
* Program Leonardo da Vinci   
“GREEN CHEMISTRY AROUND 

EUROPE”

a patra reuniune de project 
diseminare pe site-ul colegiului http://colegiulaslancluj.ro/noutati/reuniune-de-proiect-

green-chemistry-around-europe/

STARA  ZAGORA,  BULGARIA
13-17  octombrie, 2014

 Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.
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*  Echipa României

Colegiul Tehnic Ana Aslan -Profesori:  ing. Valentina DARABANTU
                                                                ing. Mariana SZENKOVITS
                                                                ing. Silvia Corina TUREAN
                                              Elevi:  Paula  ZEGREAN , clasa a XII-a C
                                                         Andreea  RUSU, clasa a XI-a A
                                                         Beata GORGENY, clasa a X-a A
                                                         Alexandru CHIOREAN, clasa a XI-a A
                                                         Alin NECHIFOR, clasa a X-a A

Partener industrial proiect -COMPANIA FARMEC :  ing. Sofia IRIMIE
                                                                     ec. Simina BERINDEAN



Activități 

• Prezentarea materialelor fiecărei țări pentru realizarea primelor capitole ale e-book-lui 
si a CD-lui aferent

• Prezentarea de către partenerul austriac a sistemului de clasificare exemplificat pe 
câteva principii ale “chimiei verzi”

• Prezentări ale lucrărilor de laborator ce reflectă aplicarea principiilor “chimiei verzi” de 
către fiecare partener. Echipa de elevi a colegiului nostru a expus: a) Obținerea foliei 
biodegradabile si b) Obținerea de substanțe chimice care să se degradeze după 
utilizare

• Prezentări de postere 
• Modernizări în tehnologia obținerii produselor cosmetice ce aplică principiile “chimiei 

verzi” introduse de către Compania FARMEC S.A.
• Vizite de studiu la companii ce respectă norme ale “chimiei verzi”: Compania de 

produse cosmetice Aroma din Sofia, fabrica de bere Zagorska din Stara Zagora, 
complexul Damascena de obținere a parfumurilor din petale de trandafiri

• Vizită  la partenerul silențios din proiect: Universitatea Trakia din Stara Zagora
• Vizite culturale: Muzeul de istorie, Templul-monument Shipka, mormântul tracic de 

lângă Skobelovo
• Program folcloric susținut de ansamblul Zagore din Stara Zagora 



*Aspecte de la workshop





*Echipa României



*Vizită la Universitatea TRAKIA din Stara 
Zagora



* Vizită de studiu la compania de bere  ZAKORKA din 
Stara Zagora



* Vizită la compania de produse cosmetice AROMA din Sofia



* Complexul de obținere a uleiului din 
trandafiri si muzeul etnografic 
DAMASCENA-



*La Muzeul de istorie din Stara  Zagora



* Templul-monument SHIPKA si mormântul 
tracic Kosmatka  



*Vizită la SOFIA



*Program folcloric



*Sfârșit…..


