MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ
CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU” Baia Mare
ESCOLA PROFISSIONAL do MONTIJO
S.C. VITAL S.A. Baia Mare
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR MARAMUREŞ

Vă invită la

Baia Mare, 19-21 martie 2010
Proiect cuprins în Calendarul Activităţilor Educative 2010 al M.E.C.I.,
avizat de ISJ Maramureş

„Apa, tu eşti nu numai necesară vieţii, ci eşti însuşi
viaţa; eşti bogăţia fără seamăn pe Pământ, tu eşti cea mai
delicată, cea mai pură, tu eşti sufletul Pământului”. (Antoine
de Saint –Exupery)

COORDONATORI:
Aneta Carpov, director Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”
Morar Gabriel, director adjunct Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”
Mircea Mecea, director general adjunct S.C. Vital S.A.
Amelia Baciu, Inspector şcolar educativ ISJ MM
Doina Konta, metodist CCD MM
Vlaicu Pop, consilier SGA MM
Nelu Fănăţan – coordonator general, CENT

SPONSORI
1. S.C. VITAL S.A. Baia Mare, direcor general Geza Gasparik
2. Agenţia de turism Expert-Travel Baia Mare, manager general Daniela Ghiman
3. HIDROCONSTRUCŢIA, ing. Botey Adrian
4. S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMÂNIA SRL, director
tehnic - Neacşu Gheorghe
5. ISIM Construct SRL, director Sabău Isaia
6. LUOIS BERGER SAS FRANCE, Team Leader - Nazarie Păunescu

Blogul Simpozionului:
www.zma-eco-cent.blogspot.com
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare
Str. Progresului, nr. 45,
tel./fax. : 0262-224289/0262-250222
www.colegiultitulescu.ro
Vă rugăm să confirmaţi participarea dv:

Tel. 0742-066407, e-mail: nelu_fanatan@yahoo.com

Programul activităţilor
Vineri, 19 martie 2010
1.
2.

Primirea şi cazarea participanţilor
1800

Inaugurarea:
expoziţiei de fotografie tematică – “Apa sursă de viaţă, sursă de inspiraţiei”
(fotografii în format A4 care să surprindă
într-un mod cât mai variat şi original APA în
diferitele ei ipostaze).
expoziţiei de
sufletul meu".

desene

„Albastrul

din

Vă invităm să materializaţi mesajele şi
gândurile dv. despre APĂ
(Vă rugăm să
semnaţi lucrările).
Sâmbătă, 20 martie 2010
3.

830

Vizitarea Uzinei de Apă Baia Mare.

Ne va conduce şi ne va oferi explicaţii
legate de acest obiectiv d-l dr. ing. Mircea
Mecea, director general adjunct al S.C.
VITAL S.A. Baia Mare
4.

12-13

Masa de prânz

5.

13-20

Desfăşurara lucrărilor simpozionului

Locaţia: Sala festivă a Colegiului Economic
“Nicolae Titulescu”
Duminică, 21 martie 2010:
6.

Turul Maramureşului - excursie.

Proiectul este conceput pentru a conştientiza cât mai multe persoane implicate
de importanţa întelegerii şi protejării mediului înconjurător prin toate mijloacele de
care dispunem.
Gradul înaintat de civilizaţie la care a ajuns omenirea creează o falsă senzaţie
de echilibru şi securitate. Atât de preocupat de bunăstarea sa personală, omul a
început să excludă din ecuaţia vieţii tocmai VIAŢA.
Desigur că fiecare element viu al planetei noastre are o importanţă covârşitoare
(ar fi ideal să avem un pământ fertil, nepoluat, aer curat şi fără găuri în pătura de
ozon, vegetaţie, floră şi faună diversificată), dar parcă APA – esenţa sine qua non a
vieţii are un rol esenţial. Pe de o parte APA este catalizator şi parte constitutivă a
tuturor celorlalte forme de viaţă, pe de altă parte ea reprezintă pentru planeta noastră
ceea ce reprezintă sângele pentru un organism viu. Având o apă „nesănătoasă” se va
îmbolnăvi întreaga Planetă.
Există milioane de oameni care suferă din lipsa apei. Aceştia îi cunosc cel mai
bine valoarea. Noi ceilalţi care o avem la discreţie trebuie să învăţăm să o privim
altfel, aşa cum spunea Jack Cousteau „să nu uităm că cercul apei şi al vieţii este
acelaşi”.

