
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Promotorii implicării 

Titlul proiectului: „Oaza sănătăţii şi recreării” 

Liderul grupului de iniţiativă: Popescu Maria  

Mentor: Niculai Iuliana  

Localitatea: Or.Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 5000 + 250 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/  __67____ din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului:  

 

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

Prin implementarea proiectului am reuşit să informăm tinerii despre concursuri, colaborarea 

dintre tineri a fost mai eficienta datorită spaţiului amenajat, reuşind să asigurăm atât aspectul 

estetic al instituţiei cât şi formarea unui mediu primitor şi verde , care ar  contribui la ameliorarea 

problemelor de sănătate a persoanelor care activează în instituţie. 

 

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 

Maratonul-Concurs  “O floare pentru liceul meu”, a avut drept scop colectarea florilor pentru 

înverzirea foaierului.Desfăşurat în ziua de 25 octombrie , Maratonul-Concurs a reuşit să mobilizeze 

elevii/profesorii/părinţii în activitatea grupul nostru.Astfel ,prin coordonarea  mentorului grupului 

Iulia Niculai şi administraţia liceului au fost anunţaţi profesorii despre activitatea practică a 

proiectului şi prin informarea de către membrii grupului de iniţiativă a elevilor , activitatea şi-a 

văzut scopul realizat. 

În perioada 15-20 noiembrie au fost aranjate florile,iluminatoarele,mesele şi scaunele în holul 

liceului. 



 

 

 

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 direcţi : 722 de elev şi 80 de cadre didactice şi persoane din sectorul tehnic; 

Beneficiari indirecţi :părinţii elevilor , profesori din alte instituţii. 

Mediul sănătos de viaţă generează şi o minte sănătoasă , astfel constatăm interdependenţa proiectului organizat 

cu sporirea activitaţilor şi productivităţii beneficiarilor , valorificând cultura şi educaţia.  

La sfârşitul lunii noiembrie a fost organizată o Conferinţă a profesorilor de limbă şi literatură română din tot 

raionul. Oaspeţii Liceului au putut beneficia de spaţiul amenajat, mai ales că în trecut în holul instituţiei nu 

erau scaune, pedagogii fiind nevoiţi să aştepte stând în picioare. De asemenea, personalul auxiliar, în persoana 

femeilor de serviciu, care sânt responsabile de „datul sunetului” (lucru realizat anii trecuţi de elevii din clasele 

liceale), aşteaptă ora indicată pe orarul sunetelor, stând pe scaunele instalate în antreu.  

Am observat notorietatea proiectului şi în rândul tinerilor care sunt prezenţi la fiecare pauză şi dovedesc 

utilitatea spaţiului amenajat, aceştia fiind entuziasmaţi că liceul nostru ,datorită proiectului, are o schimbare de 

stil şi imagine, venind în fiecare dimineaţa la şcoală, spaţiul amenajat le dovedeşte modernismul instituţiei.  

 

 

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)  

Am reuşit să amenajăm spaţiul din foaierul liceului cu flori,iluminatoare,mese,scaune care contribuie 

la punerea în valoare a relaţiilor colegiale a tinerilor liceeni.Prin mediu sănătos pentru tineri, angajaţii 

liceului şi oaspeţii acestuia are loc sporirea implicării tinerilor în activităţile de voluntariat, dar şi în cele 

extracurriculare şi menţinera unei strânse colaborări, anume prin mediatizarea informaţiei. Aspectul sănătos şi 

plăcut al holului conturează  ideea de „Instituţie primitoare” şi tinerii educaţi în stilul mediului sănătos de 

viaţă. 

 

 

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

depăşirea acestora: 

Informarea altor instituţii despre utilitatea proiectului,membrii grupului. 

Organizatorii proiectului în colaborare cu Direcţia Liceului au abordad subiectul proiectului „Oaza 

sănătăţii şi recreării” în cadrul adunărilor generale vizând grupul ţintă ce este  constituit din  elevii 

claselor I – XII ai Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă”. 

 

 

În derularea tuturor activităţilor membrii grupului şi mentorul au coordonat pentru buna 

implementare a proiectului.Împreună cu mentorul , grupul de iniţiativă a mers în magazine în 

căutarea ofertelor bune pentru iluminatoare,mese,scaune.au fost puse afişe în şcoală pentru 

informarea tuturor despre activităţi.  Mentorul grupului-Iulia Niculai a  coordonat cu doamna 

bibliotecară a liceului pentru a ne pune la dispoziţie material necesare,astfel,Popescu Maria şi 

Castraşan Alina având la dispoziţie materialele puse la dispoziţie de doamana bibliotecară, 

achiziţionând ziare şi reviste noi, au asigurat prezenţa,pe mesele instalate în hol,a ziarelor şi 

anunţurilor informative pentru tineri. 



 

 

 - Insuficienţa banilor, soluţionată prin solicitarea unei sume suplimentare (250 lei) 

-Dispariţia informaţiei/ziarelor puse pe mesele din cadrul proiectului.(actualizarea informaţiei şi ţinerea sub 

supraveghere) 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

   Se preconizează pe viitor, după cum a fost indicat în proiect, continuarea campaniei de înverzire şi 

în cele două aripi ale liceului, acolo fiind necesare doar plante de cameră, care sperăm să le obţinem 

în urma continuării tradiţiei de organizare a Concursului-maraton “O floare pentru liceul meu”. 

Apelăm la iniţiativa părinţilor şi implicarea profesorilor în informarea elevilor şi a părinţilor acestora 

despre necesitatea şi importanţa continuităţii proiectului. 

   Cooperând cu administraţia liceului şi biblioteca acestuia , actualizarea revistelor informative ,cât şi 

informarea despre concursuri şi festivaluri în variantă printată a acestora. 

 

 

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:  Popescu Maria   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Niculai Iuliana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


