
bilităţile de refacere a acestora 
pe cale naturală au produs 
dezechilibre serioase eco-
sistemului planetar. 
Toate acestea sunt un semnal de 
alarmă, de aceea trebuie să ne 
mobilizăm ca să trăim într-o 
lume mai bună, mai curată! 
 
                 Pintea Alexandra 
 
 

      Protecţia mediului este o 
problemă majoră a ultimului 
deceniu dezbătută la nivel 
mondial, fapt ce a dat 
naştere numeroaselor dispute 
între toate ţările. Acest lucru 
a impus înfiinţarea unor or-
ganizaţii internaţionale ce au 
ca principale obiective 
adoptarea unor soluţii de 
diminuare a poluării şi 
creşterea nivelului calităţii 
mediului în ansamblu. Medi-
ul înconjurător reprezină un 
element esenţial al existenţei 
umane şi, în acelaşi timp, 
este rezultatul interferenţelor 
unor elemente naturale - sol, 
aer, apă, climă, biosferă - cu 
elemente create prin activi-

tatea umană. Toate acestea 
interacţionează şi influ-
enţează condiţiile ex-
istenţiale şi posibilităţile de 
dezvoltare ale viitoarei so-
cietăţi. 
      Orice activitate umană 
şi, implicit, existenţa indi-
vidului este de neconceput în 
afara mediului. De aceea, 
calitatea în ansamblu a 
acestuia, precum si a fiecărei 
componente a sa în parte, îşi 
pun amprenta asupra nivelu-
lui existenţei şi evoluţei indi-
vizilor. 
     Poluarea si diminuarea 
drastică a depozitelor de ma-
terii regenerabile în cantităţi 
şi ritmuri ce depăşesc posi-

LICEUL TEORETIC PERIAM  

o şcoală pentru un viitor verde 

     Liceul nostru  este unul 
dintre cele care participă la 
proiectul  ŞCOLI PENTRU 
UN VIITOR VERDE. De ce? 
vă întrebaţi probabil unii din-
tre voi, pentru că şi nouă ne 
pasă!  Mereu am fost atenţi 
la toţi şi la toate.  Mereu am 
încercat să trăim într-o lume 
curată. Mereu ne-am dorit ca 
în jurul nostru să fie un cer 

albastru, şi să ne învăluie  
parfumul florilor.  

    Vom fi mereu cei care  
vom milita pentru toate aces-
tea. Vom fi mereu pentru un 
viitor verde, plin de lumină, 
plin de viaţă, plin de sănătate!  

       Să nu uităm că şcoala 
noatră a implementat mai 
multe proiecte care au avut ca 

obiectiv esenţial să trăim într-un 
mediu curat. Dintre acestea 
amintim: Parcul inimilor—oaza 
noatră de sănătate, Cea mai 
curată clasă, etc. Da, suntem o 
şcoală pentru un viitor verde! 

                 Dobricean Emanuela 
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9 NE PASĂ 

Din cuprins: 

Ce este încălzirea globală? 
Poluarea—o problemă contemporană gravă  
Importanţa reciclării deşeurilor menajere 
Protejaţi Rezervaţia naturală  Lunca Mureşului! 
Parcul inimilor — oaza noastră de sănătate 
Activităţi de protejare a mediului local 
Amenajarea colţului verde 
 
 

Şi  9 ne pasă... 



         Încălzirea globală este fenomenul 
de creştere continuă 
a temperaturilor medii înregistrate 
ale atmosferei în imediata apropiere 
a solului, precum şi a apei oceanelor, con-
statată în ultimele două secole, dar mai 
ales în ultimele decenii.Temperatura me-
die a aerului în apropierea su-
prafeţei Pământului a crescut în ultimul 
secol cu 0,74 ±0,18 °C.   Încălzirea glob-
ală are efecte profunde în cele mai diferite 
domenii. Ea determină sau va determina 
ridicarea nivelului mării, extremele cli-
matice, topirea gheţarilor, extincţia a nu-
meroase specii şi schimbării 
privind sănătatea oamenilor. Împotriva 
efectelor încălzirii globale se duce o luptă 

susţinută, al cărei aspect central este 
ratificarea de 
către guverne a Protocolului de la 
Kyoto privind reducerea emisiei 
poluanţilor care influenţează viteza 
încălzirii..Efectul de seră este un 
fenomen natural prin care o parte a 
radiaţiei terestre în infraroşu este 
reţinută de atmosfera terestră. Efec-
tul se datorează gazelor cu efect de 
seră care reflectă înapoi această ra-
diaţie     

                                                                             
Colban Cassian   

 

Ce este încălzirea globală? 

        Importanţa reciclării deşeurilor menajere 

Poluarea—o problemă contemporană gravă 

zaţiei moderne care în 
înaintarea ei către pro-
gres, rămâne conştientă 
sau inconştientă, in-
diferent de urmările cu-
ceririlor ştiinţei şi 
tehnicii moderne,  aceste 
urmări fiind destul de 
vătămătoare şi chiar fa-
tale Pământului. 
Problema poluării este 
astăzi extrem de gravă . 
Trebuie să facem deose-
bire între poluarea at-
mosferei, care ameninţă 
viitorul planetei noastre, 

şi cea a solului şi a apei, 
care creează mari difi-
cultăţi fiecărei naţiuni 
alterârnd calitatea vietii. 

       Ciapa Cristian 

 

 

.  

    Natura îşi are legile ei 
care trebuie respectate cu 
sfinţenie. A  le încălca 
înseamnă a profana purita-
tea constituirii acestora încă 
de la începuturi. Dacă ne 
punem câteva întrebări ,ca 
de exemplu: câte mări şi 
câte oceane mai sunt pure 
ca odinioară, nu putem să 
dăm un răspuns,  pentru că 
în ultimii ani au apărut sem-
nale alarmante.Existenţa 
planetei noastre este 
ameninţată de tot felul de 
fenomene specifice civili-

În natură 
nimic nu 
se 
pierde, 
totul se 
trans-
formă. 
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     În viaţa de zi cu zi omul produce o serie de deşeuri menajere care sunt aruncate în locuri 
special amenajate şi nu le mai foloseşte nimeni. 
    Unele materiale, care aparent nu mai sunt folositoare, ar putea fi reciclate 
(refabricate).Obiectele din metal, hârtie, sticlă, plastic 1şi altele pot fi reciclate. Această reciclare 
ar contribui la salvarea anumitor plante, animale sau a unor materiale de fabricare. De exemplu, 
materialele din hârtie sunt folosite o singura dată dupa care sunt aruncate. Dar, dacă acestea ar fi 
reciclate nu ar mai fi nevoie să se mai consume planta din care iese hârtia. 
     Reciclarea plasticului are rol în scutirea pământului de a fi poluat, deoarece materialele din 
plastic se degradează în aproximativ 100 de ani şi nu ar mai necesita materialul din care se extrage 
plasticul. După reciclare, plasticul nu îşi pierde calităţile. 

                                                                                                          

http://ro.wikipedia.org/wiki/Temperatur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfer%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol
http://ro.wikipedia.org/wiki/Aer
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
http://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nivelul_m%C4%83rii
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ghe%C5%A3ar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate
http://ro.wikipedia.org/wiki/Om
http://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
http://ro.wikipedia.org/wiki/Protocolul_de_la_Kyoto
http://ro.wikipedia.org/wiki/Protocolul_de_la_Kyoto
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poluare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sol_(strat_al_P%C4%83m%C3%A2ntului)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Infraro%C5%9Fu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Atmosfer%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gaz


 Protejaţi rezervaţia 
naturală Lunca 
Mureşului!  

       Pentru instituirea 
regimului de arie 
protejată primii paşi 
au fost realizaţi în 
anii 1970 când au 
fost făcute unele 
studii ale zonei Prun-
dul Mare de  către un 
grup  plin de entuzi-
asm  
.Astfel, în acei ani a 
fost declarată o su-
prafaţă de 91,2 hec-
tare din Prundul 
Mare ca rezervaţie 

naturală, urmărind a se 
proteja populaţia de stâr-
ci cenuşii care cuibăreau 
acolo. Apoi în anul 
1988, 12.000 ha din 
această zonă a fost 
declarată ca Zonă de 
Importanţă Acvifaunis-
tică.. Din anul 2006 aria 
protejată „Lunca 
Mureşului” este a patra 
zonă din România, Din 
anul 2008 aceeaşi supra-
faţă face parte şi din 
Reţeaua Natura 2000, 
fiind  sit de importanţă 
comunitară (RO SCI 
0108) pentru protejarea 

anumitor specii (30) şi 
habitate (12), cât şi arie 
de protecţie specială 
acvifaunistică (RO 
SPA 0069) pentru 
protejarea a 41 de 
specii de păsări.  Fiind 
o arie protejată, trebuie 
să ne mobilizăm 
penttru ca acest mediu 
să rămână nepoluat! 
 
                    Dara Iosim 
 

      În cadrul proiectului ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE, echipa şcolii 
noastre şi-a propus mai multe activiăţi, care au ca teme: 

1.. Deșeurile (colectare selectivă, acțiuni de valorificare, refolosire, 
reciclare, reducerea 

producerii de deșeuri); 
3. Transportul  

5. Evenimente verzi  - activități legate de: Ziua Pământului,  

6. Amenajarea spațiului din curtea școlii/a grădiniței  
Aşadar, problema protejării mediului înconjurător şi a reciclării materialelor 
este rezolvată printr-o multitudine de măsuri şi directive  

PROTEJAŢI Rezervaţia naturală LUNCA MUREŞULUI! 

Activităţi de protejare a mediului local 

PARCUL INIMILOR — oaza noastră de sănătate 

de poluare. Am sădit 
pomi, am plantat flori, 
am săpat rondouri, am 
vopsit bănci, am 
strâns frunze uscate. 
Doamne, câte nu am 
făcut! Bucuria noastră 
a fost, din păcate, um-
brită de multe ori 
atunci când unii din 
consătenii noştri au 
călcat în picioare ron-
dourile, au rupt puieţii 
platanţi.  

    Oameni buni, aveţi 
grijă de parcul nostru, 
fiţi alături de noi! 

Vegheaţi oaza noastră 
de sănătate !  

    Chiar dacă printre 
noi sunt oameni care 
nu iubesc natura, chiar 
dacă sunt nepăsători, 
chiar dacă  sunt rău-
voitori, noi nu ne 
dăm bătuţi! Vom 
contiuna să avem 
grijă de Mama 
Natură, de Parul In-
imilor noastre. 

            Ivaşcu Iasmina 

      Au trecut patru ani 
de când a fost imple-
mentat acest proiect. 
În tot acest timp, ele-
vii şcolii noatre de la 
mic la mare au partici-
pat an de an, lună de 
lună la amenajarea, 
păstrarea acestui parc 
ce se află în inima co-
munei. 

      Mereu am fost 
atenţi la păstrarea or-
dinii, curăţeniei, 
pentru ca să avem un 
loc, o oază de sănătate 
în această lume plină 

Natura şi educaţia 

sunt asemănătoare; 

căci educaţia 

transformă pe om şi, 

prin această 

transformare, creează 

natura. Fixează astfel 

educaţiei scopul cel 

mai înalt, acela de a 

schimba însăşi firea 

omului supus acţiunii 

ei. (Democrit) 
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Natura pictează pentru 
noi, zi dupa zi, imagini 
de o infinită frumuseţe. 
- John Ruskin 

 

Natura - acest Paradis 
regăsit din care vrem 
neapărat să ne autoalungăm 



  Atât la grădiniţă, cât şi la  
intrarea Liceului Teoretic Periam au 
fost amenjate COLŢURI VERZI. Aici 
puteţi vedea Decalogul ecologis-
tului, sfaturi de protejare a mediului 
şi, nu în ultimul rând, tot aici se 
găsesc spaţii de depozitare a mate-
rialelor refolosibile: hârtie şi peturi 
 Fiţi alături de noi! 
 Colectaţi hârtie şi sticle de 
plastic şi aduceţi-le la şcoală sau 
gradiniţă! 
 
                             ECHIPA VERDE 
 

AMENAJAREA COLŢULUI VERDE 
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