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„ORA DE ECOLOGIE” 
din cadrul proiectului „EcoAtitudine = Responsabilitate, Informaţie, Acţiune” 

Campanie de Educaţie Ecologică şi Mediu – Ediţia 2013 - etapa I 
 

 Revista InfoMediu Europa, în parteneriat cu AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI BRǍILA, GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL JUDEŢEAN BRǍILA si ECOLOGIC 3R 
are deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la „ORA DE ECOLOGIE” din cadrul 
proiectului „EcoAtitudine = Responsabilitate, Informaţie, Acţiune” - Campanie de Educaţie Ecologică 
şi Mediu – Ediţia 2013. 

Ne bucurăm să vă aducem la cunoştinţă faptul că Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec se 
alatură iniţiativei noastre cu proiectul „Patrula de reciclare” care mobilizează mii de tineri din ţară să își 
asume rolul de modele și promotori ai comportamentului responsabil faţă de mediu și faţă de societate 
și să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor de colectare a deșeurilor electrice şi electronice 
(DEEE) pe care ni le impun normele Uniunii Europene, respectiv de 4 kg /locuitor/an.  
 
 Obiectivele noastre comune, implicând promovarea beneficiilor colectării selective a deşeurilor 
şi creșterea gradului de conştientizare a publicului larg asupra obligaţiilor de protejare a mediului, ne-au 
convins să ne unim forţele pentru a veni în întâmpinarea şi educarea elevilor cu un proiect mult mai 
amplu, cu mai multe avantaje pentru aceştia. 

 
La acest program comun sunt invitaţi să participe elevii şi cadrele didactice de la clasele I-VIII din 

şcolile implicate în proiect, pe parcursul căruia copiii vor lua parte la acţiuni de colectare selectivă a 
deşeurilor de ambalaje din plastic, PET, carton, hârtie, dar şi a deșeurilor de echipamente electrice şi 
electronice. 

Şcolile participante din Mun. Brăila:  
1. Şcoala cu clasele I-VIII "Fănuş Neagu"   
2. Şcoala cu clasele I-VIII "Alexandru Ioan Cuza"  
3. Şcoala cu clasele I-VIII "Constantin Sandu Aldea"  
4. Școala cu clasele I-VIII “Nedelcu Chercea” 
5. Şcoala cu cls. I-VIII "Sf. Andrei"  
6. Şcoala cu clasele I-VIII "D. Cantemir" 
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 Proiectul se va 
desfăşura în perioada 4 martie  – 31 mai 2013 în: Municipiul Bucureşti (sectorul 5 şi sectorul 6) şi 
judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea şi Vrancea. În luna iunie vor avea loc festivităţile 
de premiere în fiecare din judeţele participante la proiect. 

„Ora de Ecologie”, susţinută de organizatori şi de partenerii lor, va fi organizată în Judeţul Brăila 
astfel: 

- în data de 25 martie 2013 va avea loc prezentarea proiectului: tematica şi durata acestuia; 
prezentarea unui film pe tematica reciclării deşeurilor; prezentarea unui film „Retrospectivă – Proiectul 
EcoAtitudine 2012”, „Familia Recicleanu”, alte materiale informative pe teme de protecţia mediului, 
precum şi un concurs interactiv cu premii pe bază de chestionar tematic. Evenimentul va avea loc în 
Sala de Festivităţi a Şcolii Gimnaziale „Fănuş Neagu”, ora 11:00 (accesul în sala se va putea face 
începând cu ora 10:30). 

 
- în data de 26 martie 2013 va avea loc acţiunea de plantare a unui pomişor în curtea fiecăreia 

dintre şcolile participante, care va fi îngrijit de elevi în spiritul dragostei faţă de natură şi mediu.  

 


