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Judetul Suceava isi mentine suprematia 
nationala in ceea ce priveste numarul 
scolilor cu statutul de „Eco-Scoala” 
Educația pentru mediu ocupă un loc de cinste în școlile din județul 
Suceava, drept dovadă fiind numărul mare de unități de învățământ care au 
statutul de „Eco-Școală” și au primit „Steagul Verde”. Încă din anul 2001, 
județul Suceava deține supremația națională în acest domeniu. 

 
Festivitatea de premiere a școlilor implicate în programele internaționale de 
educație pentru mediu precum „Eco-Școala”, „Tineri reporteri pentru 
mediu”, „Să învățăm despre pădure” și în proiectele 
educaționale „Patrula eco” și „Ecofotografia anului” a avut loc sâmbătă, 
11 octombrie, la București. 
Potrivit inspectorului general adjunct al ISJ Suceava, Cristina Teodorovici, 
pentru preocuparea constantă privind educaţia civică și educația pentru 
mediu a copiilor şi tinerilor desfășurată pe parcursul ultimilor doi ani, 
Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a păstrat „Steagul Verde” alături 
de alte 19 școli din județ: Grădiniţa cu Program Prelungit „Aşchiuţă”, 
Suceava; Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, Suceava; Şcoala Gimnazială  
„Miron Costin” Suceava; Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” 
Suceava; Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava; Colegiul Tehnic 
De Industrie Alimentară Suceava; Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, Suceava; 
Colegiul Tehnic „Al. I.  Cuza” Suceava; Liceul cu Program Sportiv Suceava; 
Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Fălticeni; Şcoala Gimnazială „Regina 
Elisabeta” Rădăuţi; Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi; Colegiul 
Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi; Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă „Sfântul Andrei” Gura Humorului;  Şcoala Gimnazială „Vasile 
Tomegea” Boroaia; Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor; Şcoala 
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Gimnazială Plopeni; Şcoala Gimnazială Todireşti; Şcoala Gimnazială 
„Bogdan Vodă”, Capu-Codrului Păltinoasa. 
În cadrul conferinței de presă de la ISJ Suceava de marți, 14 octombrie, 
Teodorovici a mai declarat că au fost răsplătite cu statutul de „Eco-Școala” 
și „Steagul Verde” Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, 
Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți și Colegiul „Vasile Lovinescu” 
Fălticeni alături de alte 50 de școli din județ, astfel încât județul Suceava a 
păstrat supremația națională pe care o deține din 2001. 
De asemenea, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava și Colegiul 
Tehnic „Petru Muşat” Suceava au primit placheta aniversară marcând zece 
ani de activitate în domeniul educației pentru mediu. 

Premii foarte importante au obținut și elevii suceveni în concursurile pe 
teme de mediu, atât la nivel național, cât și internațional. Astfel, la etapa 
națională a campaniei internaționale „Litter Less”, elevul Vlad Băncescu, de 
la Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți” a obținut trei premii I, 
reprezentând România la etapa internațională a concursului. Totodată, în 
cadrul Concursului Naţional „Patrula Eco” patrula „Green Team” de la 
Colegiul Național „E. Hurmuzachi” Rădăuți a obținut premiul III, patrula „Eco 
Desire” de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, mențiune, iar premii 
speciale au câștigat: Grădinița cu Program Normal „Țăndărică” Suceava, 
Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți, Colegiul „Vasile Lovinescu” 
Fălticeni și Școala Gimnazială Bosanci. 
Alte două eleve de la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Faraon 
Alexandra și Stanciu Mădălina, au fost răsplătite cu premiul I la nivel 
internațional pentru articolul „Apele curate ale Bucovinei”, în cadrul 
concursului „Tineri reporteri pentru mediu”. 
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Din 2001 

Şcolile din judeţ deţin supremaţia naţională la numărul de 
proiecte ecologice demarate 
de Adelina TALPALARIU 
(citeşte alte articole de la acelaşi autor) 

Judeţul Suceava şi-a păstrat şi în acest an supremaţia în ceea ce priveşte numărul unităţilor de învăţământ 

care au statutul de Eco-şcoală şi care, prin urmare, au primit Steagul verde. 

La finele săptămânii trecute, la Bucureşti, a avut loc festivitatea de premiere a școlilor implicate în 

programele internaționale de educație pentru mediu: ”Eco-Școala”, ”Tineri reporteri pentru mediu”, ”Să 

învățăm despre pădure” și în proiectele educaționale ”Patrula eco” și ”Ecofotografia anului”. 

Pentru constanţa preocupărilor privind educaţia pentru mediu a copiilor şi tinerilor desfășurată pe parcursul 

ultimilor doi ani, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a păstrat ”Steagul Verde” alături de alte 19 școli din 

județ (Grădiniţa cu Program Prelungit ”Aşchiuţă” Suceava, Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă” Suceava, Şcoala 

Gimnazială “Miron Costin” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava, Colegiul Economic 

“Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic “Petru Muşat” 

Suceava, Colegiul Tehnic “Al.I. Cuza” Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Şcoala Gimnazială “Al.I. 

Cuza” Fălticeni, Şcoala Gimnazială “Regina Elisabeta” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Rădăuţi, 

Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Sfântul Andrei” 

Gura Humorului, Şcoala Gimnazială “Vasile Tomegea” Boroaia, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Şcoala 

Gimnazială Plopeni, Şcoala Gimnazială Todireşti, Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” Capu Codrului Păltinoasa). 

Pentru prima dată, Colegiul Silvic ”Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți și 

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni au fost răsplătite cu statutul de ”Eco-Școală” și ”Steagul Verde”. 

Cu alte 50 de școli din județ cu acest statut, județul Suceava a păstrat supremația națională pe care o deține 

din 2001, spun reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Suceava. 

Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Suceava și Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava au primit placheta 

aniversară marcând zece ani de activitate în domeniul educației pentru mediu. 

  

Premii la concursuri pe teme ecologice 

Câteva unităţi de învăţământ din judeţ s-au evidenţiat şi în cadrul Concursului Naţional „Patrula Eco”, 

competiţie ce oferă posibilitatea implicării şcolilor ȋn rezolvarea problemelor de mediu. Patrula Eco ”Green 

Team” de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți a obținut premiul III, patrula ”Eco Desire” de la 

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, mențiune, iar premii speciale au câștigat: Grădinița cu Program Normal 

”Țăndărică” Suceava, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școala 

Gimnazială Bosanci. 

”Tineri reporteri pentru mediu” au fost desemnați elevii Alexandra Faraon și Mădălina Stanciu de la Școala 

Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, aceştia fiind răsplătiți cu premiul I la nivel internațional pentru articolul 

”Apele curate ale Bucovinei”. 

Un premiu III a obținut elevul Dragoș Grumăzescu, de la Clubul Copiilor Fălticeni, la Concursul național 

”Ecofotografia anului”. 

Competiția națională ”Valorificând deșeurile, salvăm mediul și sănătatea noastră” a premiat școlile implicate 

în colectarea deșeurilor, pe locul II situându-se Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni. 

La Concursul internațional ”Energy Saving Days”, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți a obținut premiul I, 

iar Colegiul Economic ”Dimitrei Cantemir” Suceava premiul II. 
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Tânăr rădăuţean, calificat la etapa internaţională a unui concurs pentru mediu 

Campania internațională ”Litter Less”, implementată în 15 state de pe glob, prin intermediul Programului 

Internațional ”Young Reporters for the Environment” implică tinerii în probleme legate de managementul 

deşeurilor. La etapa națională elevul Vlad Băncescu, de la Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, a 

obținut trei premii I, reprezentând România la etapa internațională. 
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Supremaț ie naț ională – educaț ia 
pentru mediu 
Posted on October 13, 2014 by tatianavintur2013 

Standard 

În cadrul Seminarului național ”Parteneriat în educația pentru mediu”, organizat în București de Centrul Carpato 

Danubian de Geoecologie, sâmbătă, 11 octombrie 2014, a avut loc festivitatea de premiere a școlilor implicate în 

programele internaționale de educație pentru mediu: ”Eco-Școala”, ”Tineri reporteri pentru mediu”, ”Să învățăm 

despre pădure”  și în proiectele educaționale ”Patrula eco” și ”Ecofotografia anului”. 

Pentru constanţa preocupărilor privind educaţia civică și educația pentru mediu a copiilor şi tinerilor desfășurată 

pe parcursul ultimilor doi ani, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava a păstrat ”Steagul Verde” alături de alte 

19 școli din județ: Grădiniţa cu Program Prelungit ”Aşchiuţă”, Suceava; Şcoala Gimnazială ,,Ion Creangă”, 

Suceava; Şcoala Gimnazială  “Miron Costin” Suceava; Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava; 

Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava; Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară Suceava; Colegiul 

Tehnic “Petru Muşat”, Suceava; Colegiul Tehnic “Al. I.  Cuza” Suceava; Liceul cu Program Sportiv Suceava; 

Şcoala Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni; Şcoala Gimnazială “Regina Elisabeta” Rădăuţi; Şcoala Gimnazială 

“Bogdan Vodă” Rădăuţi; Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi; Centrul Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă “Sfântul Andrei” Gura Humorului;  Şcoala Gimnazială “Vasile Tomegea” Boroaia; Liceul Tehnologic 

Dorna Candrenilor; Şcoala Gimnazială Plopeni; Şcoala Gimnazială Todireşti; Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă”, 

Capu-Codrului Păltinoasa.  

Colegiul Silvic ”Bucovina” C. Moldovenesc, Colegiul ”Andronic Motrescu” Rădăuți și Colegiul ”Vasile Lovinescu” 

Fălticeni au fost răsplătite cu statutul de ”Eco-Școala” și ”Steagul Verde” alături de alte 50 de școli din județ, astfel 

încât județul Suceava a păstrat supremația națională pe care o deține din 

2001.  
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Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Suceava și Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava au primit placheta 

aniversară marcând zece ani de activitate în domeniul educației pentru 

mediu.  

Campania internațională ”Litter Less”, implementată în 15 state de pe glob, prin intermediul 

Programului Internațional ”Young Reporters for the Environment” implică tinerii în probleme legate de 

managementul deşeurilor. La etapa națională elevul Vlad Băncescu, de la Colegiul Național ”E. Hurmuzachi” 

Rădăuți”, a obținut trei premii I, reprezentând România la etapa internațională. 

Concursul Naţional „Patrula Eco” oferă posibilitatea implicării şcolilor ȋ n rezolvarea problemelor de mediu, alături 

de partenerii instituţionali locali. Patrula Eco ”Green Team” de la Colegiul Național ”E. Hurmuzachi” Rădăuți” a 

obținut premiul III, patrula ”Eco Desire” de la Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, mențiune, iar premii speciale 

au câștigat: Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava, Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți, 

Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, Școala Gimnazială Bosanci. 

”Tineri reporteri pentru mediu” au fost desemnați elevii Faraon Alexandra și Stanciu Mădălina de la Școala 

Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, fiind răsplătiți cu premiul I la nivel internațional pentru articolul ”Apele curate 

ale Bucovinei”.  

Un premiu III a obținut elevul Dragoș Grumăzescu de la Clubul Copiilor Fălticeni la Concursul național 

”Ecofotografia anului”. 
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Competiția națională ”Valorificând deșeurile, salvăm mediul și sănătatea noastră” a premiat școlile implicate în 

colectarea deșeurilor, pe locul II situându-se Colegiul ”Vasile Lovinescu” 

Fălticeni.  

La Concursul internațional ”Energy Saving Days” Școala Gimnazială ”B. Vodă” Rădăuți a obținut premiul I, 

Colegiul Economic ”Dimitrei Cantemir” Suceava premiul II, iar Colegiul Național ”E. Hurmuzachi” Rădăuți, 

mențiune. 

În cadrul acluiași eveniment elevii Ioan Cosmin Drăgoi, Școala Gimnazială Bosanci și Ilie Țăpoi de la Colegiul 

”Vasile Lovinescu” Fălticeni au primit mențiune pentru activitatea desfășurată în proiectele ”Să învățăm despre 

pădure”. 

Inspector școlar, 

Tatiana Vîntur 

Suceava live: http://suceavalive.ro/steagul-verde-continuare-scolile-sucevene/ 
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