
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: DTA Sonor 

Titlul proiectului: Echipamentul Audio – Un pas spre viitor 

Liderul grupului de iniţiativă: Bivol Dumitru 

Mentor:   

Localitatea: Bardar 

Buget aprobat (lei): 9000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/ 60  din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 15.12.2011 

 

2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele acestuia: 

Scopul proiectului nostrum a fost “Sporirea interesului elevilor in participarea , organizarea si 

desfasurarea activitatilor extrascolare.Putem spune ca acest scop a fost realizat cu success deoarece o 

pot demonstra activitatile pe care le-am desfasurat in cadrul proiectului si numarul foarte mare de 

participanti si specatatori.Odata cu achizitionarea echipamentului am avut solicitari de a organiza 

diferite activitati extracuriculare.In ultimile saptamini am organizat nu mai putin de 3 serate si un 

careu la care am avut un numar de spectator si participant foarte mare.Grupul de organizarea sia 

extins numarul membrilor cu elevi din clasele a 8 , a 9 , a 11 si a 12 , ceea ce este un lucru foarte 

imbucurator.Elevii sint foarte incintati de proiectul care a fost implimentat.Totodata si profesorii isi 

manifesta un interes sporit in cadrul organizarii acestor activitati extracuriculare venind cu idei si 

sfaturi bune.Avind posibiilitatea elevii si-au manifestat talentul in cadrul desfasurarii a seratei cu 

tematica “Bardareni au talent” unde un numar foarte mare de elevi siau demonstrate talentul musical 

, poetic si artistic in fata unui public de invidiat,avind peste 300 de spectatori.In final am fost foarte 

multumiti de realizarea scopului propus si a tuturor obiectivelor planificate. 

 

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului:  

Vă rog subliniaţi următoarele aspecte pentru fiecare activitate: 

 Descrierea activităţii/cum s-a realizat aceasta/schimbări faţă de planificarea iniţială  



 

 

 Perioada de desfăşurare/durata 

 Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea 

 

4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 

activităţilor: 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiari directi: 
- 515 elevi 
- 42 de cadre didactice  

Beneficiari indirecti: 
- 350 de parinti ai elevilor 
- alte institutii scolare din raion 

Toatea aceste activitati care s-au desfasurat au contribuit mult la dezvoltarea abilitatilor elevilor de 

lucru in grup si de organizare.Ei si-au manifestat toate cunostintele care le poseda si metodele 

eficiente care ar duce la obtinerea succesului.Impactul acestor activitati a fost pozitiv si duce la 

formarea deprinnderilor pentru viata.Ei vor putea usor pe viitor sa organizeze evenimente care sa le 

aduca succes mare.Tot odata vor fi capabili sa ii indrume si pe altii in domeniul dat. 

 

6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:  

Vă rugăm să subliniaţi următoarele aspecte 

In cadrul proiectului am desfasurat 5 activitati.Prima activitatea a fost o serata cu tematica 

Drepturile copiluilui in cadrul saptaminii propagari idreptului copilului.Aceasta activitatea a fost 

planificata in timpul saptamini 7-11 noiembrie ,si a fost realizata vineri 11 noiembrie la orele 

17.00.In cadrul seratei elevii au fost informati despre dreturile lor cum si cu msa procedeze atunci 

cind li se incalca vri-o unul din ele.Elevii au prezentat situatii in care se incalca drepturile copilului 

si metodele de rezolvare a acestor conflicte. A doua activitatea a fost organizarea unui careu in care 

noi grupul de initiativa am adus la cunostinta tuturol elevilor si cadrelor didactice despre proiectul 

care urmeaza a fi  implimentat.Totodata am raspuns la intrebarile adresate de elevi.A treia 

activitatea a noastra a fost elaborarea unui plan de pastrare si utilizare corecta a echipamentului 

audio care a fsot lipit pe usa laboratorului unde se pastreaza echipamentul.A patra activitatea a fost 

una de un rang foarte inalt.Aceasta a fost dedicate zilei de 1 decembrie – sarbatoare tuturor 

romanilor desfasurata in sala de festivitati a liceului theoretic “Aurel David” vineri 2 decembrie la 

orele 16.00.La aceasta activitatea am avut ca invitati pe domnul presedinte al raionului Ialoveni 

Nicolae Andronachi , Domnul Sergiu Gurau , Domnisoara Ala Luț ic , si pe domnul primar al 

satului Bardar Petru Plugaru.La activitatea data am avut un numar foarte mare de participanti.Si 

ultima activitatea organizata in cadrul implimentarii proiectului a fost serata cu tematica “Bardarenii 

au talent” la care am avut record de participant si record de spectatori.Ceea ce a dovedit ca Brdareni 

au intradevar talent si sint apreciati.Activitatile date au fost promovate pe site-urile de socializare si 

prin alcatuirea si plsarea anunturilor. 

In cadrul desfasurarii activitatilor fiecare membru si a avut partea sa de responsabilitatea asupra a 

unei parti de organizare.Alexandru era raspunzator de partea tehnica Tudor si Dumitru erau 

raspunzatori de colectarea a informatiilor si de alcatuire impreuan cu grupul de organizarea a 

scenariului.La activitatea de 1 decembrie Tudor a fost mentor prezentator dumitru a fost reprezentat 

al clasei a 12B iar Alexandru responsabil de sonorizare.Deasemena domnii profesori Vera Iovu 

Mihail Raileanu Grigore Sava Tonu Tamara , si altii ne-au ajutat mult in scrierea corecta si laconic a 

scenariior in organizarea corecta a ideiilor si in multe alte cazuri.Pe larg am fost sustinuti si indirect 

de alti parteneri cum ar fi domnul primar care nea ajutat cu rezolvarea problemelor de tip financiar. 



 

 

 Criterii (ce aţi urmărit să evaluaţi) De ex. Gradul de participare/implicare în cadrul activităţilor 

proiectului 

 Indicatori (ce aţi măsurat)  

Rezultatele finale sint vizibile si acest lucru ne bucura enorm.Noi grupul de initiative care am 

implimentat acest proiect neam propus sa atragem cit ami multi participant in cadrul activitatilor 

extrascoalre deoarece ele au un rol foarte important in viata unui elev sau student.Un elev bun nu 

trebuie sa se rezume doar la teme si lucru dar si sa-si manifeste voluntariatul in organizarea si 

desfasurarea evenimentelor.Pe parcursul implimentari proiectului am observant aceste criteriii si am 

vazut ca tinerii din ziau de azi vor nu numai sa invete dar si sa se relaxeze intrun mod mai calm,adica 

sa-si puna putin in evident abilitatile de comunicare si cunoastere.Am sesizat ca atunci cind este 

initiativa de a organiza ceva si dispun de cele necesare elevii sint foarte atrasi si cointeresati.Numarul 

elevilor doritori de a se implica se mareste spontan si asta este un lucru foarte bun.Totodata am fost 

faorte interesati daca odata cu implimentarea proiectului se va mari cu adevarat numarul de 

participant si spectator.Am fost palcut surprinsi sa observam ca daca inainte al o serata aveam in jur 

de 5-10 participanti si cam 150-200 de spectator acum ne bucura faptul ca avem cam 20-30 chiar si 

mai multi aprticipanti si numarul spectatorilor depaseste lejer cifra de 300.Aceste fapt ne spune ca 

proiectul nostru are roade bune. 

 

7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru 

depăşirea acestora: 

Cum era si de asteptat pe parcursul implimentarii proiectului am avut desigur is mici dificultati.Cea 

mai mare problema a fost ca implimentarea proiectului sa cuprins in perioada active a anului de 

studiu.Toate cele necesare implimentarii proiectului necesita timp destul de mult.Si de multe ori am 

fost nevoiti sa lipsim de la orele de studiu.A doua problema este lipsa de timp fiind intro perioada 

cind era ca la orsice om care traieste la tara lucru pe deal.Insa dorinta de a implimenta proiectul a 

fost mare si am facut sacrificiile necesare , am renuntat la timpul nostrum liber , am convenit cu 

profesorii sa ma stam dupa ore sa recuperam si in final am reusit sa gasim timp sis a implimentam 

proiectul cu succes. 

 

 

8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la Fondul 

pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul nu se incheie aici el va continua pana va fi complet.In continuare vom colabora cu organele 

publice locale.Vom incerca sa gasim resursele necesare pentru a procura 2 microfoane fara fir care ar 

ajuta la o mai buna comunicare pe intraga sala , vom incerca impreuna cu grupul de initiative sa 

gasim si alti investitori care ar fi deacord sa ne ofere support fianciar in procurarea partii a doua a 

echipamentului ce tine de amplificator deoarece el este componentul principal al sunetului si este 

necesar. 

 

9. Vă rugăm să scrieţi povestea proiectului implementat de grupul vostru (200-300 de cuvinte). Acest 

material va fi publicat pe site-ul programului www.fondultinerilor.md. 

Sintem trei tineri veseli si plini de viata cu o multime de idei ingenioase.Dorinta noastra este sa 

schimbam ceva in societate.Stim ca ne sta in puteri si nu sintem indiferenti de ceea ce se intimpla in 

jur.Fiind foarte uimiti de faptul ca exista o asemenea posibilitatea de a  obtine finantare pentru a  

implimenta ceva in societatea ne-am adunat intr-un consiliu si am pus la punct scrierea unui 

proiect.Am laut pixurile si formularu de aplicare si am inceput a arunca cu idei.Ne-am hotarit sa 

imbunatatim calitatea desfasurarilor activitatilor extrascoalare.Ne-am apucat a scrie proiectul dat.Ne 

adunam de cite ori aveam posibilitatea scriam cind puteam poate citeodata si in timpul orelor.Si intr-



 

 

un final am reusit sa-l terminam , sa-l verificam si sa-l expediem catre destinatar.Clipele de mai apoi 

au fost foarte grele.In fiecare zi asteptatam rezultatele eram in suspans mereu.Cind am vazut 

rezultatele eram toti nespusi de fericiti si bucurosi.Am realizat planul de activitati.Am semnat acordul 

de colaborarea si dupa care a urmat procurarea lui.Si am inceput implimentarea lui am organizat 

serate unde elevii au fost foarte incatati si au venit intrun numar mare.La finalul proiectului am primit 

multe felicitari si multumiri atit din partea elevilor cit si cadrelor didactice.Iar noi ne simtim bine si 

ne continuam activitatea ca grup de initiative si pe viitor. 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect şi a participanţilor la evenimente; 

 articole din presă referitoare la activităţi din cadrul proiectului; 

 orice alt material pe care îl consideraţi relevant pentru modul de desfăşurare a proiectului. 

 

Liderul grupului de iniţiativă:                          Bivol Dumitru   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


