
 

RAPORT DE ACTIVITATE 

ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA - 29.10.2021 

 

PARTICIPARE LA  

ZIUA DE ACŢIUNE A VOLUNTARILOR CCDG, EDIȚIA 2021  
 

 
 

Județ Numele 

unității 

școlare 

Numele 

coordonatorilor 

actiunii  

Numărul 

elevilor 

participanți 

Număr arbori/arbuști 

plantati și SPECIA 

IAȘI Colegiul 
Național 
“Mihai 

Eminescu” 
Iași 

 

Prof. Diac Irina 
Alina 
Prof. dr. Sardariu 
Oana Alina 

54 elevi 49 arbori: măr, păr, prun, 

cais, piersic, nectarin, 

cireș, vișin, alun, prun 

columnar, tuia, brad, brad 

alb, molid, nuc, magnolie 

și artar,  

7 arbusti: trandafiri, 

floarea pasiunii, iasomie, 

alți arbusti ornamentali. 
 

 

Unde au fost plantaţi arborii/arbuştii? 

Arborii și arbuștii au fost plantați în curțile/livezile personale ale elevilor/ale bunicilor, în 

fața blocului, iar artarii au fost plantati în pădure.  

 

Elevii participanți la activitate aparțin claselor: a V-a D (4 elevi), a IX-a A (5 elevi), a 

IX-C (9 elevi), a IX-a E (7 elevi), a X-a A (1 elev),  a X-C (12 elevi), a XI-a A (5 elevi), a 

XI-a B (4 elevi), XI-C (2 elevi) și a XI-a F(3 elevi). 

 

Cum s-a desfășurat activitatea?  

• Elevii au achiziționat arborii/arbuștii; 

• Elevii s-au informat asupra condițiilor de plantare și asupra caracteristicilor 

speciilor; 



 

•  Au realizat plantarea și au diseminat informația colegilor și profesorilor 

coordonatori; 

Impresii ale elevilor participanți: 

 Elevii au fost încântați de această activitate practică. Unii au fost bucuroși ca au avut 

ocazia sa colaboreze cu frații/parintii sau bunicii pentru plantare și pentru achizitionarea 

arborelui/arbustului.  

Elevii s-au simțit entuziasmați de ideea de a contribui la îmbunătățirea calității 

mediului și de a beneficia peste ani de fructe din arborele plantat. Ei doresc să repete 

activitatea și în colectivitate, alaturi de colegii de clasă. 

Diseminarea activității: 

Rezultatul activității a fost diseminat pe Google Classroom, pe grupurile de 

WhatsApp ale claselor, dar si pe Facebook-ul Centrului Carpato-Danubian de Geo-

ecologie (https://www.facebook.com/427482860698103/posts/4414171068695909/ ).  

 

Beneficiile obținute: 

Certificatul de voluntar pentru participarea la CAMPANIA ZIUA VERDE A 

ECO-ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA, EDIȚIA 2021. 
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