
Un nou început 
 
 

Poate ca este momentul să luăm 
aminte cu toţii şi să învăţăm! 



“A-i apăra pe cei mulţi şi 

năpăstuiţi nu este un hobby, ci 

o datorie morală, sacră”. 



 Nascut la data de 18 august 

1930,in Ploieşti, Liviu Librescu a fost un 

profesor de inginerie şi mecanică la 

Universitatea Virginia Tech din 
Blacksburg (SUA) şi supravieţuitor al 

Holocaustului. Domeniile sale principale 

de cercetare şi expertiză erau 

aeroelasticitiatea şi aerodinamica 

sistemelor instabile. 

 În ziua în care evreii din întreaga 
lume îi comemorau pe cele 6 milioane de 

evrei care şi-au pierdut viaţa în timpul 

Holocaustului, profesorul Librescu, un 

supravieţuitor al Shoah-ului, şi-a dat viaţa 

încercând să îşi salveze studentii. 



  Potrivit mărturiei unuia din studenţi, 
Alec Calhoun, Librescu a tinut blocata 
usa incaperii pentru a le permite 
studentilor sa sara pe geam in timpul 
conflictului sangeros de la 
Universitatea Tehnica din Virginia din 
data de 16 aprilie 2007. Ulterior, 
atacatorul a incercat sa intre in clasa si 
pentru ca nu a reusit a tras o rafala de 
gloante in usă, Librescu fiind astfel 
împuşcat mortal. 





Informatii despre proiect: 

 

 B.1. Titlul proiectului  “Un nou început.” 

 B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: 

               Protecţia mediului: 

          -amenajarea parcului Liviu Librescu; 

          -ecologizarea campusului; 

 



Activitatea nr.: 1 
 
 Titlul activităţii: "Un parc mai curat" 
  
 Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: elevi 15; 
                                                                                    cadre didactice 2; 
 Metode de realizare: strângerea gunoaielor; 
 Modalităţi de evaluare: 7 saci mari de deşeuri pline rezultate în urma activităţii; 
  
  
  
  



Activitatea nr.: 1 
 



Activitatea nr.: 1 
 



Activitatea nr.: 1 
 



Activitatea nr.: 2 
 

Titlul activităţii: "Un parc pregătit de primăvară“ 
 
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 
- 7 elevi 
-reprezentaţi ai comunitaţii 1 
Metode/mijloace de realizare: 
-curăţirea pomilor, tăierea rugilor, curăţirea tuiilor, plantare is toaletare. 
 

 



 Descriere:  
Activitatea  începe promiţător  prin curăţirea tuilor , a salciei şi a 
maracinilor, cu drujba, activitatea continuand cu plantarea de tufe, 
săparea plantelor, plantarea de flori, curăţirea arbuştilor  şi a tuturor 
celorlalte elemente de floră din parc. 

       

 

Activitatea nr.: 2 
 



Modalităţile de evaluare a activitatilor au fost in 
principal pozele înainte si după intervenţia 

noastra. 
 

Activitatea nr.: 2 
 



Activitatea nr.: 2 
 



Activitatea  nr.: 3 

Titlul activităţii: "După multă muncă se vede o mică schimbare“ 
Locul desfăşurării: partea nordica a campusului 
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie:  
-elevi 30 
- cadre didactice 2 

 



Activitatea  nr.: 3 
 



Activitatea  nr.: 3 
 



Activitatea  nr.: 3 
 



Activitatea  nr.: 4 
 

Montarea bancilor 



Activitatea  nr.: 4 
 



Activitatea  nr.: 5 
 

Vopsirea gardului metalic 



Activitatea  nr.: 5 
 



Festivitatea de deschidere 
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