Ziua Mediului este momentul perfect de a reflecta cu privire la ceea ce facem pentru a ajuta
la protejarea mediului. Ca urmare și în acest an Agenția pentru Protecția Mediului Satu
Mare se implică în deșfăsurarea unor ample acțiuni pentru a atrage atenția opiniei publice,
dar mai ales a tinerei generații asupra importanței protejării mediului. Astfel:
- în data de 5.06.2019 la Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare, în parteneriat cu
acest colegiu și Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, s-a desfășurat festivitatea de
premiere a căștigătorilor concursului transdisciplinar „Matematica și mediul” care a
avut ca scop analizarea și sistematizarea datelor colectate în urma cercetării naturii.
Toate cele 75 de echipaje de la cele 19 instituții de învățământ înscrise la concurs au
beneficiat cu sprijinul Asociației colective ECOTIC de cutii (din carton reciclat) de
colectare a DEEE-urilor, iar câștigătorii vor beneficia în luna septembrie de o excursie
la Tabăra ecologică din Tarna Mare unde se vor putea bucura împreună desfășurând
diverse activități recreative în aer liber. Echipajele cele mai active şi cu cele mai mari
punctaje obținere au fost: Colegiul Național ,,Ioan Slavici” Locul I, Şcoala Gimnazială
Doba Locul Il, Şcoala Gimnazială,,Bălcescu-Petőfi” Locul III şi Liceul German
,,Johann Ettinger” Mențiune.

- în data de 6.06.2019 angajații APM Satu Mare au vizitat Societatea Agricolă
,,Schamagosch” din Ciumeşti al cărui manager în persoana dlui Löchli Mihály a
prezentat realizările companiei începând cu mica întreprindere de procesare a
legumelor şi fructelor, cultura plantelor, creşterea animalelor şi până la renumita tabără
de echitație înființată în special pentru copii dar şi pentru toți cei care sunt pasionați de
sportul minții şi a sufletului. Nu a lipsit nici activitatea voluntară materializată printr-o
acțiune de colectare a ierbei pârloagelor, care din păcate, deja îşi face apariția şi pe
terenurile întreținute.

- în data de 12.06.2019, în cadrul proiectului transfrontalier ROHU62
JOINTGREENCORR „Coridor verde fara frontiere” Primăria comunei Odoreu, a
fost gazda festivității de evaluare şi premiere a unităților de învățământ care au
colectat cele mai mari cantități de flacoane de tip PET pe elev.
În perioada anului şcolar 2018-2019, un număr de 75 de şcoli şi grădinițe înscrise în
Programul de Educație Ecologică ,,Cel mai tare la reciclare” respectiv ,,Labirintul
reciclării” inițiate de APM, au colectat 7,8 tone de flacoane de plastic care corespunde unui
număr de 156520 buc.de PET-uri, ( greutatea medie a unui flacon fiind de aprox. 50g).
O parte din această cantitate a fost valorificată prin realizarea labirintului reciclării care va
fi dat în folosință în luna septembrie, iar din partea rămasă se va realiza un mic pod pe
brațul mort al râului Someş care urmează să fie reabilitat prin proiect.
Unitățile şcolare care s-au bucurat de aprecierea ISJ precum şi a echipei de proiect sunt:
Grădinița cu Program Prelungit nr.6 - Locul I, Şcoala Gimnazială ,,Bălcescu-Petőfi” -Locul
II, Şcolile Gimnaziale Doba şi Păuleşti reprezentată de echipajul de la Şcoala Gimnazială
Ambud - Locul III, Şcolile Gimnaziale ,,Lucian Blaga” şi Vetiş – MENȚIUNE.
Ca motivație şi semn de apreciere pentru efortul depus în beneficiul mediului Grădinița 6 a
primit din partea Organizației ECOTIC un laptop iar celelalte şcoli premiate echipamente
sportive.

