
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« N atura nu  a fost 

făcută ca să fie 

schim bată » 
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Comitetul Eco-Şcoala                                                                                 

 
 
Directori: 

- prof. Dunărinţu Mihaela, director al 
Gr. Şc. Ind. „Constantin 
Brâncoveanu” - Baia de Aramă 
- prof. Neaţă Iulian, director adj. 
          Cadre didactice: 
1. Mihaela Tunaru - coordonator 
proiect, profesor pentru învăţământul 
primar; 
2. Nicoleta Ploscaru - coordonator 
proiect, profesor limba franceză; 
3.  Mihaela Dunărinţu - profesor 
biologie; 
4. Raluca Opriţoiu – profesor de 
limba franceză; 
5. Simona Tatomir - profesor 
inginer; 
6. Dorina Vlădulescu - profesor de 
istorie; 
7. Cătălina Ciulpan-Dragomirescu -
profesor de geografie 
8. Ovidiu Brehui - profesor de 
educaţie fizică şi sport 
9. Nicoleta Bordînc - profesor pentru 
învăţământul preprimar 

10. Nadolu Liliana Leontina – 
profesor de fizică 
11. Crăcea-Jianu Alina-Maria – 
profesor limba franceză 
12. Şerban Mioara – profesor limba 
română 
13. Trancă Nicolae – profesor pentru 
învăţământul primar 
14. Picioruş Florentina - profesor 
pentru învăţământul preprimar 
 Reprezentanţi ai părinţilor: 

• Loredana Tudorescu 
• Camelia Bălănescu 
• Daniel Bunceanu 
• Loredana Simionescu 

Reprezentanţi al autorităţilor 
locale: 

• Rafael Dunărinţu - primar 
• Livius Pîrvănescu - autorizat 

pe probleme de mediu 
Reprezentanţi al administraţiei 
şcolii: 

• Dumitru Tănăsoiu -
administrator 

• Claudiu Neţoiu - informatician 
Reprezentanţi ai elevilor: 
........................................ 
Reprezentant ISJ Mehedinţi: 
Vera Nicolae – inspector ISJ 
 

 

 
Calendarul ecologic 

 
 

1. Ziua Mondiala a stratului de ozon - 
16.09 
2. Ziua Internationala a habitatului - 00.10 
3. Ziua Zonelor Umede - 02.02 
4. Ziua Mondiala a Apelor - 22.03 
5. Ziua Pasarilor - 01.04 
6. Ziua Pamantului - 22.04 
7. Ziua Mondiala a Biodiversitatii - 22.05 
8. Ziua Europeana a Parcurilor - 24.05 
9. Ziua Mondiala a Mediului - 05.05 
 
 
 
 
         Şcoala are de câştigat prin: 

            1.   participarea la un program 
educativ, deoarece formează elevul de 
astăzi, viitorul cetăţean educat în spirit 
ecologic de mâine. 

            2.   creşterea gradului de conştientizare 
a elevilor privind problemele de mediu, 
dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii 
elevilor de a lua decizii, valorificarea 
deşeurilor reciclabile, amenajarea spaţiului 
verde din jurul şcolii sau parcuri, activităţi 
de parteneriat şi  ecologizare a apei, prin 
parteneriatele realizate cu alte şcoli,  cu 
fundaţii  sau asociaţii. 

  3.   colaborarea cu comunitatea locală 
şi stabilirea unor parteneriate 


