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Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) în cadrul CN HCC 

 

ACTIVAȚI-VĂ! 

 
 

 

ODD 14: Viață acvatică 

 
 

 
 

Numele activității/proiectului: Campanie de conștientizare „Ziua Mondială a Apei” 
 

1. Proiect educațional “Apa, sursa vieți”, ediția a VII-a, 22 martie 2020-Ziua Internațională a Apei, 

în parteneriat cu Agenția de Protecție a Mediului Alba, Col. Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba 

Iulia  

Scopul activității: implicarea adolescenților într-o serie de activități și întâlniri-dezbatere, campanie de 

informare organizate pentru ziua de 22 martie-Ziua mondială a apei, cultivarae interesului pentru resursele 

de apă și tot habitatul ei natural. 

Profesori coordonatori: prof. Monica Nicoleta Todoran-Fer, prof. Mihaela Mihinda, prof. Ramona 

Humeniuc 

Elevi implicați: cls. a IX-a 

Resurse: afișe, referate, materiale multimedia 

Activități:  

1. Apa înseamnă viață!-expoziție concurs de afișe și slogane cu tema Apa-23.03.2020 



2. Apa – poveste fără sfârșit!-Sesiune de Comunicări ale elevilor pe temele: Criza apei în lume, 

Poluarea apelor, Apa pentru orașe, Energia apei, Importanța apei pentru viață, Curiozități despre 

apă-19-23.03.2020 

3. Apa este viață!-campanie online de informare și conștientizare a  opiniei publice cu privire la 

semnificația zilei de 22 Martie –Ziua internațională a apei și importanța apei 

4. Apa, sursa vieții!-expoziție de afișe și postere-23.03.2020 

  

Rezultate și impact: participarea unui număr cât mai mare de elevi la acest proiect, desprinderea unor 

concluzii care să fie un punct de re-evaluare a atitudinii față de folosirea apei, schimb de opinii sincer și 

deschis în timpul activităților propuse 

 

https://www.yumpu.com/ro/document/read/63092570/curiozitati-despre-apa-groza-raluca-xe 

 

https://padlet.com/ramona_humeniuc/importanta_apei 

 

 

    
 

2. Concurs regional “Apa, elementul esențial al vieții”, ediția a VIII-a, 21 februarie 2020 – Alba Iulia,  

organizat de Colegiul Tehnic Apulum în parteneriat cu ISJ Alba, CCD Alba  

Scopul activității: promovarea ideilor de competitivitate, egalitate de șansă și de performanță și se 

adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru disciplinele:TIC, matematică, chimie, 

biologie, fizică, educație tehnologică, geografie, etc. 

Profesori coordonatori: prof. Ramona Humeniuc, prof. Carmen Palcu 

Elevi implicați: cls. a IX-XII-a 

Resurse: desene sau fotografii prelucrate cu ajutorul calculatorului, realizarea de prezentări, expuneri, 

filmulețe folosind: Prezi, MovieMaker, realizarea unor pagini web 

Activități:  

1. Promovarea concursului și a regulamentului 29.10.2019-31.01.2020 

2. Primirea, centralizarea și înregistrarea lucrărilor 01.02.2020-18.02.2020 

3. Jurizarea și premierea lucrărilor 21.02.2020 

4. Mediatizarea rezulatelor concursului 25.02.2020-26.03.2020 

5. Epedierea diplomelor și a premiilor tuturor participanților 27.03.2020-31.05.2020 

https://www.yumpu.com/ro/document/read/63092570/curiozitati-despre-apa-groza-raluca-xe
https://padlet.com/ramona_humeniuc/importanta_apei


Rezultate și impact:   

 

https://aicta.ro/site/downloads/concursuri/concurs_regional_PC_2020.pdf 

 

-Secțiunea C: clasele IX-XII 

1. Desene sau fotografii prelucrate cu ajutorul calculatorului 

PREMIUL I –eleva BADEA BIANCA-cls. a IX-a -prof. coordonator Ramona Humeniuc 

PREMIUL I –elev ȚOC VLAD GABRIEL-cls. a XI-a -prof. coordonator Carmen Palcu 

PREMIUL II –eleva VOINA MARIA-cls. a XI-a -prof. coordonator Carmen Palcu 

MENȚIUNE –eleva ALMĂȘAN DARIA-IASMINA-cls. a XI-a -prof. coordonator Carmen Palcu 

 

-Secțiunea C: clasele IX-XII 

3. Realizarea unor pagini Web 

PREMIUL I – eleva CREȚ MARIA MAGDALENA-cls. a X-a -prof. coordonator Ramona Humeniuc 

PREMIUL I – eleva TOGAN ANA TEODORA-cls. a XI-a -prof. coordonator Carmen Palcu 

PREMIUL II – eleva BAN OANA-cls. a X-a -prof. coordonator Ramona Humeniuc 

 

-Secțiunea D: prezentări/expuneri cu PowerPoint, Prezi, etc. 

PREMIUL I – prof. Ramona Humeniuc – Tema lucrării: Gândește ECO-spune STOP poluării apei 

PREMIUL III – prof. Ramona Humeniuc – Tema lucrării: Apa-elementul esențial al vieții 

 

-articol “Gândește ECO-spune STOP poluării apei”  publicat în Revista Concursului Regional “PC-între 

util și plăcut” desfășurat sub genericul “Apa-elementul esențial al vieții” concurs înscris în CAER 

2020/domeniul tehnic-poziția 36, la pag. 63, ISSN 2343-7316, ISSN-L 2343-7316 

https://aicta.ro/site/downloads/concursuri/revista_concurs_PC_2020.pdf 

 

 
 

https://aicta.ro/site/downloads/concursuri/concurs_regional_PC_2020.pdf
https://aicta.ro/site/downloads/concursuri/revista_concurs_PC_2020.pdf


 


