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PROGRAMUL INTERNAŢIONAL ECO-SCHOOLS 

RAPORT CALITATIV ŞI CANTITATIV REALIZAT DE  

COMITETUL ECO-ŞCOALA 
 

NUMELE UNITĂŢII ŞCOLARE: Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei 

NUMELE DIRECTORULUI: prof. Ancuța Voivod 

 

NUMELE COORDONATORULUI / COORDONATORILOR  
 (+SPECIALITATEA, TELEFON, E-MAIL, ZIUA ŞI LUNA NAŞTERII) 

1. Prof. Irinel Mioara Acatrinei, specialitatea geografie, 0742280286, irinelacatrinei1973@yahoo.com, 

29 mai 

2. Prof. Alina Niculina Dincă, specialitatea biologie, 0746203276, pirvu_ln@yahoo.com, 18 

septembrie 

 

NUMĂRUL ELEVILOR DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 430 

NUMĂRUL CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA ŞCOLARĂ: 24 

1. PARTENERII IMPLICAŢI: PĂRINŢI, AUTORITĂŢI, INSTITUŢII - Asociația de părinți a școlii 

,,Împreună pentru o școală modernă”, Primăria Municipiului V. Dornei, Administrația Parcului 

Național Călimani, Asociația Vatra Dornei Tineret (V.D.T.), Liceul Teoretic ,,Ion Luca”. 

 

TEMA/TEME ABORDATĂ/ABORDATE :  

❖ SĂNĂTATE/ STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS 

❖ CURTEA ȘCOLII 

 

 

 

CAPITOLUL I. 

APLICAREA CELOR 7 PAŞI AI PROGRAMULUI 
 

PASUL 1. COMITETUL ECO 

1.Nr. copii/elevi care fac parte din Comitetul eco: 2 din fiecare clasă- 36 elevi (18 clase) 

Nr. profesori: 24 

Nr. părinţi: 3 persoane- personal auxiliar, 1 reprezentant al Primăriei Municipiului V. Dornei (care este 

și părinte al unui elev al școlii), 1 reprezentant al Parcului Național Călimani, Președintele Asociației 

Vatra Dornei Tineret (V.D.T.)- care este și părinte al unui elev al școlii. 

2. Alte persoane (specificaţi numărul pentru fiecare categorie): 

 

 

 

 

mailto:irinelacatrinei1973@yahoo.com
mailto:pirvu_ln@yahoo.com
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PASUL 2. ANALIZA / IDENTIFICAREA PROLEMELOR DE MEDIU  

- Enumeraţi problemele identificate; specificaţi ce soluţii a identificat Comitetul Eco pentru 

soluţionarea / ameliorarea acestor probleme (completaţi tabelul): 

 

 

Nr. 

crt. 

Probleme identificate Soluţia propusă 

1. Curtea noului local al școlii trebuie să ,,prindă viață”, 

prin implicarea elevilor, cadrelor didactice și părinților 

Plantarea de flori, arbuști și arbori 

 

2. Alimentația elevilor, ce preferă mâncare fast- food Informarea elevilor privind importanța 

unei alimentații corecte, pentru o viață 

sănătoasă 

3. Promovarea mișcării, pentru un stil de viață sănătos Activități zilnice (când vremea 

permite) ,,Pauza de mișcare”, 

activități cu invitați de prestigiu, ce 

promovează mișcarea 

4. Colectarea selectivă a deșeurilor Selectarea deșeurilor pe categorii, la 

nivel de școală, și existența a trei 

coșuri de gunoi în fiecare clasă; 

monitorizarea selectării deșeurilor 

 

 

PASUL 3. PLANUL DE ACŢIUNE (an şcolar 2018/2019) 

1. Completaţi tabelul: 

Nr. activităţi propuse 12 

Nr. activităţi realizate 12 

Nr. elevi participanţi la cel puţin o acţiune eco 400 

Nr. elevi participanţi la 3-5 acţiuni 200 

Nr. elevi participanţi la peste 6 acţiuni 50 

Nr. părinţi sau bunici participanţi la cel puţin una 

dintre acţiunile programului 

75 

Ce instituţii au fost implicate în acţiunile eco ale 

unităţii şcolare 

 

-Liceul Teoretic ,,Ion Luca” 

- Asociația Vatra Dornei Tineret (V.D.T.) 

-Asociația de părinți a școlii ,,Împreună 

pentru o școală modernă 

- Primăria și Consiliul Local Vatra Dornei 

 
 

2. Exemplificaţi  pentru 3 acţiuni care au fost rezultatele (data acţiunii, denumirea, scurtă 

descriere). Ataşati câte 2-3 fotografii pentru fiecare activitate descrisă. 

A. ,,Arborăm Steagul Verde în An Centenar”, desfășurat în data de 26 octombrie 2018, a fost un 

proiect ce a finalizat Săptămâna Școala Altfel, având ca beneficiari pe cei 430 de elevi ai școlii, alături de părinți 

și invitați.  
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Activitatea s-a desfășurat la Casa de cultură ,,Platon Pardău”, fiind un moment de bilanț după doi ani de 

participare la Programul Mondial Eco-Școala, în cadrul căruia școala noastră a obținut statutul Eco-Școala și 

distincția Steagul Verde.  

S-a demonstrat creativitate și măiestrie în realizarea expoziției ,,Cheia pentru o planetă verde este în 

mâinile noastre!”, în cadrul căreia toate colectivele claselor au realizat exponate din materiale reciclabile. 

 Elevii, cadrele didactice și partenerii noștri în proiect au primit distinții, scrisori de mulțumire și au pus 

bazele cobalorării în program, pentru următorii doi ani, arborând Steagul Verde, simbol al reușitei din perioada 

2016-2018. 

                 

B. Campania ,,Earth Hour~ Ora Pământului la Vatra Dornei” 

,,Ora Pământului la Vatra Dornei " a fost marcată în data de 30 martie 2019, între orele 20:30- 21:30, prin 

activitatea ,,Dăruiește naturii din energia ta!", la care au participat 20 de elevi ai Liceului Teoretic ,,Ion Luca", 

alături de 15 colegii mai mici de la Școala Gimnazială Nr. 4 V. Dornei.  

Am fost în fața Primăriei, care ne-a susținut în demersul nostru prin stingerea iluminatului public în zona 

centrală a orașului, alături de noi fiind și reprezentanți ai Jandarmeriei Vatra Dornei.  

Am petrecut împreună o oră în care am renunțat la consumul de energie electrică, alăturându-ne 

milioanelor de voluntari din cele 180 de țări și peste 7000 de orașe ale lumii, care s-au implicat în acest 

eveniment.  

    Ne dorim o planetă mai curată, mai puțin poluată, ne dorim o lume mai bună, iar schimbarea începe cu NOI!  
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C.  În cadrul Programului Mondial ,,Eco-Școala” derulat de școala noastră, ce are ca temă principală ,,Stil 

de viață sănătos”, în Săptămâna Școala Altfel am găzduit un eveniment deosebit, în data de 23 octombrie 2018. 

 Proiectul derulat de firma MASPEX România, intitulat ,,Învață să crești sănătos cu Bucovina”, are drept 

scop promovarea sportul și mișcării, alături de o dietă echilibrată, principii pentru o viață sănătoasă, ce duc la 

dezvoltarea armonioasă încă de la vârste mici.  

Proiectul desfășurat la nivelul școlii l-am intitulat  ,,Sport. Mișcare. Sănătate- un altfel de SMS”, grupul 

țintă fiind reprezentat de 100 elevi ( clasele I A și B,  respectiv eleve ale claselor a VII-a și a VIII-a). 

Ambasadoarele acestui proiect au fost: 

❖  Cătălina Ponor, multiplă campioană a României la gimnastică, ce a desfășurat activități de 

promovare a mișcării, alături de elevii claselor I, fiind susținută în acest demers de Ursulețul ,,Tedi”, 

mascota proiectului; 

❖ Carmen Brumă, personalitate cu o carieră de succes în televiziune, ce promovează un stil de viață 

sănătos,  printr-o dietă echilibrată, hidratare corectă și mișcare, a împărtășit din experiența proprie 

elevelor din clasele finale ale învățământului gimnazial. 

Toți elevii participanți au primit la finalul activității cadouri din partea MASPEX România, au făcut fotografii 

cu invitatele speciale și Ursulețul Tedi, au primit autografe, într-o atmosferă plăcută și relaxantă. 

Proiectul a fost promovat pe: postul TV PLUS Suceava, în ziarul SuceavaLivePlus, postul TV ORION Vatra 

Dornei, pagina de facebook a școlii Pro Şcoala 4 VDornei și pe site-ul www.scoala4vatradornei.ro/ , iar la 

Concursul Național ,,O activitate de succes în Școala Altfel”, a obținut titlul de Laureat, la faza națională. 

 

 

http://www.scoala4vatradornei.ro/
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PASUL 4. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA 

 

Cum s-a făcut monitorizarea?  

Monitorizarea a fost realizată de responsabilii Eco-Școala pe clase, alături de profesorii coordonatori și 

directorul școlii. Au fost desemnate responsabilități pe grupe, iar la ședințele Eco-Școala au fost prezentate 

rezultatele. 

 Cine a participat?  

Responsabilii Eco-școala pe clase, organizați pe grupe și pe nivelurile școlii: parter, etajele I și II, 

respectiv curtea școlii. 

Cum s-a făcut evaluarea activităţilor?  

Evaluarea s-a făcut în cadrul ședințelor responsabililor Eco-Școala, unde responsabilii cu monitorizarea 

colectării selective la nivelul claselor, responsabilii cu monitorizarea îngrijirii florilor și cei cu monitorizarea 

stingerii luminii în clase după ora 10:00 sau în situațiile în care lumina naturală era suficientă, își prezentau 

rapoartele. Concluziile rapoartelor au fost afișate pe panoul Eco-Școala, de la parterul școlii. 

Cine a realizat evaluarea?  

Evaluarea a fost realizată de responsabilii Eco-Școala pe clase, alături de coordonatorii programului pe 

cele două niveluri- primar și gimnazial. 

 

PASUL 5. INTEGRAREA PROGRAMULUI ÎN CURRICULUM 

 

La clasele a V-a A și B, în acest an școlar a fost desfășurat opționalul ,,Geografia prin imagini, sunet și 

culoare”, în cadrul căruia s-au abordat teme privind poluarea și reducerea acesteia, colectarea selectivă și hrănirea 

sănătoasă. S-a promovat consumul de fructe și o alimentație sănătoasă în cadrul activităților:  ,,Farfuria 

sănătoasă”- 16 octombrie.2018, având ca partener Clinica ,,Dorna Medical” și ,,Împreună pentru Robert- târg de 

prăjituri de casă”, având ca parteneri Consiliul Școlar al Elevilor de la Liceul Teoretic ,,Ion Luca”- martie 2019. 
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 În cadrul orelor de dirigenție a fost abordată tematica privitoare la hrănirea sănătoasă în cadrul 

activităților de la clasele: pregătitoare B ,,Farfuria veselă”, clasa a III-a A ,,Salata de fructe”, clasa a V-a A, 

Proiectul ,,Știu ce fac cu viața mea!”- desfășurat de clasa a V-a B pe tot parcursul anului școlar etc. 

Săptămâna Școala Altfel (22-26.10.2018) a reprezentat un prilej de  desfășurare a unor vizite de studiu 

la Fabrica de pâine Mopan, Fabrica de ape minerale Aqua Carpatica, Patiseria Bristena, Policlinica Dorna 

Medical și desfășurarea unor activități sportive, ce promovează mișcarea, pentru o viață sănătoasă. 

Proiectul ,,Sport. Mișcare. Sănătate- un altfel de SMS” a reprezentat un proiect desfășurat la nivel de 

școală, pentru promovarea mișcării și hidratării corespunzătoare, desfășurat de firma MASPEX și Bucovina Ape 

Minerale.  

 

PASUL 6. INFORMARE ŞI IMPLICARE 

 

Explicaţi cum aţi diseminat activităţile şi pe cine aţi implicat. 

Diseminarea activităților a fost realizată la avizierul școlii, pe site-ul școlii www.scoala4vd.ucoz.ro 

(adresa site-ului vechi) www.scoala4vatradornei.ro (adresa noului site), respectiv pagina de facebook a şcolii 

Proscoala4. 

Proiectul ,,Sport. Mișcare. Sănătate-un altfel de SMS” –parte a Proiectului ,,Învață să crești sănătos cu 

Bucovina” a fost difuzat pe TV Orion Media Vatra Dornei în datele de 27 și 28.10.2018, pe postul TV PLUS 

Suceava, în ziarul SuceavaLivePlus. 

Activitățile au fost promovate și pe site-ul I.S.J. Suceava https://educatiafnonf.wordpress.com  , facebook 

a C.C.D.G. România. https://www.facebook.com/ccdgromania/photos/- ora Pamântului 2019 etc.  

 

 

 

 

PASUL 7. CODUL ECO 

Care este acesta? 

,,Cheia pentru o planetă verde este între mâinile noastre!” 

Cum s-a ales acest cod? 

Fiecare clasă a propus un eco-cod. În ședința responsabililor Eco-Școala, aceștia au ales eco-codul 

școlii. 

 

Câţi copii/elevi cunosc codul eco? Număr sau procent. 

Toți elevii școlii cunosc Eco-codul școlii.- 100%. 

 

Câţi copii/elevi ştiu să explice semnificaţia acestuia? Număr sau procent. 

Majoritatea- 85%. 

 

CAPITOLUL II. 

https://educatiafnonf.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ccdgromania/photos/-
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BENEFICIILE PROGRAMULUI 
 

1. Progresele remarcate în educaţia copiilor şi în rezolvarea problemelor de mediu din comunitatea 

şcolară şi locală. 

✓ Elevii lucrează mai mult în echipă, fiind implicați atât în proiecte la nivelul clasei cât și la 

nivelul școlii; 

✓ Se organizează mai multe activități în parteneriat cu alte instituții: Primăria V. Dornei, 

V.D.T., Liceul Teoretic ,,Ion Luca”, Administrația Parcului Național Călimani;  

✓ Școala s-a înscris și în alte proiecte de mediu- Ziua verde a Eco-școlilor, Concursul  

interjudetean ECO-ul - eco-coduri ilustrate;  

✓ Am participat laConcursul Național ,,O activitate de success în Școala Altfel, obținând la 

faza națională, titlul de Laureat; ; 

✓ Elevii se hrănesc mai sănătos, renunțând la mâncarea fast-food și fac mai multă mișcare;   

✓ Se realizează colectarea selectivă a deșeurilor. 

 

2. Resurse economisite, plantări, spaţii curăţate sau amenajate 

 

I. ECONOMISIRE DE ENERGIE 

 

Cantitatea de energie 

consumată în 2017/2018 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

consumată în 2018/2019 

(sept.-iunie) 

Cantitatea de energie 

economisită 

14953KW 12443KW 2510 kw 
Notă: se compară consumul de pe facturile unităţii şcolare 

Alte observaţii: Școala noastră este Centru de performanță pentru clasele III-IV, Centru de performanță la 

geografie, se desfășoară activități after-schoool, în sala de sport a școlii se desfășoară activități de antrenament 

după orele de curs, astfel încât cantitatea de energie electică consumată în mod normal, este suplimentată prin 

alte activități 

 

II. ECONIMISIRE APĂ 

 

Cantitatea de apă consumată 

în 2017/2018 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă  consumată 

în 2018/2019 (sept.-iunie) 

Cantitatea de apă economisită 

250 MC 285MC - 
  

 

Alte observaţii: S-a amenajat grădina din fața școlii, cu multe plante iubitoare de apă, consumul fiind 

suplimentat. Se impune stocarea apei de ploaie și folosirea acesteia pentru udarea plantelor. 

 

III. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR (acest aspect va fi luat in considerare pentru concurs, 

daca trimiteti toate documentele – vezi mai jos conditii de participare) 

Cantitatea colectată pentru a fi valorificată 

Deşeuri Cantitate colectată Cantitatea predată spre valorificare 
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Fără venit pentru 

şcoală 

Cu venit pentru şcoala 

şi suma obţinută 

Hârtie şi carton 800 kg 800 kg - 

Plastic  200 kg 200 kg - 

Aluminiu (doze) 8kg 8kg 8 lei 

 

 

 

IV. PLANTĂRI 

Nr. arbori/pomi fructiferi plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

1 brad corean, în grădina din fața școlii 

Specii de arbori/pomi fructiferi plantaţi brad corean 

Nr. arbuşti plantaţi 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

1 jneapăn ornamnetal, în grădina din fața școlii 

Specii de arbuşti plantaţi jneapăn ornamnetal 

Nr. flori plantate 

a. În şcoală 

b. În alte spaţii (unde?) 

20 tufe de narcise, 30 mușcate, în grădina școlii 

Specii de flori plantate Narcise, mușcate 

 

Alte observaţii: elevii claselor primare (10 clase) au participat la proiectul ,,Grădina din clasa mea”- 

susținut de LIDL, plantând peste 150 de ghivece cu plante aromatice și zarzavaturi. 

 

V. SPAŢII IGIENIZATE / DEGAJATE DE DEŞEURI 

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 15 septembrie 2018 

Denumirea acţiunii Curățenie în toată țara, într-o singura zi! 

Cine a organizat acţiunea Primăria Municipiului Vatra Dornei și Asociația 

Biosilva Suceava 

Scurtă descriere a acţiunii Igienizarea Parcului Municipal, fiind adunată 

selectiv o cantitate de 55 de saci de deșeuri 

 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 34 elevi și 5 profesori 

Suprafaţa igienizată 3 ha 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Plastic, hartie și carton, mucuri de țigară, fier, 

sticlă 

  

Tabel  ACŢIUNEA 2 

ETC.  

 

Tabel ACŢIUNEA 1. 

Data la care a avut loc activitatea 6 mai 2019 
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Denumirea acţiunii Curtea școlii mele 

Cine a organizat acţiunea Clasa a V-a A 

Scurtă descriere a acţiunii Igienizarea curții școlii și a terenului de sport 

 

Nr. participanţi din unitatea dvs. 15 elevi și 1 profesor 

Suprafaţa igienizată 550 mp 

Tipuri şi cantitatea de deşeuri strânse (aprox.) Plastic, hartie și carton- 2 saci 

  

 

 

VI. SPAŢII VERZI AMENAJATE 

VII. Ce spaţii au fost amenajate?  

Straturi de flori din fața și din lateralul școlii, cât și în grădina interioară a școlii, respectiv plantare 

în jardiniere. 

VIII. Suprafaţa acestora- 60mp 

IX. Ce lucrări s-au efectuat?  

S-au efectuat lucrări de plantare și curățare a straturilor de flori, respectiv a jardinierelor. 

X. Care a fost rezultatul? 

Cinci straturi mari de flori în fața și în zona laterală a școlii, respectiv două straturi mici în grădina 

interioară a școlii și cinci jardiniere. 

 

 

CONCLUZII FINALE 

Suntem în al treilea an de Program Eco-Școala, și ne motivează faptul că suntem participanți într-un 

proiect alături de mii de școli din întreaga lume.  

Pentru noi, Eco-Școala înseamnă... 

 

Entuziasm         Selectare        Aplicabilitate 

    Conștientizare             Colectare                Lucru în echipă                 

                   Organizare                  Originalitate           Admirație 

 
Obținerea Steagului Verde ne determină să ne implicăm mai mult atât în problemele școlii, cât și în cele 

ale comunității, demonstrând că Eco-codul școlii  este un adevăr:,,Cheia pentru o planetă verde este în mâinile 

noastre!”. 

 

 
Raport întocmit de Comitetul Eco al unităţii şcolare  

Preşedintele Comitetului eco (nume, prenume): Dănilă Spânu Denisa 

Profesor coordonator (nume, prenume): Acatrinei Irinel Mioara 

 

 
 

 

 


