceselor biologice, chimice, fizice si mecanice, specifice organismelor. 

3. Ramura a economiei, sursa majora de poluare. 

4. Actiune dedicata mediului, una din provocarile majore ale epocii in  care traim. 

5. Stiinta studierii biotopului. 

6. Contaminarea mediului inconjurator. 

7. Tinta masurilor UE, referitoare la emisiile de dioxid de carbon. 

8. Reutilizarea si valorificarea reziduurilor si deseurilor. 

9. Actiunea responsabila a tuturor, prima etapa a managementului deseurilor. 

10. Teritoriu specific vietuitoarelor, cel care le ofera conditiile de existenta. 

11. Calitatea unei activitati de a se desfasura fara a epuiza resursele si fara a distruge mediul natural. 

12. Termenul care defineste bogatia mediului natural. 

13. Activitate devenita fenomen national, care activeaza si motiveaza tinerii.          

            REZOLVARE   

Autori :Elev Dominic Hurezanu, Elev Gabriel Costache,  Cls. a IX-a G  

Şcoala Superioară Comercială "Nicolae Kretzulescu", Bucureşti 

Profesor coordonator: profesor doctor Manuela Mocanu Jaber                                       
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INTEGRAMA  -“ FII ECO CREATIV” 

Eleva Stavre Alexandra, Eleva Stoian Monica Cătălina, Cls. a IX-a C 

Profesor coordonator:  POPESCU CONSTANTIN ADRIAN  

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei", Bucureşti 

        Observatie:Completaţi in mod corect definiţiile integramei. 

 

1.Temperatură atmosferică foarte scăzută.  

2.Lac artificial format prin oprirea sau devierea unui curs de apă.  

3.Undă sonoră,  luminoasă,  electromagnetică. 

4.Păsări de mare cu aripile lungi și ascuțite , care zboară la suprafața apei pentru a prinde pește.  

5.Ridicătură muntoasă de formă conică  având o deschizătură largă în centru prin care pot ieși la suprafață 

gaze,  lavă , cenușă etc.  

6.Loc acoperit cu vegetație bogată în mijlocul unui pustiu nisipos . 

7.Plantă cu trunchiul lemnos și înalt cu crengi care formează coroana.  

8.A prelucra anumite deșeuri în vederea folosirii lor.  

1   F O S I L I  
2 V I A T A  
3  I N D U S T R I E  
4   P R O T E J A R E   
5    E C O L O G I E 
6 P O L U A R E  
7   R E D U C E R E  
8  R E C I C L A R E   
9  S O R T A R E  
10  H A B I T A T 
11 S U S T E N A B I L I T A T E  
12  B I O D I V E R S I T A T E  
13  V O L U N T A R I A T 
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9.Ce fenomen plin de culori apare după ploaie ? 

10.Arbust din familia rozaceelor, cultivat în scopuri decorative.  

11.Corp ceresc cu lumină proprie . 

12.Ansamblul format din biotop și biocenoză.  

13.Undă formată la suprafața oceanelor 

 

      F R I G      

      I A Z       

   R A D I A Ț I I     

     P E S C Ă R U Ș I  

   V U L C A N       
      O A Z Ă      

  C O P A C U L       

      R E C I C L A T  

C U R C U B E U L       

    T R A N D A F I R U L 

     S T E L E      

  E C O S I S T E M     

      V A L       
 

LUCRĂRI ALE ELEVILOR 

SECȚIUEA ARTĂ PLASTICĂ - DESEN ȘI PICTURĂ - „MAI MULT 

VERDE, MAI MULT ALBASTRU” 

 
 

 Secțiuea Artă plastică - Desen și Pictură - „Mai mult verde, mai mult 

albastru” 

- autor(elev): Vameșu Ema Maria 

- profesor coordonator: Ionescu Maria 

- școala de proveniență: Școala Superioară Comercială „Nicolae 

Kretzulescu” 

  București, sector 3 
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Secțiuea : Artă plastică - Desen și Pictură - „Mai mult verde, mai 

mult albastru” 
- autor(elev): Păuna Ioana Valentina 
- profesor coordonator: Ionescu Maria 
- școala de proveniență: Școala Superioară Comercială „Nicolae 

Kretzulescu” 
- București, sector 3 
 

 

 

 

 Secțiuea : Artă plastică - Desen și Pictură - „Mai mult verde, mai mult albastru” 

- autor(elev): Purcel Alina, cls. a 12-a C 

- profesor coordonator: Văsii Alina Loredana  

- școala de proveniență: Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” 

- București, sector 6 
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Secțiuea Artă plastică - Desen și Pictură - „Mai mult verde, mai mult albastru” 

- autor(elev): Onaş Monica, cls. a 9-a C 

- profesor coordonator: Popescu Costinela 

- școala de proveniență: Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii "Gheorghe Airinei" 
  București, sector 6 

 


