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PROIECTUL - Reciclăm, protejăm, salvăm! (ReProSal)
Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iași anunță participarea la
Concursul Național Euroscola, ediția a XI-a (2018-2019), tema anului acesta a concursului „Euroscola”
fiind „Europa pentru noi”.
În acest sens elevii au identificat un proiect al comunității locale care a fost derulat cu finanțare
europeană pentru care vor concepe și realiza o campanie de promovare, informare și conștientizare a
beneficiilor aduse comunității locale de către proiectul Consiliului Județean Iași derulat cu finanțare
europeană care poartă numele: „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” SMID,
care a fost implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu.
Proiectul liceului se intitulează Reciclăm, protejăm, salvăm! (ReProSal) și își propune
atingerea următoarelor obiective.
OBIECTIVELE PROIECTULUI ȘCOLII:
- Creşterea standardului de viaţă în rândul tinerilor și membrilor comunităților locale prin
îmbunătăţirea calităţii mediului, prin dezvoltarea și implementarea unui sistem durabil de
management al deşeurilor.
- Reducerea considerabilă a depozitării deşeurilor provenite din ambalaje;
- Implementarea sistemului de colectare selectivă;
- Consolidarea conştiinţei de cetăţean european prin asumarea identităţii naţionale;
- Dezvoltarea spiritului civic, competitiv şi creativ al elevilor, a capacităţii organizatorice şi a
abilităţilor de comunicare în spiritul valorilor europene
- Promovarea conceptului de colectare selectivă în comunitățile locale.
STADIILE PROIECTULUI:
a. constituirea grupului de elevi care se va implica în activitățile proiectului;
b. conceperea unei campanii de promovare a proiectului identificat;
c. realizarea de parteneriate la nivel local;
d. implementarea proiectului;
e. măsurarea impactului pe care campania de promovare l-a avut asupra grupurilor țintă
Profesorii coordonatori:
- Dulhai Mihaela
- Daraban Anca
Elevii implicați:
1. Cojocaru Alexandra - a XII-a
2. Macovei Petronela - a XII-a
3. Pintilii Florentin - a XII-a
4. Cazacu Ion - a XI-a
5. Aparaschivei Mihai - a XI-a
6. Duca Denis Alexandru - a XI-a
7. Zalincu Laura Anastasia - a XI-a
8. Șchiopu Simona Petronela - a XI-a
9. Vornicu Alexandra Mihaela - a XI-a
10. Poiană Crenguța - a XI-a

11. Mănescu Georgiana Diana - a XI-a
12. Dâscă Bianca - a X-a
13. Panțiru Florin - a X-a
14. Năstase Cristina - X-a
15. Buză Alexandrina - a X-a
16. Agafiței Elena Maria - a X-a
17. Ladan Andreea - a X-a
18. Cepreagă Oana - a X-a
19. Tănasă Beatrice - a X-a
20. Apostu Patricia - a X-a
21. Neicu Roxana - a X-a
22. Parfene Oana - a X-a
23. Liță Gabriela - a X-a
24. Trifan Anda - a X-a

