GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT!
EDITIA V
2013
FORMULAR DE INSCRIERE IN GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT
(*) campurile marcate astfel sunt obligatorii
1. DENUMIREA PROIECTULUI: (*) ”Oaza verde pentru educație”
TIPUL DE PROIECT: (*) Categoria 2 – Implicarea si dezvoltarea comunitatii;
Categoria 1 – Protectia mediului;
Categoria 2 – Implicarea si dezvoltarea comunitatii;
Categoria 3 – Promovarea responsabilitatii sociale in companii
2. DETALII PROIECT:
3.1. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: (*) 18.02.2013 - 1.06.2013
3.2. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere): (*)
- extinderea spațiului verde din incinta curții instituțiilor de învățământ și crearea unei noi zone
verzi cu scop recreativ pentru elevi și cadre didactice
- susținerea logistică privind amenajarea unui spațiu optim în vederea creșterii calității
activității didactice prin desfășurarea de ore de educație în aer liber (cu puieți, bușteni)
- conştientizarea importanţei spaţiilor verzi prin implicarea tinerei generaţii în activităţi de
plantare
- familiarizarea elevilor cu principiile ecologiei şi ale stilului de viaţă prietenos faţă de mediu
- formarea unei conștiințe ecologice și a unui comportament adecvat precum și formarea unor
cetățeni conștienți și preocupați de mediul natural și de cel creat de om, cu responsabilitate
pentru ocrotirea mediului
- dezvoltarea spiritului de voluntariat.

3.3.

DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere): (*)

- APM Satu Mare în colaborare cu Primăria municipiului Satu Mare, ISJ Satu Mare și Direcția
Silvică Satu Mare a lansat în data de 18.02.2013, în urma semnării unui protocol de colaborare
din data de 12.02.2013, proiectul” Oaza de verde pentru educație”.
Etapele implementării proiectului:
18.02.2013
lansarea prin conferință de presă la nivelul municipiului Satu
Mare
19.02 - 8.03.2012013
înscrierea instituţiilor de învăţământ în concurs pe baza unei
fişe de înscriere care s-a trimis la APM Satu Mare
11.03.2013 – 31.03.2013
realizarea unui plan de amenajare a ”oazei verzi” cu
necesarul logistic (material săditor, bușteni). Centralizareaa
fost făcută de APM Satu Mare și transmisă partenerilor

1.04.2013 – 1.05.2013
06.05.2012 - 20.05.2013
25.05.2012
1.06.2013

amenajarea oazei de verdeață
vizitarea si evaluarea spațiilor verzi noi create
premierea celor mai reușite oaze de verdeață
excursie pentru câștigători în Munții Apuseni

În urma finalizării perioadei de înscriere în proiect și-au manifestat dorința de implicare 16
instituții de învământ din municipiu (4 școli, 7 licee, 5 grădinițe). Centralizând solicitările venite
din partea acestor instituții de învățământ, materialul săditor necesar (113 puieți de stejar
pedunculat, 30 puieți de stejar roșu și 97 puieți de mesteacăn) a fost asigurat de Direcția Silvică
Satu Mare, iar butucii solicitați au fost asigurați de Primăria municipiului Satu Mare și au fost
distribuiți pe perioada implementării concursului
În vederea desfășurării în condiții optime a proiectului ”Oază verde pentru educație” s-a
realizat un grup de lucru format din specialiștii instituțiilor partenere, care au făcut vizite în
teren(18 – 22.03.2013, 20 – 22.05.2013 ) la toate instituțiile de învățământ înscrise și au asigurat
consultanță de specialitate:
Comisia formată a constatat din verificările în teren următoarele:
 implicarea elevilor, cadrelor didactice, părinților în amenajarea noului spațiu verde în
curte, precum și în întreținerea lui
 în amenajarea spațiului verde s-a utilizat nu doar materialului primit de la organizatori
ci și alte materiale săditoare (puieți, arbori ornamentali, flori), băncuțe recondiționate,
diverse ornamente, achiziționate prin diverse moduri
 spațiul nou format este util desfășurării de diverse activități instructiv educative
În data de 23.05.2013, la Complexul de educație ecologică ”Casa verde”, juriul format din
reprezentanți ai partenerilor au evaluat și a premiat în urma vizitelor în teren și a prezentării
power point-urilor de către instituțiile încrise în proeict, cele mai reușite oaze verzi după
următoarele criterii:
• Amenajarea unui nou spațiu verde în curtea instituției
• Modul de implicare: elevi, cadre didactice, părinți, comunitate, sponsori
• Modul de utilizare a materialului primit de la organizatori și întreținerea lui
• Achiziționarea prin diverse modalități de alte materiale săditoare: puieți, arbori
ornamentali, flori
• Utilitatea spațiului nou creat
• Mediatizarea modului de implicare la concurs
În urma deliberării juriului, care a fost foarte greoaie, având în vedere realizările impresionante
ale instituțiilor de învățământ înscrise la concurs, premiile au fost acordate acelora care au
reușit cel mai bine să dea viață unui colț verde în curtea instutuțiilor de învățământ. Elevii de la
instituțiile de învățământ care s-au implicat cel mai activ din aceste instituții de învățământ au
beneficiat de o excursie gratuită în zonele pitorești din Munții Apuseni, excursie care s-a
organizat de Ziua copilului.. Ocupanții locurilor 4,5,6,7,8 au primit din partea ROREC câte un
aparat foto digital.

3.4.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): (*)

- grupul țintă a programului au fost elevii cadrele didactice și păriții de la instituțiile de
învățământ de pe raza municipiului Satu Mare.
3.5.

NEVOIA SI CONTEXTUL CARE AU DETERMINAT DEZVOLTAREA PROIECTULUI
(Maximum 1000 de caractere): (*)

- Având în vedere luarea de măsuri pentru asigurarea unei suprafeţe de 26 mp de spaţiu verde
pe cap de locuitor până la data de 31 decembrie 2013 precum și conștientizarea comunității
sătmărene privind importanța spațiilor verzi și implicarea activă a comunității în atingerea
prevederilor legale ale art. II din Legea nr. 70/20133 privind aprobarea OUG nr. 114/2007
pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, APM Satu
Mare, Primăria municipiului Satu Mare în colaborare cu Direcția Silvică Satu Mare, ISJ Satu Mare
au inițiat proeictul”Colț verde pentru educație” în perioada februarie-iunie 2013.
3.6.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA A PARTENERILOR IN REALIZAREA
PROIECTULUI: (*)
Contribuția partenerilor pentru proiectul ”Colț verde pentru educație” a constat din:
- APM Satu Mare: monitorizare, verificare, diplome
- Primăria municipiului Satu Mare: asigurarea excursiei în Munții Apuseni (2000 lei), aparate
foto (sponsorizare de ROREC)
- Direcția Silvică Satu Mare: 113 puieți de stejar pedunculat, 30 puieți de stejar roșu și 97 puieți
de mesteacăn, butuci de lemn
4. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)
- Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare
5. ECHIPA DE PROIECT(*):
- Elisabeta Bekessy - director executiv APM Satu Mare
- Culda Adriana - cons. APM Satu Mare
- Ramona Criste - cons. Primăria Satu Mare
- Săsăran Mariana - insp. ISJ Satu Mare
6. PERSOANA DE CONTACT ORGANIZATIE SAU COORDONATOR PROIECT:
NUME: Bekessy PRENUME: Elisabeta
ORGANIZATIA: Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare
FUNCTIA : director executiv
EMAIL : office@apmsm.anpm.ro
TELEFON: 0261/736003
7. PARTENERII IN PROIECT: (*)

DENUMIRE PARTENER: (*)
- Primăria municipiului Satu Mare
- Direcția Silvică Satu Mare
- Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

