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COMITETUL ECO – ŞCOALA 
  

Comitetul Eco-Şcoala este alcătuit din persoane (elevi, cadre didactice, specialişti, părinţi etc.) care iubesc natura în 

toata diversitatea ei, conştienţi de necesitatea protejării şi conservării prin mijloace la îndemâna tuturor – dispuşi 

să-şi împărtăşească experienţele. 

La nivelul şcolii s-a constituit comitetul ECO, format din: 

  

Conducerea şcolii: 

– Director : Prof. Olivia Mariana Ignătescu 

 

Coordonator program: Prof. Anda - Ștefania Mărgărit 

  

Cadre didactice: 

1. Stoica Mihaela – prof. TIC 

2. Iacob Cristina – profesor matematică 

3. Mitrică Mariana – prof. fizica, chimie 

4. Buleu Aurel- prof. educație fizică și sport 

5. Gresoi Mariana – maistru 

6. Manole Ionuț – prof. istorie 

7. Mînzu Daniela – prof. discipline economice 

8. Petrovschi Nicoleta – prof. discipline economice 

9. Rotboșean- Lospă Ioana Lăzărina- prof. psihologie 

10. Cristea Florin – prof. limba și literatura română 

11. Rusu Ciprian – prof. discipline economice 

12. Petcu Mona Maria – prof. limba și literatura română 

13. Toma Nicoleta – prof. discipline economice 

14. Nica Mirela – prof. pedagogie 

15. Mihai Nina – prof. discipline economice 

16. Visnyei Anton Ladislau- prof. geografie 

17. Efrim Mirela – prof. biologie 

 

Reprezentanţi ai părinţilor: 

1.  Ghișă Nadia 

  

Reprezentanţi ai autorităţilor locale: 

1.  Andreea Burtea – consilier local 

  

Reprezentanţi ai administraţiei şcolii: 

1.  Iancu Cristian – administrator scoală 

 

Alte persoane: 

1. Stoica Adrian – informatician 
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Comitetul ECO- şcoala – ATRIBUŢII 
  

Mărgărit Anda-Ștefania 

 coordonarea activităţilor ecologice; 

 participarea la toate acţiunile programului; 

 monitorizarea rezultatelor proiectului Eco – şcoala; 

 îndrumarea elevilor în vederea participării la proiecte de mediu; 

 coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE A APEI” și a celor de reciclare a deșeurilor plastice 

 

Stoica Mihaela, Iacob Cristina, Mitrică Mariana, Buleu Aure,l Gresoi Mariana, Manole Ionuț, Mînzu Daniela, 

Petrovschi Nicoleta, Rotboșean- Lospă Ioana Lăzărina, Cristea Florin, Rusu Ciprian, Petcu Mona Maria, 

Toma Nicoleta, Nica Mirela, Mihai Nina, Visnyei Anton Ladislau, Efrim Mirela – ATRIBUȚII: 

  

 informarea şi implicarea  elevilor la  acţiunile ECO ŞCOALĂ; 

 responsabili cu planificarea temelor „Eco” în orele de consiliere şi orientare; 

 implicarea în campania de colectare  a deşeurilor; 

 realizarea planului de economisire a apei; 

 coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI BIODIVERSITĂŢII’’’. 

 implicarea în curăţenia şi plantarea florilor în grădina școlii; 

 coordonarea activităţilor dedicate ”ZILEI MONDIALE APEI”. 

 responsabili curăţenie în localul şcolii; 

 coordonarea revistei şcolii privind articolele despre mediu; 

 îndrumarea elevilor la elaborare de referate, eseuri, postere, fluturaşi necesari programului Eco-Şcoala; 

 responsabili cu aspectul claselor 

 filmarea/ fotografierea activităţilor ecologice derulate      

 coordonarea activităţilor dedicate “ZILEI BIODIVERSITĂŢII’’; 

 realizarea planului de măsuri privind economisirea energiei; 

 coordonarea activităţilor dedicate ,,ZILEI MEDIULUI” 

 

Comitetul ECO ŞCOALA – ATRIBUŢII ELEVI 

– Gușețel Alina – XII B A – promovarea Programului în rândul elevilor 

– Păduraru Cristiana – XI A, Zanfir Bianca- IX A – responsabile realizare postere Eco-Școala 

– Sima Niculina Ramona – IX C – responsabilă aspect clase  

– Gușățel Mihaela  – IX prof 1 – responsabiă colectare pet-uri 

– Petre Cezara -XI B, Riza Elena – XI C – responsabile Colţul Verde 

– Nedelcu Mihai – X B – responsabil colectare pet-uri 

– Husa Cristina -X C, Nedelcu Ioana- XA –  responsabile ecologizare spaţiul verde 

– Ciublan Monica – XI prof.-  coordonator activităţi de colectare a pet-urilor 

 


