
 2 

 

OBIECTIVE ACŢIUNI RESPONSABILITĂŢI TERMENE 
INDICATORI  DE 

PERFORMANŢĂ 
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1. Popularizarea proiectului prin :  

* afişe, materiale informative;    

   

* pagina Web a colegiului;  

 

* sondaje în rândul elevilor şi personalului 

colegiului;  

 

* realizarea unei reviste  în care să fie 

promovat conceptul de „viaţă sănătoasă”.  

 

 - Oana Raluca Hizan 

- Camelia Afloarei 

- Manuela Preisler 

- Alina Zaharia 

- Comitetul Eco al elevilor    

- Elena Bogos 

- Ecaterina Romascu                   

- Cătălina Tărcăoanu.  

-  Comitetul Eco al elevilor   

 

 

Noiembrie -

decembrie 2010 

Permanent 

 

Decembrie  2010 

februarie 2011 

 

mai 2011 

-  Realizarea materialelor pentru afişare  

– Realizarea sondajelor pentru a 

evidenţia gradul de cunoaştere a 

proiectului şi a stadiul derulării acestuia. 

- Participă minim 50% dintre elevi şi 

personalul  unităţii de învăţământ.  

- Prelucrarea rezultatelor sondajului. 

- Articole realizate de elevi şi publicate 

în revista şcolii. 

2. Concurs - realizarea de afişe          
- pentru a populariza proiectul;                      

- pentru a populariza activităţile realizate; 

- pentru a stimula activităţile de economisire 

a resurselor, păstrare a curăţeniei şi 

colectare a deşeurilor.                          

 

- Coordonator - Oana Gîrbea, 

- profesorii coordonatori ai 

activităţilor vizate  

Decembrie  2010- 

februarie 2011 

- Expunerea afişelor realizate în locurile 

destinate popularizării proiectului sau 

desfăşurării activităţilor. 

- Selectarea afişului tematic pentru anul 

şcolar 2010-2011 prin votul elevilor.   

3. Constituirea  şi instruirea echipelor de 

profesori – elevi ce vor participa activ în 

cadrul proiectului, pe ani de studiu.  

-  Elena Dobândă, 

-  Mariana Frenţi 

Octombrie 2010 - Nominalizarea echipelor de elevi şi 

profesori şi stabilirea competenţelor 

fiecărui  membru al echipei. 

- Activităţi de instruire. 

4. Informarea continuă prin: 

* punctele de informare din corpul A, 

* punctul de informare din corpul B, 

* pagina Web a liceului,  

cu acţiunile programate şi derulate; 

* revista şcolii. 

 

- Oana Raluca Hizan 

- Camelia Afloarei, 

- Preisler Manuela, 

- Zaharia Alina, 

- Cătălina Tărcăoanu  

-  Comitetul Eco al elevilor   

 

 

Permanent  

 

 

 

- Realizarea punctelor de informare. 

- Realizarea revistei. 
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* Iniţierea elevilor noi în 

programul derulat la 

nivelul colegiului. 

*Transpunerea 

conceptului de viaţă 

sănătoasă în activităţi 

extracurriculare. 

*Aplicarea legilor 

ecologiei, în şcoală şi în 

afara ei. 

*Cunoaşterea 

conceptului de viaţă 

sănătoasă şi 

sensibilizarea 

comunităţii şcolare şi 

locale pentru 

implementarea acestui 

concept. 

*Implicarea în activităţi 

ce au ca scop 

îmbunătăţirea mediului 

de viaţă. 

5.Realizarea jurnalului  electronic  (se vor 

menţiona acţiunile derulate - scopul, 

desfăşurarea, rezultatele, imagini).  

 

6. Activităţile de la nivelul claselor se vor 

desfăşura având ca motto: 

Gimnaziu (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, 

a VIII - a): „Să creştem sănătos” 

 

Liceu, clasele a IX-a: „Să cunoaştem şi să 

protejăm patrimoniul turistic al judeţului 

Neamţ”  

 

Liceu, clasele a X-a: „Nu contează că sunt 

mic, eu tot pot să mă implic” 

 

Liceu, clasele a XI-a: „ArtProtEco” 

 

Liceu, clasele a XII-a: „Educaţia ecologică 

- învăţarea pe tot parcursul vieţii” 

- Diana Huţanu 

 

 

 

 

 

- coordonator Cristina 

Ciobanu 

 

- coordonator Cibănucă 

Dorel 

 

 

- coordonator Zaharia 

Monica  

 

- coordonator Gârbea Oana  

 

- coordonator Baroi Elena 

Permanent 

 

 

 

Permanent, 

începând cu 

13.09.2010, 

conform 

organizării 

activităţilor  la 

fiecare clasă. 

- Realizarea unui CD ce va cuprinde 

jurnalul proiectului. 

 

 

- Scurte relatări despre activităţile 

realizate şi imagini ce vor fi cuprinse 

în jurnalul proiectului şi afişate în 

spaţiile destinate popularizării 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Continuarea activităţilor  de  colectare 

separată a deşeurilor, la nivelul 

colegiului: 

     - hârtie şi carton, 

     - PET-uri, 

     - aluminiu, 

     - deşeuri organice. 

8. Menţinerea aspectului de „şcoală 

verde” (realizat prin implementarea 

anterioara a proiectului) 

- in interiorul colegiului; 

- in curtea colegiului. 

 

- coordonator Mancaş Mihai, 

Ana – Maria Vizitiu, Popa 

Ramona 

 

 

 

 

- coordonatori Dorel 

Ciobănucă, Roxana 

Cojocariu 

 

 

- În fiecare clasă sunt recipiente  

pentru deşeuri reziduale, hârtie şi 

plastic. 

- La nivelul fiecărui etaj există 

recipiente pentru PET-uri şi aluminiu. 

 

 

Îngrijirea florilor şi arbuştilor din 

curtea colegiului. 

Existenţa plantelor pe culoar şi în 

clasă. 

Echipe de elevi ce vor realiza aceste 

activităţi. 
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 9. Cooperare, în proiectele de mediu derulate la 

nivel judeţean sau la nivel naţional, cu organisme 

sau asociaţii abilitate în acest domeniu. 

- Colaborare pentru implementarea Proiectului 

LET-S DO IT ROMANIA (organizatori Asociaţia 

Assist Bucureşti, Asociaţia CICIA, Instituţia 

Prefectului Judeţului Neamţ, Consiliul Judeţean 

Neamţ, Primăria Piatra Neamţ, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Neamţ, Garda Naţională de 

Mediu, Sistemul de gospodărire a Apelor  Neamţ 

şi altele). 

 

- coordonator Gabriela 

Anechitei  

Conform 

termenelor din 

proiecte 

- Realizarea cel puţin a unui 

parteneriat. 

- Participarea la minim o acţiune 

comună.  

10. Valorificarea deşeurilor reciclabile. - coordonator Ramona Popa Când este 

cazul. 

- Fondurile obţinute 

11. Expoziţie cu obiecte confecţionate din 

materiale reciclabile.  

 

- coordonator Gârbea Oana. 

 

Mai 2011 - Produsele expoziţiei. 

- Realizarea unui montaj de fotografii. 

12. Organizarea de excursii, drumeţii şi vizite  
având ca obiective implementarea unui mod de 

viaţă sănătos prin colectarea separată şi 

valorificarea deşeurilor, protejarea mediului prin 

menţinerea curăţeniei, plantarea de arbori, 

identificarea speciilor de plante şi animale 

protejate pe arealul judeţului Neamţ, analize de 

apă etc. 

 - coordonator Adriana - 

Zâna Ioniţă, profesorii ce 

vor organiza şi dirija aceste 

activităţi.  

 

Conform 

planurilor de 

activitate de la 

nivelul 

claselor. 

- Montaj de fotografii. 

13. Campanii de colectare a deşeurilor 

reciclabile.  

 

- coordonator Mancaş Mihai, 

Ana – Maria Vizitiu, Popa 

Ramona 

 

Noiembrie 

2010- aprilie 

2011 

- Documentele ce atestă predarea 

deşeurilor, imagini de la aceste 

activităţi. 
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