Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian" certiﬁcation submission
Name of the school
Colegiul Economic "Dionisie Pop Martian"
Is your school/organisation internationally orientated? (does it look to incorporate a global
perspective into everyday school life?)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Pe lângă activitățile de tradiție ale școlii, instituția noastră dezvoltă noi proiecte și parteneriate care să conducă la
o dezvoltare multidimensională a educației. Aceste proiecte au tematică diferită ca de exemplu: Campania Globală
pentru Educație, Green Fashion Show - Campania ECOol, Baterel și Lumea Non-E.
Campania Globală pentru educație se desfășoară anual sub egida Organizației ONG Salvați Copiii, vizând
integrarea copiilor defavorizați și cu dizabilități în învățământul de masă.
Green Fashion Show - Campania ECOol urmărește promovarea educației ecologice prin realizarea unor ținute din
materiale reciclabile prezentate în cadrul unui concurs de modă.
Does your school/organisation participate in international projects? (international cooperation with
other schools or between students, EU projects, pen pals, exchange students etc.)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Colegiului Economic ”D.P.M” are numeroase colaborări cu alte instituții de educație la nivel internațional:
Concursul internațional ”Welness & Zero Waste – Food and Beverage Contest” Casargo din Ilatia. Tinerii din Alba
Iulia au obținut premiul ”Best clean and sanity team”.
Tabăra de creație Internațională Arco Trentino Italia la care au participat elevii Cercului de Pictură pe Sticlă
”Simion Ștefan”.
Proiecte eTwinning: Comme des Robinsons, A la Recherche de notre histoire, Je viens d”un pays europeen.
Made for Europe - concurs de produse realizate de elevi în cadrul unor proiecte internaționale ca de exemplu
materiale promoționale, reviste, produse hand made.
Does your school/organisation have an internationalisation strategy?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Strategia de internaționalizare a Colegiului Economic ”D.P.M” are în vedere următoarele obiective: - identiﬁcarea schimburilor de bune practici la nivel european și crearea de mecanisme interne pentru creșterea
nivelului de internaționalizare a Colegiului,
- creșterea numărului de parteneriate active la nivel internațional,
-creșterea numărului de mobilități internaționale (stimularea participării cadrelor didactice și cercetătorilor la
programele internaționale, creșterea numărului de elevi care participă în mobilități)
Is your school/organisation making an eﬀort to inﬂuence behaviors related to sustainable
consumption? (ex. CO2 reduction, recycling, limit printing, save on electricity and heating)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Printre obiectivele școlii se numără și educația ecologică care implică activități de reciclare cum ar ﬁ participarea
la concursul național de ecologizare Let”s do it Romania. În cadrul acestui proiect elevii au curățat de gunoaie
albia râului Mureș pe o distanță de 2 km. De asemenea în cadrul proiectului Baterel și Lumea Non-E elevii și

cadrele didactice au strâns în recipiente speciale baterii. O altă activitate mondială în care elevii școlii noastre au
participat, este Ora Pământului în care elevii au realizat economie la consumul de energie electrică prin decuplarea
de la rețeaua de energie electrică folosind lumânări.
Is your school/organisation making environmentally friendly improvements when renovating and
expanding? (ex. renewable energy, solar panels etc.)
No
Does your school/organisation in other ways encourage to take responsibility for the environment?
(ex. green infrastructure, eco labels, ecological focus, school projects etc.)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Periodic la nivelul școlii se organizează o strângere de hârtie care este reciclată de fabrici specializate în hârtie
igienică.
De asemenea, elevii sunt instruiți să colecteze deșeurile selectiv pentru metal , plastic, hârtie și gunoi menajer.
O altă activitate menită să încurajeze asumarea responsabilității față de mediul înconjurător este amenajarea și
îngrijirea spațiilor verzi din incinta școlii: au fost plantați pomi, ﬂori și amenajate alei cu bănci.
Does your school/organisation provide free access to your facilities and resources to the wider
community?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters):
Colegiul nostru a înlesnit accesul liber la facilitățile și resursele proprii prin organizarea unui proiect intercultural
româno-turc numit Punte între civilizații și culturi la care au participat membrii clubului Impact și 10 studenți de
origine turcă care erau cuprinși într-o bursă Erasmus la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. În cadrul
acestui proiect au fost realizate preparate culinare din bucătăria românească și turcească și s-a organizat un
specatcol popular cu nunta la Români în zona Mihalț și Noapte de Hena, reprezentativă pentru cultura turcească.
Does your school/organisation in any kind promote volunteering?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Școala noastră se implică în activități de voluntariat ca de exemplu:
Ziua Internațională a Luptei Împotriva Cancerului la Sân atunci când elevii distribuie materiale informative privind
proﬁlaxia acestei boli în cadrul proiectului ”Pentru Dumneavoastră, Doamnă”.
De asemenea se strâng legume și fructe pentru a ajuta familiile defavorizate prin proiectul ”Săptămâna Legumelor
Donate” .
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Paște se organizează strângerea de ajutoare materiale și bănești în cadrul
campaniilor. ”Shoe Box” și ”Giving Tuesday”
Does your school/organisation prioritise community engagement?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
La nivelul școlii funcționează un Club Impact sub egida Asociației Noi Orizonturi prin care elevii scriu proiecte în
folosul comunității. Un astfel de proiect este ”Ajută un Bătrân” în cadrul căruia a fost ajutată o familie de persoane
în vârstă. Activitățile derulate au fost: săparea grădinii, curățarea curții, vopsirea gardului.
O alta activitate a avut drept scop reabilitarea unui pod aﬂat intre două sate din jurul orașului Alba Iulia (Oarda de
jos și Limba) și vopsirea unei troițe de la ieșirea din satul Oarda de jos.
Does your school/organisation give lessons in sex and relationships education?
No

Does your school/organisation have an active strategy for prevention and intervention of drug use
and alcohol and tobacco consumption?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
În colaborare cu Agenția Națională Antidrog școală noastră are întâlniri periodice cu specialiști implicându-se în
proiecte de genul ” Fred goes net” ( intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri), Clase fără fumat - în
cadrul căreia un medic prezintă elevilor efectele nocive ale consumului de tutun realizând o prevenție eﬁcientă.
Un alt proiect derulat în școală a fost cel organizat în colaborare cu agenția Națională de Luptă împotriva traﬁcului
de persoane cu ocazia activităților derulate pentru marcarea Zilei Europene de Luptă împotriva Traﬁcului de
persoane.
Is your school/organisation actively promoting a healthier lifestyle? (ex. nutritional food and drink,
physical- and outdoor activities etc.)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
În școala noastră se desfășoară activități de promovare a vieții active: Crosul Tineretului, Crosul Europei,
Campionat de fotbal precum și alte jocuri și activități derulate în timpul orelor de sport.
În ceea ce privește educația pentru sănătate, alimentație și viață sănătoasă s-a derulat proiectul ”Educație,
sănătate, viață” în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba.
Și în cadrul programelor Junior Achievement s-au derulat activități extracurriculare privind promovarea activă a
unei vieți sănătoase.
Does your school/organisation make eﬀorts to ensure equality for all in your institution - regardless of
gender, sexuality, disabilities, ethnicity, belief system (incl. religion, political orientation)?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Pe principiul educația trebuie să ﬁe egală și accesibilă pentru toți, școala noastră permite accesul la educație
tuturor elevilor care se înscriu și optează pentru cursurile și proﬁlurile pe care le avem. La orele de religie sunt
invitați să participe și elevii de alte confesiuni pentru a se realiza un schimb interconfesional în vederea educării
elevilor în spiritul toleranței. Elevii care nu vor să participe la ora de religie sunt încurajați să participe la activități
educative în Centrul de informare și documentare a școlii.
Does your school/organisation have accessibility for people with physical and/or mental needs?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Printre elevii școlii se regăsesc și elevi cu cerințe educative speciale care primesc sprijinul psihologului și a
profesorilor pentru integrarea în învățământul de masă. Un exemplu de activitate în acest sens este proiectul
„Împreună devenim mai buni” prin care 10 elevi cu performanțe școlare deosebite au asigurat învățarea prin
cooperare a acestor elevi cu nevoi speciale pregătindu-i la disciplinele limba română și matematică pe o perioadă
de o lună. În urma acestei activități s-a constatat o îmbunătățire a situației școlare a acestor elevi.
Does your school/organisation actively take a stand against bullying?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
La nivelul școlii au fost organizate mai multe campanii de prevenire a acestui fenomen în cadrul cărora elevii au
realizat desene cu mesaje sugestive. De asemenea in cadrul „Campaniei globale pentru educație” profesorii le-au
oferit informații cu privire la acest pericol, elevii realizând referate pe această temă care au ost strânse în
portofoliu.
Does your school/organisation have a youth council/student board?

Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
La nivelul școlii funcționează Consiliul Elevilor coordonat de un președinte, vice președinte și șeﬁ de departamente.
ei elaborează un plan managerial ținând cont de misiunea și viziunea școlii. Prin departamentele consiliului elevii
elaborează proiecte pe diferite teme cum ar ﬁ cultură, sport, drept, mobilitate și istorie.
Departamentul de cultură a organizat de ziua culturii naționale o activitate intitulată Omagiul lui Mihai Eminescu, o
colaborare cu Centrul Cultural ”Augustin Bena”.
Does your school/organisation have a policy that ensures student/youth/staﬀ participation in decision
making processes?
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Conform Statutului elevului și Regulamentului de Organizare și Funcționare a instituțiilor preuniversitare un elev
din Consiliul elevilor cu vârsta de 18 ani este membru în consiliul de administrație a școlii cu drept de consultare.
El transmite propunerile discutate în cadrul departamentelor iar Consiliul de Administrație le analizează și decide
oportunitatea participării la deciziile luate.
Does everyone at the school/in the organisation have the right to express their opinion? (e.g. does
the school provide a platform for dialogue, have an active debate culture, oﬀer discussions, have an
open forum etc?)
Yes
Please describe (min. 350 characters, max. 800 characters).
Școala noastră oferă elevilor o educație democratică prin activitățile Clubului de ”Debate” și participarea la
Olimpiada Națională de dezbateri ”tinerii Dezbat” în cadrul căreia li se dezvoltă abilitățile lingvistice și de
negociere pe baza unor teme cum ar ﬁ obligativitatea uniformei școlare sau interzicerea sau nu prin lege a
alimentelor modiﬁcate genetic.
How did your organization address Goal 1? (min 350, max 800 characters)
Școala noastră se implică în activități de voluntariat ca de exemplu:
Ziua Internațională a Luptei Împotriva Cancerului la Sân atunci când elevii distribuie materiale informative privind
proﬁlaxia acestei boli în cadrul proiectului ”Pentru Dumneavoastră, Doamnă”.
De asemenea se strâng legume și fructe pentru a ajuta familiile defavorizate prin proiectul ”Săptămâna Legumelor
Donate” .
Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun și Paște se organizează strângerea de ajutoare materiale și bănești în cadrul
campaniilor. ”Shoe Box” și ”Giving Tuesday”
How did your organization address Goal 3? (min 350, max 800 characters)
În școala noastră se desfășoară activități de promovare a vieții active: Crosul Tineretului, Crosul Europei,
Campionat de fotbal precum și alte jocuri și activități derulate în timpul orelor de sport.
În ceea ce privește educația pentru sănătate, alimentație și viață sănătoasă s-a derulat proiectul ”Educație,
sănătate, viață” în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba.
Și în cadrul programelor Junior Achievement s-au derulat activități extracurriculare privind promovarea activă a
unei vieți sănătoase.
How did your organization address Goal 4? (min 350, max 800 characters)
Școala nostră asigură educație de calitate prin intermediul unei infrastructuri bune, profesorii sunt bine pregătiți,
majoritatea au gradul didactic 1, participă la cursuri de formare, mențin sustenabilitatea laboratoarelor de
informatică și contabilitate. Baza de practică a fost dotată cu echipamente profesionale de ultimă generație prin
ﬁnanțare extrabugetară în urma câștigării unui proiect „Dulce adolescentă”, „Idei din Țara lui Andrei” care este o
competiție națională de proiecte organizată de OMV Petrom.
How did your organization address Goal 6? (min 350, max 800 characters)
22 MARTIE – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A APEI a fost marcată în Alba Iulia la Colegiul Național HCC și Colegiul

Economic DPM și în Sebeș, la Școala Gimnazială Silviu Cărpinișanu.Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea cu
care se confruntă omenirea şi anume, deﬁcitul de apă la nivelul globului, iar ziua de 22 martie este marcată prin
activitaţi în toate instituţiile de proﬁl şi unitățile de învățământ din România și din alte ţări ale lumii.
How did your organization address Goal 8? (min 350, max 800 characters)
De remarcat preocuparea permanentă a ﬁrmelor de la Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian, Alba Iulia privind
participarea la târgurile și competițiile internaționale, astfel în cadrul statisticii realizate de Europen-Pen
International -Practice Enterprises Networkﬁrmele Da Vinci Cafe SRL (prof.coordonator Beca Felicia), Yume Tours
SRL (prof.coordonator Dincă Cristian), Nirvana SRL (prof.coordonator Furdui Amalia) au fost nominalizate în cadrul
tranzacțiilor internaționale cu rezultate remarcabile.
How did your organization address Goal 9? (min 350, max 800 characters)
Școala a depus un proiect prin care va ﬁ reabilitată infrastructura corpului de clădire nou cu ajutorul Primăriei prin
intermediul fondurilor structurale nerambuesabile. Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” și Asociația Vitas
România au încheiat proiectul educativ care a avut ca scop dotarea liceelor economice din zona geograﬁcă în care
își desfășoară activitatea, respectiv Oradea, Tg. Jiu, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Arad, Reșița, Drobeta Turnu
Severin cu mijloace educaționale moderne.În urma proiectului, Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” a devenit
beneﬁciarul unui sistem interactiv performant, un echipament de tip tablă interactivă, un videoproiector și un
suport pentru acesta.
How did your organization address Goal 10? (min 350, max 800 characters)
Printre elevii școlii se regăsesc și elevi cu cerințe educative speciale care primesc sprijinul psihologului și a
profesorilor pentru integrarea în învățământul de masă. Un exemplu de activitate în acest sens este proiectul
„Împreună devenim mai buni” prin care 10 elevi cu performanțe școlare deosebite au asigurat învățarea prin
cooperare a acestor elevi cu nevoi speciale pregătindu-i la disciplinele limba română și matematică pe o perioadă
de o lună. În urma acestei activități s-a constatat o îmbunătățire a situației școlare a acestor elevi.
How did your organization address Goal 15? (min 350, max 800 characters)
Acțiunea ”KAIZEN pentru Oameni și Natură” este organizată de Consiliul Județean Alba în parteneriat cu Institutul
KAIZEN® România, RNP Romsilva – Direcţia Silvică Alba, Supremia Grup, Stabilus România, Johnson Controls
Mioveni, Centrul Local “Axente Sever” Alba Iulia al Organizației Naționale “Cercetașii României”, Colegiul Economic
„Dionisie Pop Martin” Alba Iulia, Scoala Gimnaziala “Iuliu Maniu” Vintu de Jos, KAIZEN® Manager Club, AOTS
România. Această acțiune a început de anul trecut în județul Alba și este o acțiune prin care Consiliul Județean
vrea să le reamintească tuturor că trebuie să avem grijă de natură și să utilizăm armonios resursele județului
nostru, ﬁe că vorbim de rsursele naturale, cele economice sau umane.
How did your organization address Goal 16? (min 350, max 800 characters)
Elevii sunt educați în spiritul respectării legilor și participă la activități cum ar ﬁ ziua porților deschise la Curtea de
Apel Alba, Jandarmeria Alba, unde le-au fost prezentate activități demonstrative realizate de specialiști în domeniu.
Elevii au făcut o vizită la Penitenciarul Aiud pentru a discuta în prezența psihologului cu tineri condamnați care leau împărtășit experiența nefastă ﬁind astfel educați în spiritul legii.
How did your organization address Goal 17? (min 350, max 800 characters)
Școala noastră realizează Parteneriate cu instituții de prestigiu din comunitatea locală: Ministerul Administrației și
Internelor, Agenția Națională Antidrog, Direcția de sănătate publică Alba, Agenția Națională de luptă împotriva
traﬁcului de persoane, Centrul de cultură „Augustin Bena”.
Pentru desfășurarea în bune condiții a instruirii practice sunt încheiate convenții de parteneriat cu diferiți agenți
economici locali.
Assessment Disclamer
I hereby conﬁrm that the information provided is true and accurate and I agree that it will be made public in
form a report. The Nearest Contact Point may verify the information by the most appropriate means (such as visit
or phone calls).

