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COLEGIUL NAŢIONAL „ION C. BRĂTIANU” 
Piteşti, jud. Argeş 

în concursul ecOprovocarea 2018-2019 

• Secțiunea CONȘTIENTIZARE – prof. Cristina ATANASESCU 

• Secțiunea RECICLARE – prof. Carmen MOȚOESCU 

• Secțiunea IGIENIZARE – prof. Mihaela PRICOLICI 

• Secțiunea ECONOMIE CIRCULARĂ – prof. Nicoleta BARBU 

• Secțiunea PLANTARE de PUIEȚI – bibliotecar Iulia GUȚU 

 

 



• CONȘTIENTIZARE 
 
• În perioada februarie-mai 2019, echipa conștientizare a realizat 

peste 20 de campanii de informare a elevilor Colegiului Național 
,,Ion C. Brătianu,, Pitești în legătură cu necesitatea protejării 
mediului înconjurător. Au fost prezentate materiale cum ar fi: TU 
EȘTI CONȘTIENT? și MANAGEMENTUL POLUĂRII. 

• Cu ocazia zilei de 1 martie, ecobrătienii au oferit mărțișoare 
ecologice, iar cu altă ocazie au împărțit fluturași cu mesaje 
motivaționale legate de promovarea educației ecologice în rândul 
piteștenilor. 

• De asemenea, realizând că educația ecologică trebuie să înceapă 
de la o vârstă cât mai fragedă, echipa Conștientizare a discutat 
despre deșeuri – colectare și depozitare, cu câțiva elevi  ai unor 
școli generale din Pitești (Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu,, și 
Școala Gimnazială ,,Alexandru Davila,,). 
 

• Prof. Cristina ATANASESCU 
• Elevi: Liana Ivașcu, Daria Coteț, Andrei Florea, Mara Nuță, 

Andreea Geamănu, Oana Voicu 
 







• RECICLARE 
 

• Maculatură: 
– 2180 kg – 30.01.2019 – firma Top Colect 
– 2110 kg – 06.03.2019 – firma Vrancart 
– 660 kg – 08.04.2019 – firma Vrancart 
– 600 kg – 09.05.2019 – firma Vrancart 
– 400 kg – 23.05.2019 – firma Top Colect 

                         Total: 5950 kg 
• Deșeuri electrice 

– 30.01.2019 – firma Wood Expert 
• 1525 kg DEEE mari 
• 35 kg de baterii 
• 15 kg de becuri 

– 16.04.2019 – firma StoicaGh 
• 576 kg DEEE mari 
• 186 kg DEEE mici, respectivcabluri, telecomenzi, becuri, telefoane mobile 
• 57 kg de baterii 

– 21.05.2019 – firma StoicaGh 
• 1215 kg DEEE mari 

• PET-uri 
– 120 kg – 30.01.2019 – firma Top Colect 
– 115 kg – 18.04.2019 – firma Top Colect 
– 80 kg – 23.05.2019 – firma Top Colect 

                              Total: 315 kg 
• Sticlă 

– 70 kg – 18.04.2019 – firma Top Colect 
– 300 kg – 23.05.2019 – firma Top Colect 

                                    Total: 370 kg 
 
• Prof. Carmen Moțoescu 
• Elevi: Maria Sandu, Maria Sofronie, Cristiana Băiașu, Micaela Amzică, Mihai Teodorescu și Andrei Ciocănea 

 





• IGIENIZARE 
 

• Echipa igienizare a participat în perioada 15-19 aprilie 
2019, în săptămâna ȘCOALA ALTFEL, la igienizarea zonei 
cartierului BANAT din orașul Pitești, iar activitatea a fost 
monitorizată de Primăria Municipiului Pitești. Gunoiul a 
fost colectat în 215 saci de 120l fiecare, saci ridicați de 
angajații primăriei. 

• În săptămâna 6-10 mai a fost realizată o altă activitate de 
igienizare, în cartierul TRIVALE din orașul Pitești, acțiune 
finalizată cu colectarea a 223 de saci de 120l fiecare.  
 

• Prof. Mihaela Pricolici 
• Elevi: Maria Raicu-Badea, Maria Alexandra Tudosoiu, 

Maria Daniela Duminică, Maria Teodora Preda, Maxim 
Vaculenco, Mara Săcuiu, Ciprian, Gabriel Zainea. 
 



Igienizare 



• TARGURI DE ECONOMIE CIRCULARĂ 
 

• La secțiunea târguri, în prima lună de participare, martie, 
a fost organizat un singur târg, în cea de-a doua lună, 
aprilie, au fost două, iar în luna mai, au fost organizate 
trei. În total, de la data înscrierii, am organizat 6 târguri. 
Obiectele schimbate pe maculatură, sticle sau PET-uri au 
fost dintre cele mai diverse: cărți, jucării, obiecte 
confecționate manual din materiale reciclabile, semne de 
carte, bijuterii, felicitări, mărțișoare etc. 

•   
• Prof. Nicoleta BARBU 
• Elevi: Sînziana Feleagă, Bianca Elena Raicu, Cezara 

Nedelea, Andreea Ioana Eniță, Maria Alexandra Tudosoiu, 
Mihaela Raluca Udrea, Andreea Mirela Vișan, Naomi 
Peleașe. 





• PLANTARE DE PUIEȚI 
•   
• În luna martie au fost plantate în curtea liceului 12 plante 

de tuia și a fost descărcată 1 tonă de pământ pentru a 
putea planta de aemenea și trandafiri – 10 bucăți 

• În luna aprilie s-a desfășurat o campanie de plantare de 
puieti de salcam in com. Ratesti, jud. Arges. Au participat 
peste 20 de voluntari din Colegiul Național ,,Ion C. 
Brătianu,, care au plantat 160 de puieți de salcâm. 
 
 

• Bibliotecar: Iulia GUȚU 
• Elevi: Gonceru Cristiana, Anca Patricia, Buzilă Alexandra, 

Bulacu Larisa, Icleanu Mădălina, Oprea Andreea, 
Sătârbașa Delia, Stocheci Maria. 
 





     MARELE  
PREMIU 

100 00 RON 



COLEGIUL NAŢIONAL „ION C. 
BRĂTIANU” 

Piteşti, jud. Argeş 

în concursul ecOprovocarea 

secţiunea RECICLARE 
15 octombrie 2019 – 15 mai 2020 

 



ecOprovocarea 

• Concursul Național ecOprovocarea, organizat de 

Asociația ViitorPlus, se află la cea de-a IV-a ediție și face 

parte din programul extrașcolar ecOprovocarea, o 

experiență educațională completă, cu beneficii pe 

termen lung pentru elevii și profesorii de liceu care 

participă voluntar an de an. 

https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/ 

https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/
https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/
https://www.ecoprovocarea.ro/despre-concurs/


Echipa de proiect 
pentru ediţia 2019-2020 



De ce reciclare selectivă? 

• Pentru un mediu înconjurător mai curat; 

• Pentru a ne bucura de natură; 

• Pentru a  arăta că ne pasă de ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru; 

• Pentru a învăţa cum putem proteja mediul 
înconjurător; 

 



Cu doar 1 tonă de hârtie reciclată 
putem economisi: 

• 17 arbori maturi, 350 
de kilograme de calcar, 
125 kilograme de sulf, 
227.000 litri de apă, 25 
m3 spațiu în groapa de 
gunoi și 225 kilowați-
oră 

https://hartareciclarii.ro/material/hartie/ 

https://hartareciclarii.ro/material/hartie/


Prin urmare noi colectăm şi reciclăm... 



15 octombrie – 15 noiembrie 2019 

• Am reuşit să reciclăm în 
acestă lună:  

• 2060 kg maculatură; 

•  1150 kg DEEE-uri; 

•  210 kg stică;  

• 100 kg PET-uri. 

Protejează 
mediul! 

Reciclează! 

Vino alături 
de noi! 



Participanţi 

• Ni s-au alăturat în acest demers: membri ai 
Eco Brătianu percum şi alţi elevi ai colegiului, 
profesori, angajaţi din toate departamentele 
şcolii noastre, părinţi, comunitate.  

• Mulți dintre prieteni şi colaboratori au răspuns 
activităţii noastre de colectare şi reciclare 
contribuind în mod deosebit la rezultatul 
obţinut până acum. 



A recicla poate deveni un mod de 
viaţă! 



16 noiembrie – 15 decembrie 

în acestă lună am reciclat:  

• 2150 kg maculatură; 

•  1193 kg DEEE-uri; 

•  34 Kg baterii 



De la diferitele activităţi din noiembrie 



16 decembrie – 15 februarie 

• 830 kg maculatură/ carton 

• 1820 kg DEEE-uri 

• 120 kg PET-uri 

• 230 kg sticlă 



Postări 

• Activitatea este evidenţiată în postările 
membrilor echipei, pe contul lor de instagram, pe 
pagina de facebook ECOBRĂTIANU, pe pagina 
proiectului de pe site-ul şcolii 

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4
MDgzNzY4MzMyMTMyODk1?igshid=zlwhzgp3yiy9
&story_media_id=2198082378081763671 
https://www.facebook.com/322830951693882/pos
ts/527987401178235/ 
• De asemenea activităţile noastre sunt evidenţiate 

şi în presa argeşeană. 
 
 

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgzNzY4MzMyMTMyODk1?igshid=zlwhzgp3yiy9&story_media_id=2198082378081763671
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgzNzY4MzMyMTMyODk1?igshid=zlwhzgp3yiy9&story_media_id=2198082378081763671
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgzNzY4MzMyMTMyODk1?igshid=zlwhzgp3yiy9&story_media_id=2198082378081763671
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MDgzNzY4MzMyMTMyODk1?igshid=zlwhzgp3yiy9&story_media_id=2198082378081763671
https://www.facebook.com/322830951693882/posts/527987401178235/
https://www.facebook.com/322830951693882/posts/527987401178235/
https://www.facebook.com/322830951693882/posts/527987401178235/


Reciclăm, promovăm 



Martie... 



Etapa reciclarea de acasă 

#stamacasa
şi va fi bine!

ecOprovocarea de acasă



Cum putem recicla...acasă 

• Găsim un colţ în 
balcon sau lângă 
casă pentru a păstra 
maculatura, PET-uri, 
sticlă, baterii sau un 
DEEE defect 



Cum putem recicla...acasă 

• Găsim un colţ în 
balcon sau lângă 
casă pentru a păstra 
maculatura, PET-uri, 
sticlă, baterii sau un 
DEEE defect 



Ne descoperim noi abilităţi 

• Urmărind tutoriale speciale şi putem construi 
obiecte din materiale reciclabile... aşa cum ne 
propun Andreea şi Antonia 

 

 



Martie, aprilie, mai 

• Având anumite restricții impuse de lege din 
cauza pandemiei am reușit totuși să predăm în 
aceste luni ceea ce am colectat până în 10 
martie: 

• 300 Kg maculatură/ carton; 

• 150 Kg PET-uri 

• 982 Kg DEEE-uri 

• 14 Kg baterii 



Mai 2020 

• Implicarea tuturor (elevi ai 
colegiului, profesori, 
angajaţi din toate 
departamentele şcolii 
noastre, părinţi, 
comunitate) a dus la un 
rezultat foarte bun în acestă 
etapă a Concursului 
Național ecOprovocarea. 

• Spun etapă, deoarece din 
cauza situației globale 
concursul din anul școlar 
2019-2020 continuă și în 
următorul an școlar 

Material predat UM total 

Maculatură/ carton Kg 5300 

DEEE-uri Kg 4605 

PET-uri Kg 370 

Sticlă Kg 440 

Baterii Kg 48 



Mai 2020 

• https://www.
ecoprovocare
a.ro/punctaj-
national/ 

https://www.ecoprovocarea.ro/punctaj-national/
https://www.ecoprovocarea.ro/punctaj-national/
https://www.ecoprovocarea.ro/punctaj-national/
https://www.ecoprovocarea.ro/punctaj-national/
https://www.ecoprovocarea.ro/punctaj-national/


Ştiaţi că... 

• Producerea unei tone de hârtie pentru imprimantă 
necesita taierea a 24 de copaci. 

• O tona de hârtie reciclata salveaza de la taiere 15 arbori 
maturi. 

• Reciclarea unei singure sticle de plastic ar economisi atâta 
energie cât să ţină un bec de 60W aprins timp de 6 ore? 

• O singura doza de aluminiu reciclata, economiseste 
destula energie cât sa asigure funcionarea unui televizor 
pentru 3 ore. 

• Peste 60% din cantitatea de oxigen generata anual este 
produsa de paduri. 

www.ecoprovocarea.ro 



... și alte activități 

• Nu s-au desfășurat doar activitățile de colectare a materialelor 
reciclabile și predare a lor. Unii colegi profesori au susținut atât 
ateliere cât și Harta reciclării în clasă dar și în mediul on line, astfel 
încât informații legate de rolul activităților legate de colectarea 
selectivă și reciclarea deșeurilor să ajungă la cât mai mulți elevi. 

• S-au postat materiale în mediul on line: pagina de facebook a Eco 
Brătianu, paginile de instagram ale ecoambasadorilor, pagina 
Colegiului Național “Ion C. Brătianu” – secțiunea Proiecte. 

• S-au realizat materiale promoționale: afișe, fluturași, etc. 
• Activitatea desfășurată de noi în cadrul acestui concurs s-a reliefat și 

în articole de presă apărute în presa argeșeană pe parcursul acestor 
luni. 



Din postările noastre... 

• http://www.colegiulbratianu.ro/proiecte/ecoprovocarea/ 

• https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=466021634041479&i
d=322830951693882 

• https://ziarulargesul.ro/elevii-de-la-bratianu-colecteaza-tone-de-
maculatura-si-deseuri-electrice/ 

• https://www.universulargesean.ro/colegiul-national-ion-c-bratianu-
continua-in-concursul-ecoprovocarea-2019-2020-sectiunea-reciclare 

• https://www.facebook.com/322830951693882/posts/52798740117
8235/ 

• https://www.facebook.com/322830951693882/posts/57152267349
1374/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=YDExjcrpOBc&feature=youtu.b
e 
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• Mulțumim tuturor participanților (aproximativ 
300 de participanți unici) și îi așteptăm alături 
de noi și în viitoarele proiecte; 

• Mulțumim organizatorilor acestui concurs 
(Asociația ViitorPlus) care ne-au pus la 
dispoziție materiale, care au răspuns prompt 
la întrebările pe care le-am adresat, care ne-au 
fost alături în toată acestă perioadă; 



Membrii echipei  
de la Colegiul Național “Ion C. Brătianu” 

din cadrul Concursului Național ecOprovocarea, 
secțiunea Reciclare, 

Burtan Antonia, Diaconu Elena-Antonia,  

Dobrică Alexandra-Ionela, Dumitrașcu Alexia Elena, 

 Eniță Andreea-Ioana, Raicu Bianca-Elena  

și prof. Enache Nicoleta 

vă mulțumesc pentru colaborarea din acest concurs, 

din această etapă, și vă doresc o vară frumoasă și 
liniștită! 



Continuăm... 

Vă aşteptăm alături de noi şi pe mai departe; 

Mulţumim pentru colaborare şi implicare! 


