
Proiectul Naţional Patrula Eco 

Ediţia a VIII-a, 2015/2016 

Tema: Stil de viaţă sănătos 

                 PATRULA” MESAGERI ÎN VERDE”  

Organizatori:  S.C. Decesfera Media SRL  si Centrul Carpato Danubian de Geoecologie 

Parteneri principali: 

    -Ministerul Mediuui și Schimbărilor Climatice, 

    - Agenția Națională pentru Proteția Mediului, 

    - Instituția Prefefecturii Municipiului București 

Coordonatori: 

- Director, prof. Mihaela Aldea, 

- Prof. Mioara Drăgoi 

 
Patrula Eco 

Este un proiect de responsabilitate socială dedicat tuturor celor care doresc să se implice ȋn 

programe de educaţie pentru mediu. 

 

Concept 

Patrula Eco este un sistem de monitorizare a paşilor pozitivi ȋn ceea ce priveşte protecţia 

mediului ȋnconjurător, dar şi de colectare a datelor privind problemele de mediu cu care se 

confruntă comunităţile locale. Datele furnizate de „Patrula Eco” vor fi colectate, procesate şi 

elaborate sub forma unui „Raport al Patrulei Eco”. Acest Raport va fi ȋnaintat de 

către Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie factorilor abilitaţi să rezolve problemele 

de mediu semnalate ȋn Raport: Agenţii locale şi regionale de Protecţie a Mediului, Consilii 

Judeţene, Primării, societăţi comerciale şi alte instituţii care ȋşi arată disponibilitatea de a se 

implica. Astfel, Participanții implicați ȋn proiectul „Patrula Eco” au posibilitatea să 

depisteze şi să rezolve probleme de mediu cu care se confruntă comunitatea. 

. 

Ce este „Patrula Eco”? 

Patrula Eco este un grup, condus de un coordonator, care observă factorii pozitivi şi 

negativi din perimetrul ȋn care aceştia locuiesc sau ȋşi desfăşoară activitatea.  

Coordonatorul Patrulei Eco ȋşi asumă obligaţia de a pune la dispoziţia organizatorilor datele 

culese ȋn teritoriu de Patrula Eco,  consemnate in agendele distribuite Participantilor de catre 

Editura. 

 

 

 



Obiective: 

 - implicarea populației, inclusiv copii, părinţi precum şi a comunităţii locale în 

observarea directă a problemelor de mediu din vecinătatea perimetrului local în general; 

 - stimularea competiţiei şi, în acelaşi timp, a spiritului de echipă prin asumarea 

de roluri cu scopul de a responsabiliza participanții și instituţiile pentru a proteja mai bine 

mediul înconjurător, prin furnizarea unor informaţii de către fiecare membru al Patrulei Eco si 

prin desfasurarea activitatilor mentionate in agendele Patrulei Eco; 

 - asigurarea unei competiţii deschise şi creative în domeniul protejării mediului 

înconjurător, motivată prin acordarea de premii celor mai buni participanti. 

Durata proiectului 

20 Octombrie 2015 – 15 Iunie 2016 

 

                
  

                                     
 

 



 
 

  
 

                                        


