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Avizat 
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   Către __________________________________________________________________ 

 
 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Suceava în parteneriat  cu  Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi  şi 

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”,  organizează  SEMINARUL INTERNAŢIONAL  ,,EDUCAŢIA 

MILENIULUI III - EDUCAŢIA ECOLOGICĂ``- ediţia a V-a, care are ca obiectiv general diseminarea activităţilor din 
cadul şcolilor care implementează cu succes  programele internaţionale coordonate de Foundation for Environmental 

Education  şi Centrul Carpato Danubian de Geoecologie Romania. Acţiunea va avea loc în ziua de 29 mai 2010, ora 

930,  la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Calea Bucovinei,  nr. 5, tel. 0230561522/fax. 0230566048 şi  
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.5 „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Str. Eudoxiu Hurmuzachi, nr. 7, tel.0230561161. 

                   
Motivarea proiectului: 
Civilizaţia umană  are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, omul nu 

conştientizează rolul deosebit pe care îl are în protejarea mediului. Este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului 
pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient că nu este stăpânul naturii, ci parte integrantă a acesteia. 

Se impune  o analiză atentă a  impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător  încă de la vârste fragede 
şi să creăm legăturile cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi dezvoltării aptitudinilor 
necesare construirii unei societăţi durabile. 

 
 

Obiective urmărite: 

• Crearea premiselor pentru parteneriate de succes între instituţii guvernamentale şi neguvernamentale care 
pot influenţa educaţia ecologica aelevilor, între familie, şcoală şi comunitatea locală; 

• Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a prescolarului/elevului/adolescentului pentru 
desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştinţe specifice  domeniului 
ecologic; 

• Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze preşcolarul/ 
elevul/adolescentul în procesul de protejare a naturii; 

• Încurajarea implicării cadrelor didactice, preşcolarilor/elevilor/adolescentilor şi familiilor acestora în 
promovarea practicilor ecologice. 
 

 

Secţiunile propuse: 
Secţiunea I: Proiecte de mediu şi referate pe teme ecologice;  
Secţiunea a II-a: Concurs şcolar de legislaţie pe probleme de protecţia  mediului;  
Secţiunea a III-a: Reviste şcolare pe teme de mediu – concurs; 
Secţiunea a IV-a: Expoziţie de postere şi machete pe tematică de protecţia mediului – concurs al elevilor.                              
Regulament de participare şi informaţii suplimentare se găsesc în anexe!  
 

         Program de desfăşurare: 

900-930 Primirea participanţilor şi a invitaţilor la Colegiul Naţional „Eudoxiu  
Hurmuzachi” Rădăuţi  

930-1030 Deschiderea festivă a lucrărilor seminarului (holul central alColegiului 
Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi). 

  
1030-1300   -Prezentarea lucrărilor pe secţiuni (holul central al Colegiului Naţional 

„Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi) 
  -Vizitarea expoziţiei de reviste  pe teme de ecologie (holul central al 

Colegiului        Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi) 
-Desfăşurare concurs legislaţie pe probleme de protecţia  mediului ( săli de 



clasă ale Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi). 
1300-1330   Pauză. 
1330-1430 -Festivitate de închidere a lucrărilor- cuvântul oficilităţilor;   

-Premierea expoziţiei de reviste pe teme de protecţia mediului (holul 
central al Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi) 

 -Premierea expoziţiei de postere şi machete pe teme de protecţia 
mediului (holul central al Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” 
Rădăuţi).                   

                                         - Premierea concurs legislaţie pe probleme de protecţia  mediului (holul central al  
                                         Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi). 
Notă: În funcţie de numărul de participanţi şi de numărul de reviste trimise, programul va putea suporta unele 
modificări. Nu se modifică ora de începere. 
 
Persoane şi date de contact: 

-coordonator regional Program „Eco-Şcoala” inspector şcolar prof. Tatiana Vîntur pe e-mail tatianavintur@yahoo.com 

-profesor Liviu Hatnean (0743657036) şi  
-profesor Cornelia Hatnean (0749637533); 
- relaţii suplimentare la aceleaşi persoane  pe e-mail, la adresa hatnean@yahoo.com 
 
Termenele şi condiţiile de înscriere 

 
-Comunicarea titlului lucrării, numele si prenumele autorului/ autorilor, localitatea şi numărul de telefon se transmit 

până la data de 10 mai 2010, numai  prin e-mail prin fişa de inscriere ataşată, la profesor Hatnean Liviu sau profesor 
Hatnean Cornelia la adresa hatnean@yahoo.com;  

-pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesar să contribuiţi cu o sumă de 50 lei de persoană (situaţiile soţ-soţie 70 

lei amândoi) care poate fi transmisă prin cont nr. RO14BRDE340SV19390123400 deschis la BRD Groupe Societe 

Generale, Sucursala Rădăuţi, pe numele Hatnean Liviu;  
-taxa de participare este aceeaşi indiferent de secţiunea sau numărul de secţiuni la care participanţii doresc să se 

înscrie şi cuprinde  publicarea rezumatului (maxim 2 pagini) în broşura (cu ISBN) care va apărea cu ocazia Seminarului, 
un CD cu toate referatele şi proiectele trimise de participanţi, diplomele primite. 
Vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte: 
a) pentru a se păstra o evidenţă clară a participanţilor, înscrierea se va face numai prin fişa de inscriere prin      
           e-mail, prin confirmare electronică; 
b) nu trimiteţi banii înainte de a fi înscrişi, deoarece fiecare participant, în momentul înscrierii electronice va primi  
           un număr de ordine, număr care se va trece pe ordinul de plata la locul de corespondenţă. 
c) înscrierile prin scrisori, SMS s.a. nu sunt luate în considerare: 
d) la înscriere se va preciza dacă pentru prezentarea lucrării se vor folosi video-proiector, DVD, CD  pt. participările  
            directe 
e) prin e-mail vă rugăm să comunicaţi, în momentul înscrierii pe fişa de înscriere, modul dumneavoastră de  
            participare: 

- participare directă; 
- participare cu lucrare (indirectă). 

g)      lucrările şi materialele propuse vor fi expediate prin scrisoare recomandată/ scrisoare prioripost / pachet obişnuit şi  
          prin e-mail (se adaugă la trimiterea electronică scanat ordinul de plată la bancă).  
h)     copia ordinului de plată rugăm a fi trimisă în acelaşi plic cu lucrarea, unde să fie precizat numărul de 

înscriere. 
 
 
                            Director                                                                                                     Director     

                            Prof. Dr. Marian Olaru                                                                           Prof. Petru  Nicuţă  
 

 

 

 

                                                                                                             Coordonator regional Program „Eco-Şcoala”  
                                                                                                                                                             Inspector şcolar 
                                                                                                                                             Profofesor Tatiana Vîntur 
 
                                                                                                                       
 

 



 
ANEXA 1. 
 

Regulament de participare: 

 

1. CONŢINUTUL LUCRĂRILOR 

 
Recomandăm ca lucrările să cuprindă descrierea aspectelor practice privind activităţile desfăşurate cu preşcolarii/ 

elevii în vederea realizării obiectivelor menţionate anterior. Aspectele pur teoretice se vor rezuma doar la maximum 10 
rânduri introductive, respectiv 10 rânduri de încheiere. 

Sugestii privind activităţile care pot fi prezentate: proiecte de activitate/lecţie sau descrierea acestora, proiecte 
educaţionale realizate cu diferite instituţii, activităţi extracurriculare (întâlniri cu specialişti şi activităţi de cercetare, 
concursuri, lucrări practic-aplicative, grupuri satirice, diverse alte acţiuni) etc. Proiectele trebuie să fie structurate după 
următoarea schemă (scop, obiective, activităţi, grup ţintă, descriere, evaluare, proiectul de mediu - între aşteptări şi rezultate). 

Lucrările pentru simpozion vor fi tehnoredactate conform instrucţiunilor de mai jos: 
Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la 1 rând, cu margini egale de 20 mm (text 

aliniat “justified”); titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14, Bold), centrat; la un  rând de t itlu se va scrie 

autorul şi instituţia (Times New Roman 12) aliniat dreapta; la un rând de numele autorului se începe scrierea 

textului (Times New Roman 12); bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi 
prenume autor, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pag.;  

-mărimea lucrării: 2-5 pagini A4 pentru referate şi 4-10 pagini A4 pentru proiecte; 

- pentru secţiunea postere: acesta va fi în format A3 color şi însoţit de o fişă care să indice mesajul (maxim 5-6 rănduri A4 

Times New Roman 12), autorii, şcoala, mediului căruia a fost adresat, rezultate obţinute (prelucrare statistică). 
-toate lucrările, proiectele vor fi incluse intr-un CD care va fi trimis fiecărui participant alături de brpşura seminarului şi 
diplomele primite! 

Atenţie: rezumatul pentru publicare va conţine maxim 2 pagini A4 în condiţiile 
mai sus expuse . Toate lucrările care nu se încadrează în condiţiile enunţate nu vor 
fi publicate!!! 

Pentru persoanele care doresc să publice lucrarea: 
l .  se va prezenta un rezumat al lucrării, tehnoredactat în format A4, la un rând, cu margini egale de 20 

mm, t it lul  va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14, Bold), centrat la un  rând de t it lu se va scrie autorul şi 
instituţia (Times New Roman 12) aliniat dreapta; la un rând de numele autorului se începe scrierea textului 
(Times New Roman 12); la sfârşit se va trece bibliografia (cel mult 3-4 lucrări); 

2. rezumatul va fi trecut pe acelaşi e-mail /CD care cuprinde conţinutul integral al lucrării, cu menţiunea 

REZUMAT în fişierul respectiv; Atenţie se va publica numai rezumatul lucrărilor!!! 

Persoanele care doresc să participe la simpozion vor expedia lucrarea integrală şi rezumatul tehnoredactate 
(pentru cele care doresc să publice) în format A4, e-mail şi CD personalizate + nr. de telefon (toate puse într-o folie de 
plastic) prin scrisoare recomandată/ prioripost/ pachet obişnuit la profesor Hatnean Liviu , NUMAI pe adresa de la 
şcoală, până la data de 10 mai 2010 (data poştei), specificând modul de participare (PARTICIPARE DIRECTĂ sau 
PARTICIPARE CU LUCRARE/ nr. participanţi ). 

Rugăm insistent ca lucrările prezentate să fie corectate de eventualele greşeli 

apărute la tehnoredactare şi cu diacritice!!! 
 
2. EXPOZIŢIE-CONCURS 
Persoanele care doresc să participe cu: reviste eco, postere scanate color (format A3)/autor, propuse pentru 

concurs + nr. de telefon (toate puse într-o folie de plastic) prin scrisoare recomandată/ prioripost/ pachet obişnuit la 
profesor Hatnean Liviu , NUMAI pe adresa de la şcoală, până la data de 15  mai 2007(data poştei); pe plic/pachet se 
va face menţiunea ,,PENTRU EXPOZIŢIA-CONCURS  - secţiunea ...". 

Revistele, posterele scanate expediate nu se restituie şi nu se vor publica. Toţi participanţii vor primi diplome. 
 
3. REGULAMENTUL CONCURSULUI  şcolar de legislaţie pe probleme de protecţia  mediului : 

o fiecare şcoală poate participa cu un singur echipaj format din 3 elevi ; 
o conscursul va consta într-un set de patru întrebari tip grilă şi prezentarea unei „situaţii –caz ecologic” din 

diferite zone şi modul propus pentru rezolvare.  
 

               Tematica concursului va avea în vedere aspecte prezentate în anexa 2 . 
 Bibliografie : Legislaţia  mediului, Colecţia „La Zi”,Editura All Beck, Bucureşti, 2004, E-mail: comenzi@beck.ro   

 



ANEXA 2. 
 
    LEGISLAŢIA MEDIULUI 
 
Legea protecţiei mediului 
Art. 1  
Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea protecţiei mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor 
şi elementelor geostrategice care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. 
Art. 3 
Principiile şi elementele strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile sunt: 
a) Principiul precauţiei în luarea deciziei. 
b) Principiul prevenirii, reducerii, şi controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile 

pentru activităţile care pot produce poluări semnificati-ve. 
c) Principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor. 
d) Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural. 
e) Principiul “poluatorul plăteşte”. 
f) Înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor. 
g) Crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediiului. 
h) Utilizarea durabilă a resurselor naturale. 
i) Menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate. 
j) Participarea publicului la luarea deciziilor privind protecţia mediului. 
k) Dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului. 
Art. 4. 
Modalităţile de implementare a principiilor şi a elementelor geostrategice sunt: 
a) Adoptarea politicilor de mediu, armonizate cu programele de dezvoltare. 
b) Obligativitatea evaluării impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact semnificativ asupra 

mediului. 
c) Corelarea planificării de mediu cu cea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 
d) Introducerea pârghiilor economice stimulative sau coercitive. 
e) Rezolvarea, pe domenii de competenţă, a problemelor de mediu, în funcţie de amploarea acestora. 
f) Propunerea de acte normative armonizate cu reglementările europene şi internaţionale în acest domeniu 
g) Recunoaşterea produselor cu impact redus asupra mediului, prin acordarea etichetei ecologice. 
h) Instruirea şi educarea populaţiei, precum şi participarea organizaţiilor neguvernamentale la elaborarea şi aplicarea 

deciziilor. 
Art. 5.  
Statul recunoaşte tuturor persoanelor la un mediu sănătos, garantând în acest scop: 
a) Accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare. 
b) Dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului. 
c) Dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrastive sau judecătoreşti în 

vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect. 
d) Dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit. 
Art. 6. 
(1)Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi 
a tuturor persoanelor fizice şi juridice.  
(2)Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru programe de protecţie a 
mediului şi colaborează cu autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului pentru realizarea acestora. 
Art. 7. 
Evaluarea de mediu are ca scop integrarea obiectivelor şi cerinţelor de protecţie a mediului în pregătirea şi adoptarea 
planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. 
Art. 8. 
(4)pentru obţinerea acordului de mediu proiectele publice sau private care pot avea impact semnificativ asupra mediului, 
prin natura, dimensiunea sau localizarea lor, sunt supuse, cf. deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
evaluării impactului aupra mediului, inclusiv pentru proiecte cu impact transfrontalier, şi lista proiectelor publice sau 
private supuse procedurii se stabilesc prin hotărâre a guvernului. 
(5)Solicitarea şi obţinerea autorizaţiilr de mediu sunt obligatorii atât pt. desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru 
începerea activităţilor noi. 
(6)Valabilitatea autorizaţiilor de mediu este de cel mult 5 ani. 
Art. 10. 
(1)Avizul, acordul şi autorizaţia de mediu se revizuiesc dacă apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la 
date emiterii.În acest caz se poate cere şi refacerea evaluării impactului asupra mediului 
Art. 22. 



Gestionarea deşeurilor se efectuează în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi se supune prevederilor 
prezentei legi, precum şi legislaţiei specifice în vigoare. 
Art. 24. 
Controlul gestionării deşeurilor revine autorităţilor publice pntru protecţia mediului şi celorlalte autorităţi competente, 
potrivit legii. 
Art. 35. 
(4)Suprafeţele terestre şi acvatice supuse unui regim de conservare ca habitate naturale sau pentru refacere ecologică sunt 
gestionate de deţinătorii legali numai în cazul în care aceştia se angajează să aplice măsurile de conservare stabilite de 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 
 
Art. 36. 
Protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi ameliorarea calităţii şi 
productivităţii naturale ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor 
materiale. 
Art. 40. 
Persoanele fizice au şi juridice au următoarele obligaţii. 
e).Să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafaţă. 
f).Să nu deverseze în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, resturi meenajere, substanţe petroliere sau periculoase, ape 
cu conţinut toxic care conţin substanţe periculoase. 
g).Să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede deşeuri de orice fel şi să nu introducă în 
acestea explozibile, tensiune electrică. narcotice sau alte substanţe periculoase. 
Art. 41. 
Prin protecţia atmosferei se urmăreşte prevenirea, limitarea deteriorării şi ameliorarea calităţii acesteia pt. a evita 
manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi a bunurilor materiale. 
Art. 42. 
(1)Autoritatea centrală pentru protecţia mediului promovează politicile regionale şi globale, fundamentând principiile şi 
acţiunile specifice, atât la nivel naţional, cât şi local, privind protecţia atmosferei. 
(2)Politica naţională de protecţie a atmosferei constă în principal în următoarele : 
a).introducerea de tehnici şi tehnologii adecvate pentru reţinerea poluanţilor la sursă . 
b).gestionarea resursei de aer, în sensul reducerii emisiilor de poluanţi până la realizarea celor mai scăzute niveluri şi care 
să nu depăşească capacitatea de regenerare a atmosferei. 
c),gestionarea resursei de aer în sensul asigurării sănătăţii umane; 
d).modernizarea şi perfecţionarea sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului. 
Art. 44. 
Autoritatea centrală pt. protecţia  mediului supraveghează şi controlează aplicarea prevederilor legale privind protecţia 
atmosferei, în care scop: 
a). constată apariţia episoadelorr de poluare a atmosferei, dă alertă şi/sau emite prognoze legate de acestea. 
b).dispune încetarea temporară sau definitivă a activităţilor generatoare de poluare, în vederea aplicării unor măsuri de 
urgenţă. 
Art. 45. 
Proprietarii şi deţinătorii legali de teren sunt obligaţi să întreţină şi să extindă perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile 
verzi, parcurile, gardurile vii pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană. 
Art. 47. 
Persoanele fizice şi juridice au următoarele obligaţii în domeniu: 
a). Să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare 
a poluanţilor atmosferici. 
b).Să doteze instalaţiile tehnologice , care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure corecta lor funcţionare, să 
asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere autorităţilor datele necesare. 
c)Să asigure, la cererea autorităţilor pentru protecţia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activităţii generatoare 
de poluare. 
Art. 48. 
Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi 
amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, indiferent cu ce titlu. 
Art. 52. 
În scopul asigurării protecţiei calităţii solului, deţinătorii de terenuri cu orice titlu, precum şi orice persoană fizică sau 
juridică care desfăşoară o activitate pe un teren fără a avea un titlu asupra lui au următoarele obligaţii: 
a).Să prevină deteriorarea calităţii solului. 
b).Să nu ardă miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul autorităţilor competente pentru protecţia 
mediului. 
c).Să asigure luarea măsurilor de salubrizare a terenurilr neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a 
lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie. 



Art. 53. 
Deţinătorii, cu orice titlu, şi administratorii pădurilor, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi ai pajiştilor au 
următoarele obligaţii: 
a). Să menţină suprafaţa împădurită a vegetaţiei din afara fondului forestier, inclusiv a  

          jnepenişurilor, tufişurilor şi pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea acestora , cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
 g). Să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de capacitatea de refacere a acestora. 
 h).Să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiştilor din cadrul ariilor naturale protejate. 
 Art. 80. 
 Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice, în care scop: 
 a). solicită şi obţin avizul, acordul şi/sau autorizaţia de mediu potrivit prevederilor legii. 
 b).respectă condiţiile acordului şi/sau autorizaţiei de mediu. 
 i).nu degradează mediul natural sau amenajat prin depozitări necontrolate de deşeuri de nici un fel.



 


