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COMUNICAT DE PRESĂ 

Rezultatele concursului „Natură fără frontiere" 

 

Timp de un an, 125 de elevi bihoreni s-au implicat trup și suflet într-un concurs despre 

misterioasa dropie și natura înconjurătoare. 

Concursul „Natură fără frontiere” a fost lansat în noiembrie 2020 și a fost organizat sub umbrela 

proiectului "Conservarea, protejarea și promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră 

Salonta – Békéscsaba, ROHU-14 – The Nature Corner" , cofinanțat de Uniunea Europeană prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria.  

Pe partea românească, figura centrală a proiectului o reprezintă dropia (Otis tarda), această 

pasăre amenințată cu dispariția la nivel global și a cărei populații de la Salonta este considerată ca 

fiind unica viabilă din țară. Din acest motiv, concursul s-a adresat în special elevilor care trăiesc în 

zone ce fac parte din arii protejate Natura 2000 sau limitrofe. Ne-am propus atât să-i familiarizăm 

pe copii cu aceste valori naturale locale, cât și să le insuflăm importanța prețuirii și ocrotirii 

acestora. 

Ne bucurăm că din 552 de copii înscriși (la secțiile română și maghiară), chiar și în condițiile 

restrictive cauzate de pandemie, am avut 24 echipe la secția română și 20 la secția maghiară, adică 

125 elevi motivați să parcurgă toate cele trei etape ale concursului. 

Echipele, formate din câte trei elevi, au avut ocazia să-și dezvolte gândirea logică, imaginația, 

creativitatea, spiritul de echipă, întrucât trebuiau să rezolve exerciții practice, să scrie compuneri 

(ex. un anunț matrimonial pentru căutarea unui dropioi), să facă ilustrații (ex. o compoziție artistică 

cu o pană de dropie), să facă împreună o acțiune ecologică sau să joace diverse roluri (ex. un 

dropioi în timpul unui ritual de curtare sau al unui judecător, avocat sau inculpat în cadrul unui 

tribunal ecologic). 

Premierea câștigătorilor a avut loc pe 17 decembrie 2020, în cadrul unei sesiuni online, iar 

distribuirea diplomelor și a premiilor - obiecte personalizate (tricouri, geci impermeabile, 

rucsacuri, termosuri, căni) cu dropia și alte valori naturale se vor face în următoarele două 

săptămâni. 

Îi felicităm pe toți concurenții și le mulțumim pedagogilor care i-au îndrumat!  

>> Rezultatele finale și mai multe detalii 

În încheiere, vă împărtășim câteva cuvinte din partea unei profesoare-îndrumătoare, dar și din 

partea unuia dintre câștigătorii concursului. 

„Vă mulțumesc! Succes și felicitări tuturor elevilor, iar organizatorilor mulțumiri pentru 

oportunitatea de a oferi copiilor o altfel de învățare, de cooperare, de relaționare și un nou mod 

de a privi mediul înconjurător și viețuitoarele.” 

Prof. Elena Viorica Brege / Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 

https://www.dropia.eu/ro/articles/am-lansat-concursul-natura-fara-frontiere-adresat-scolarilor
http://www.dropia.eu/
http://www.dropia.eu/
https://www.dropia.eu/articles/natura-fara-frontiere-rezultatele-concursului


 

 www.interreg-rohu.eu 

Pag. | 2 

“Exercițiul care mi-a plăcut cel mai mult a fost subiectul nr. 6. [n.r. joc de rol într-un tribunal eco, 

în cadrul se judeca o ilegalitate contra naturii]. Faptul că am jucat toate cele patru roluri 

(judecător, procuror, avocat și inculpat) a reprezentat pentru mine o mare provocare, o realizare 

la fel de mare, dar... și un gând timid privind o viitoare carieră în magistratură sau... în 

dramaturgie (regie film sau teatru).” 

Petrache Andrei Ovidiu, cls. a IX-a – Col. Naț. „Teodor Neș” din Salonta, Bihor - (Echipa Țipar) 

* * * 

>> Aici găsiți o selecție de lucrări realizate de elevi, în ultima etapă a concursului. 

Legendă* (cu numele echipei, numele școlii, al pedagogului și cu membrii echipei): 

*Vă rugăm să-i amintiți în eventualitatea în care le veți publica lucrările. Mulțumim! 

 

Scrisoare către salontani 

1. Cavalerii naturii - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Tirpe Maria-Eva, elevii: 

Fernea Andrei, Gordan Ianis, Trifa Șerban 

2. Cei trei verzi - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Brege Elena Viorica, elevii: 

Magdaș David Dumitru, Furtos Daris, Urdea Călin Nicolae 

3. Primăvara - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Tirpe Maria-Eva, elevii: 

Csikortaș Sofia, Pepelea Ioana, Tonț Bianca 

Anunț matrimonial pentru un dropioi 

1. Cavalerii naturii - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Tirpe Maria-Eva, elevii: 

Fernea Andrei, Gordan Ianis, Trifa Șerban 

2. Cei trei verzi - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Brege Elena Viorica, elevii: 

Magdaș David Dumitru, Furtos Daris, Urdea Călin Nicolae 

3. Primăvara - Lic. Ortodox Ep. Roman Ciorogariu, Oradea, pedagog: Tirpe Maria-Eva, elevii: 

Csikortaș Sofia, Pepelea Ioana, Tonț Bianca 

4. Eco-drop2 - Școala Gimnazială Nr. 11, Oradea, pedagog: Nuță Angela, elevii: Buzle Raul, Ciucioiu 

Iulia 

5. Rise and Shine - Școala Gimnazială Nr. 11, Oradea, pedagog: Galutz Carmen, elevii: Filimon Carla, 

Chiș Ariana, Dance Diana 

6. Nufărul alb - Col. Naț. Onisifor Ghibu, Oradea, pedagog: Timofte Camelia, elevii: Pop David 

Adrian, Popovici Alexia Cristina, Popuș Andreea Debora 

7. Țipar - Col. Naț. Teodor Neș, Salonta, pedagog: Zaha Monica, elevul: Petrache Andrei Ovidiu 

Compoziție artistică cu o pană de dropie 

1. Green Nature - Școala Gimnazială Nr. 11, Oradea, pedagog: Galutz Carmen, elevii: Bronț 

Gabriela, Durnea Anamaria, Abrudan Carla 

https://drive.google.com/file/d/1IxIIFFxWd5YK3P1vKasDbSdKo0X7vWHu/view?usp=sharing
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2. Baby Dropia - Școala Gimnazială Nr. 11, Oradea, pedagog: Faur Marcela, elevii: Sferle Adela, 

Galutz Giulia, Jurca Cristian 

3. Căprioarele - Col. Naț. Onisifor Ghibu, Oradea, pedagog: Chiș Carmen, elevii: Socaciu Diana, 

Chiperi Maria, Jiarca Larisa 

4. Frunzulițele - Liceul Teoretic Aurel Lazăr, Oradea, pedagog: Balló Erika, elevii: Dani Alexia, Roman 

Raluca-Ioana, Floroiu Sorana Ștefania 

 

Coordonatoare concurs și responsabile de educație ecologică: Kelemen Katalin, Papp Judith  

Responsabil comunicare: Laura Turdean (laura.turdean@milvus.ro, 0745-954.251) 

Asociația Milvus Transilvania Vest 

 

www.dropia.eu 

 

 
 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care 

abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi 

soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a 

programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de 

aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din 

Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu 

Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-

Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene. 

 

mailto:laura.turdean@milvus.ro
http://www.dropia.eu/

