
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Analitic-club 

Titlul proiectului: Fumatul si alcoolul iti distruge viitorul 

Liderul grupului de iniţiativă: Mocanu Crina 

Mentor: Pernai Alexandra  

Localitatea: Or.Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 6000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/146  din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 28.06.2013 

 

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

Scopul proiectului care gtupul de initiativa si l-a propus “ca elevii sa renunte la fumat si alcool , sa 

familirizam adolescentii despre actiunea negative asupra sanatatii si intelectualului a fumatului si 

alcoolului,” avind obiectivele: “sa informam cit mai mult si convingator adolescentii despre 

acrtiunea negativa asupra intelectului uman care duce la degradare si sa monotorizam schimbarile 

care s-au produs dupa informatiile prezentate ” a fost realizat in proportia de 90%.Luind in 

consideratie faptul ca suntem incepatori si cu putina experienta in a realiza un proiect si faptul nu 

avem asa o autoritate asupra adolescentilor pentru a influienta asupra deciziilor lor de a fuma sau a 

consuma alcool,proiectul a ajuns sa fie realizat in aceasta masura. 

Cu ajutorul profesorilor din liceu si cu mult efort depus de membrii grupului de initiativa am reusit 

sa desfasuram toate activitatile preconizate de la inceput si credem noi ca ne-a reusit. 

 

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 



 

 

1)Sondaj.Activitate a fost desfasurata pe 22 aprilie in incinta L.T.”A.Vartic”precum si majoritatea 

activitatilor,cu tot grupul tinta , adica elevii claselor VI-IX 147 copii .Precum am si planificat de la 

inceput membrii grupului de initiativa( Mocanu Crina,Stegarescu Olga,Cernega Nadejda,Lebada 

Denis,Railean Angela) au mers prin clasele respective si l-ea facut un mic anunt despre inceperea 

proiectului,dupa care au impartit elevilor sondaje in forma de teste la care elevii trebuiau sa 

raspunda cu Da sau Nu. Masura sa desfasurat in timpul orelor scolare incepind cu ora 11:45 si a 

durat 2 ore.Elevii au aflat de proiect si de activitatea preconizata din anuntul postat de grupul de 

initiativa pe panoul de informatii al liceului. 

 

2) Lectie experimental-demonstrativa.Sa desfasurat pe data de 29 aprilie in laboratorul de chimie din 

incinta liceului cu clasele a VIII-a A  si B.La activitate au fost prezenti 40 copii.Responsabili de 

activitate au fost elevele clasei a X-a/R Mocanu Crina,Ciobanu Ludmila si Oprea Doina.Ele de 

dimineata au pus in 2 vase alcool iar in alcool o bucatica de ficat si in celalalt vas un ou crud,in 

cocacola au pus un cui ruginit.Elevii prezenti cit si profesorii prezenti la activitate au ramas surprinsi 

de schimbarile produse in urma experimentelor : Descompunerea oului adica a proteinei fara de care 

omul nu poate trai,schimbarea culorii si descompunerea ficatului si curatarea cuiului de rugina.Am 

vizionat un film prezentat de Antoniu Diana.Activitatea sa inceput la ora 12:40 si a durat o ora.Apoi 

elevii au beneficiat de o pauza de cafea. 

 

3) Vizionare filmului thematic . Masura a fost desfasurata cu elevii claselor a IX-a pe 30 aprilie  , 

prezenti au fost 43 elevi.Constantinov Elena si Grigorita Cristina responsabile de activitate au 

inceput cu 2 jocuri distractive pentru a capta atentia elevilor , apoi ei au fost impartiti in echipe si 

fiecarei echipe li sa dat o coala de hirtie si un marcher pe care ei trebuieu sa deseneze un om care 

consuma alcool si fumeaza si un om care duce un mod de viata sanatos dupa care fiecare echipa 

trebuia sa prezinte desenul ei.Apoi fetele au dat citire unui citat tematic si au intrat in discutii cu 

elevii sub forma de dezbateri. 

A urmat vizionarea filmului tematic dupa care iarasi au urmat dezbateri.La activitate a fostprezenta 

dna Tonu Galina medical scolii care le-a vorbit si ea cite ceva despre daunele fumatului si 

alcoolului.Activitatea a durat 45 min. 

 

4)Masa rotunda cu tematica:”Cultura si limitele admisibile ale consumului de bauturi alcoolice” 

La inceput activitatea a fost preconizata in saptamana a doua a lunii mai insa din cauza ca elevii au 

fost in vacanta activitatea a fost aminata pentru urmatoarea saptamina.Masura a avut loc in incinta 

liceului cu elevii claselor VI-IX ,35 elevi.Victoria Cusnir responsabila de aceasta activitate a 

prezentat elevilor un sir de informatii interesante la care elevii au intervenit si ei.Copii au avut pe 

masa cite o foaie A4 si carioca pe care au scris avantajele si dezavantajele consumului de 

alcool.Spre sfirsit elevii au beneficiat si de o pauza de cafea. 

 

5)Masa rotunda cu tematica:”Consecintele fumatului si alcoolului in rindul adolescetilor’’ 

Activitate sa desfasurat in sala festiva a liceului `cu grupul tinta cca 30 elevi.Responsabile de 

activitate au fost Cernega Nadejda si Ghenita Ana elevele clasei a XI/U.Ele au pregatit un joc 

distractive numit ”in lumea povestilor”unde elevii au ales o poveste cunoscuta de toti si trebuiau s-o 

inceneze.Dupa care au intrat in discutie cu elevii despre limita si cultura consumului de alcool.A 

urmat un film.Si la sfirsit copii sau indulcit cu niste biscuit si un pahar de suc. 

 

6) Concurs de postere cu tema:”Nu Fumatului,Nu Alcoolului!Activitatea sa desfasurat conform 

planului timp de o saptamina incepind cu 22 mai.La masura au participat toti doritorii atit din clasele 

gimnaziale cit si liceale.Grupul de initiativa a mers in toate clasele si au impartit doritorulor 

foi,ceioane flamastere,acoarele,toate cele necesare pentru a realiza o gazeta de perete.La sfirsitul 

saptaminii lucrarile au fost afisate pe holul scolii si admirate de toti.Comisia,adica grupul de 

initiativa impreuna cu mentorul au analizat lucrarile si au oferit locuri celor mai buni. 



 

 

 

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

activităţilor. 

Membrii grupului de initiativa a fost format din cei mai activi si dornici de a schimba lumea tineri 

din satele : Bardar , Hansca si or.Ialoveni  , care s-au implicat active de la inceput pina la finele 

proiectului . Implicarea lor a avut loc prin scrierea proiectului , aparatea lui , participarea la toate 

activitatile preconizate , oferirea ajutorului de logica si meditare , colaborarea cu  reprezentantii 

institutiei de invatamint , scrieirea anunturilor , etc .   Liderul grupului de initiativa a fost responsabil 

de intilnirile cu grupul de initiativa , a mentinut legatura cu reprezentantii Fondului pentru Tineri si 

curatorul Proiectului , distribuirea materialelor necesare , a contribuit cu idei si ajutor la fiecare 

activitate , scrierea proceselor verbale si completare documentelor necesare. 

 

7) Flash-mobul a fost desfasurat pe 26 mai in parcul “Sfatul Tarii” apoi in fata casei de 

cultura.Responsabil de aceasta activitate au fost Mocanu Crina si Stegarescu Olea care cu o 

saptamana inainte au invatat  elevii sa danseze.Am pregatit pleante care au fost impartite in acea zi 

de catre membrii grupului de initiativa prin intreg orasul.Am avut dansatori din trupa de dans 

“ArtFactory”cit si doritori din liceul nostru.Flashmobul a fost filmat si postat pe diferite retele de 

socializare.Copii au aflat de activitate din anuntul postat in liceu cit si din anuntul postat pe 

odnoklassniki. 

 

8) Intilnirea cu specialistii sa desfasurat pe 27 mai cu elevii clasei a VI-a.In calitate de invitati a fost 

present Parintele Mihai care le-a vorbit copiilor despre alcool si fumat din punct de vedere moral-

spiritual  si un reprezentant al juristpuncturii care deasemenea le-a vorbit despre alcool si fumat doar 

ca din punct de vedere juridic. 

 

9) Conferinta stiintifica sa desfasurata conform graficului pe 29 mai cu clasele a VII-VIII,prezenti 

peste 50 elevi.Elevele clasei a X/R Mocanu Crina,Ciobanu Ludmila si Oprea Doina au pregatit o 

prezentare in PowerPoint cu informatii noi ,utile,interesante si un film educativ.A  inceput sa  le 

vorbesca Oprea Doina despre : atractia fumatului pentru adolescent,efectele nocive ale 

nicotinei,fumatul si  stresul , de ce provoaca tutunul o adictie asa de mare , efectul fumatului asupra 

pielii ,  apoi a continuat Mocanu Crina despre : daunele alcoolului , cum influienteaza alcoolul 

asupra tensiunii arteriale , cum actioneaza alcoolul asupra creierului , boli cauzate de alcool,cum se 

reflecta consumul de alcool pe chip , alcoolul si familia , rolul alcoolului asupra copiilor . Iar la 

sfirsit Ciobanu Ludmila a comentat un filmulet care la sigur ia facut pe toti sa se gindeasca la 

viitorul lor si al copiilor lor . Copii au beneficiat de o pauza de cafea. 

 

10)Starturi vesele.Aceasta activitate a fost preconizata pe 1 iunie de ziua copiilor .Responsabil de 

activitate a fost Lebada Denis care sa ocupat de activitate si impreuna cu membrii grupului si 

profesorul de educatie fizica Tipicico Gabriel am alcatuit intrecerile sportive si am format echipele , 

Elevii au fost informati de activitate de catre derectoare in timpul careului de 31 mai si de catre 

dirigintii de clasa insa nu stim din ce cauza nu s-au prezentat toti participantii si activitatea  din 

pacate acrivitatea nu sa realizat . 

 

 11)Totalurile proiectului sub forma de concert . Activitatea de la bun inceput a fost preconizata la 

finele proiectului si sa desfasuratpe 14 iunie in parcul “Sfatul Tarii” la ora 18:00 . Membrii grupului 

de initiativa au impartit pleante  , au umflat baloane pentru amenajarea parcului si am postat gazetele 

de perete de la concurs in parc pentru a le vedea toata lumea . La concert ca invitati i-am avut pe 

Bita Ion care ne-a interpretat 2 piese la acordeon si Bita Stelian deasemenea a interpretat 2 piese la 

vioara , ca invitat am avut si o domnisoara care ne-a interpretat o piesa in engleza la chitara. 

   



 

 

Mentorul nostrum a avut si el o contributie majora in activitatile desfasurate ne-a ghidat mereu si a 

venit cui dei. 

 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Categoria de beneficiari  propusa sint tinerii cu virsta cuprinsa intre 13-16 ani . Initial sa preconizat 

200 de bineficiari directi (tineri,profesori,elevi)dar asteptarile noastre au fost depasite de un numar de 

207 si evident ca si numarul bineficiarilor indirecti a crescut. 

 

6)Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute:  

Vă rugăm să subliniaţi următoarele aspecte 

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

proiectului 

 Indicatori (ce aţi măsurat)  

Cu ajutorul proiectului “Fumatul si alcoolul iti distruge viitorul” am urmarit sa convingem citi mai 

multi tineri sa lase fumatul si sa nu consume alcool in cantitati mari , am incercat sa micsoram 

numarul lor din ziua de astazi cit si prevenim un numar mare de fumatori si alcoolici pe viitor . La 

inceput nu eram siguri ca v-om avea asa un numar mare de bineficiari gata sa se implice in proiect si 

carora sa le piese citusi de putin de sanatatea si viitorul lor si a celor din jur , insa pe parcurs numarul 

lor a crescut considerabil si ne bucura acest fapt . Am fi dorit ca si parintii sa se implice citusi de 

putin , insa unii din ei  n-au dat dovada de ineres . A crescut deasemenea si cunostintele celor 

implicati in activitati , daca la inceput nu stiua prea multe despre aceste doua vicii , spre sfirsit la 

sigur stiu mult mai multe lucruri utile. 

 

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

depăşirea acestora: 

Probleme intilnite: 

-la inceput cind am alcatuit graficul de desfasurare a activitatilor nu am luat in considerare faptul ca 

avem si vacanta   , iar activitatile preconizate in vacanta am fost nevoiti sa le desfasuram in aceeasi 

saptamana cu alte activitati. 

-unii profesori si elevi am privit cu indiferenta desfasurarea  activitatilor si au refuzat sa colaboreze 

cu noi. 

-cele mai fregvente dificultati au fost insa legate de timp , orarul elevilor nu corespundea cu timpul 

precinizat pentru desfasurarea activitatii si astfel am fost nevoiti sa luam timp din orele scolare 

pentru a desfasura activitatea. 

-Ne-a fost greu sa scrim articole pentru pagina Fondul Pentru Tineri,nici chiar la sfirsit nu ne-a reusit 

sa scrim un articol. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Desigur ca proiectul nostrum va avea o continuare.Aceasta consta in aceea ca incepind cu noul an 

scolar vor fi panouri informative cu intirzieri , incalcari de disciplina , absente nemotivate . 

Deasemenea in continuare vomdesfasura activitati de genu : starturi vesele , sondaje , intilniri cu 



 

 

specialist , flash-mob , etc. 

 

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. 

Eu , Mocanu Crina , cind am auzit ca echipa “Eco-Razeni” are nevoie de noi membri am hotarit si 

tare mult mi-am dorit sa fac parte din echipa lor , asa ca , am depus actele necesare pentru selectare , 

insa din pacate nu aveam viza de resedinta in Ialoveni . Ceva mai tirziu cind deja Natasa Pascal , o 

colega de a mea , facea parte din acest grup avea nevoie de personae pentru a crea un alt grup care sa 

implementeze un proiect in cadrul celei de-a VI runda a Programului de Granturi Mici . Am decis sa 

ma implic . Impreuna cu Natasa am gasit citeva personae care au acceptat sa se implice in asemenea 

activitati . Dupa formarea grupului de initiativa timp de o saptamina si citeva zile ne-am gindit , am 

planuit proiectul nostru cu denumirea : ” Fumatul si alcoolul iti distruge viitorul ” . A urmat apoi 

interviul care ne-alasat la sigut sentimente de neuitat si experienta nemaitraita . Si mai mari emotii 

am avut atunci cind  am aflat ca proiectul nostrum a fost acceptat si va fi finantat . Ni sa parut ca am 

trecut de ce era mai greu , insa greul deabia urma sa inceapa . Pe parcursul proiectului am trecut si 

peste cobariri si urcari , dar in final cu  totii ne-am bucurat de succese , care ne-au lasat un imbold de 

a merge si mai departe. 

 

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:  Mocanu Crina   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Pernai Alexandra   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


