
5.1. Obligația agenților economici în raport cu protecția mediului 

Sarcini de lucru: 

1. Realizați un colaj foto de minim 15 poze la care sǎ ii dați titlul ,,Planeta sǎnǎtoasǎ”. 

Colajul îl realizați cu oricare dintre aplicațiile disponibile în Store-ul telefonului vostru. 

Aceste aplicații le gǎsiți cǎutând ,,Photo collage” (de exemplu aplicația “Collage Maker 

Pro – Pic Editor & Photo Collage” vǎ oferǎ posibilitatea de a face un colaj de pânǎ la 

20 de fotografii). Colajul va conține poze din toatǎ lumea care sǎ surprindǎ o planetǎ 

sǎnǎtoasǎ, nepoluatǎ. Dupǎ ce realizați acest colaj mi-l trimiteți în PRIVAT, precizând și 

numele vostru. 

 

2. Realizați un colaj foto de minim 15 poze la care sǎ ii dați titlul ,,Planeta poluatǎ”. 

Colajul îl realizați cu oricare dintre aplicațiile disponibile în Store-ul telefonului vostru. 

Aceste aplicații le gǎsiți cǎutând ,,Photo collage” (de exemplu aplicația “Collage Maker 

Pro – Pic Editor & Photo Collage” vǎ oferǎ posibilitatea de a face un colaj de pânǎ la 

20 de fotografii). Colajul va conține poze din toatǎ lumea care sǎ surprindǎ o planetǎ 

bolnavǎ și poluatǎ.Tipurile de poluare surprinse în imagini trebuie în mod obligatoriu sǎ 

cuprindǎ toate tipurile de poluare existente (vezi pagina trimisǎ cu partea de teorie). 

Dupǎ ce realizați acest colaj mi-l trimiteți în PRIVAT, precizând și numele vostru. 

 

 

3. Vizionați urmǎtorul documentar despre poluare, întitulat ,,Al 11-lea ceas”. 

 

https://www.filmedocumentare.com/al-11-lea-ceas/ 

 

Dupǎ ce l-ați vizionat, rezolvați urmǎtoarele sarcini de lucru: 

1. Precizați 5 tipuri de poluare care au fost descrise în documentar. 

2. Alegeți 5 dintre participanții la acest documentar și prezentați câte o idee spusǎ de 

fiecare care vouǎ personal vi s-a pǎrut interesantǎ și meritǎ a fi cunoscutǎ și reținutǎ. 

3. Prezentați opinia lui Mikhail Gorbachev, fostul președinte URSS, privind omul și 

implicarea sa în distrugerea/salvarea planetei prin acțiunile sale. 

4. Prezentați 3 soluții pentru controlarea poluǎrii și degradǎrii mediului prezentate în 

documentar de 3 vorbitori diferiți. 

5. Descrieți problema pe care o prezintǎ Leonardo di Caprio în momentul în care 

vorbește în documentar. 

6. Cum credeți cǎ va arǎta Pǎmântul în anul 2100 ca urmare a acțiunilor de poluare ale 

omului?  

Rezolvați aceste sarcini de lucru într-un document de tip ,,NOTǍ” pe care mi-l trimiteți în 

PRIVAT, precizând și numele vostru. 

https://www.filmedocumentare.com/al-11-lea-ceas/

