
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru Tineri 

Titlul proiectului: Perfecţionarea cabinetului de fizică şi astronomie 

Liderul grupului de iniţiativă: Boişteanu Radu 

Mentor: -----  

Localitatea: Suruceni 

Buget aprobat (lei): 11 000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

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

Data prezentării raportului:  

 

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

Scopul proiectului a fost realizat suta la suta, la fel şi obiectivele acestuia s-au îndeplinit. Astfel 

cabinetul de fizică şi astronomie este dotat cu utilaj nou , gata de o predare mai eficientă. 

 

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 

Activităţile realizate sunt întocmai cu cele propuse. Prima activitate pe care am propus-o am si realizat-o 

a fost organizarea unei şedinţe cu membrii grupului de iniţiativă şi profesorul de fizică şi astronomie. La care 

am discutat despre magazinele de la care se poate de procurat materialele propuse, această activitate am 

realizat-o chiar în prima saptamînă de lucru. Apoi am luat facturile de la magazinele de la care urma să 

procurăm materialele şi le-am transmis Fondului pentru Tineri. Transferul nu a durat mai mult de cîteva zile 

şi îndată ce am primit materialul propus , am început formarea cercurilor de tineri astronomi pentru studierea 

bolţii cereşti.  Lansarea proiectului a debutat cu o lecţie demonstrativă la fizică unde a fost invitată 

administraţia liceului şi profesorii catedrei de ştiinţe reale şi reprezentantul Fondului pentru Tineri Ialoveni, 

iar la sfîrşit a fost organizată o masă rotundă cu participarea tinerilor din grupul de iniţiativă, profesori şi elevi 

din liceu. În cadrul mesei rotunde, s-a discutat despre problemele apărute în timpul implementării proiectului 

şi rezultatele acestuia.  



 

 

 

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:  

Beneficiarii proiectului sunt elevii din Liceul Teoretic "Ion Suruceanu". In urma activitatilor 

proiectului beneficiarii se interesau tot mai mult de acest proiect , asteptind cu nerabdare realizarea 

lui.  

 

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)  

În urma implimentării acestui proiect, toate scopurile care au fost propuse au fost realizate. După 

procurarea telescopului s-a observat că elevii din liceu îşi dau mai mult interes pentru studiul sferei 

cereşti. A fost creat un grup de tineri astronomi care împreună cu profesorul de fizică şi astronomie 

fac ore practice şi teoretice. Scopul nostru a fost de a atrage şi a motiva tinerii să studieze acest obiect 

de studiu. În final acest scop a fost realizat. 

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul implimentarii proiectului nu am întilnit probleme. Activităţile propuse s-au realizat 

conform planului de acţiuni.    

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa încetarea finanţarii primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni, activităţile proiectului vor 

continua. Se vor organiza lecţiile teoretice folosind televizorul procurat, la care vor fi reprezentate 

unele experimente din tmele de mecanică, optică, astronomie ş. a. Deasemenea vor fi efectuate lecţii 

practice în aer liber, privind prin telescop corpurile cereşti cum ar fi: Luna, Jupiter, staţii orbitare ş. a.  

 

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. 

Membrii grupului de initiativa sau implicat totalmente in derularea activitatilor. Toti au participat la 

activitatile puse in plan ca sa ajungem cit mai rapid la rezultatul dorit. La fel ni-a sustinut si directia 

liceului, profesorii si elevii. Profesorul de fizica si astronomie ni-a ajutat mult la derularea 

activitatilor proiectului. 



 

 

Ideea proiectului a apărut pe parcursul lecţiilor de fizică şi astronomie, la care necesitatea procurării 

acestor accesorii era una majoră. Pentru a înţelege unele fenomene astronomice, mecanice, optice etc. 

era nevoie de unele lucrări practice şi lucrări de laborator, dar pe care nu le puteam realiza din lipsa 

utilajului necesar. Aveam nevoie de un telescop pentru orele de astronomie, un televizor şi CD-uri cu 

lecţii interactive, pentru a studia unele fenomene a obiectului de studiu. Am aflat de runda a 3-a a 

programului de granturi mici pentru tineri, organizat de Fondul pentru Tineri Ialoveni, astfel nu am 

stat mult pe gînduri şi am înaintat proiectul prin care ceream finanţarea procurării acestor accesorii. 

În urma criteriilor de selectare, proiectul nostru a trecut selecţia. S-a semnat acordul de colaborare, s-

a scris planul de acţiuni şi aşa am dat start realizării proiectului propus. Au urmat cîteva săptămîni în 

care am căutat magazinele de unde pot fi procurate accesoriile, am transmis conturile conturile 

bancare echipei Fondului pentru Tineri şi am aşteptat să se efectueze transferurile. În foarte scurt 

timp utilajul a fost procurat şi transmis de către membrii Fondului pentru Tineri grupului de 

iniţiativă. După ce am primit telescopul, CD-urile şi televizorul LCD, a urmat crearea grupurilor de 

tineri astronomi, care împreună cu profesorul au început să facă cercetările astronomice. Iar după 

aceasta a fost organizată lansarea proiectului, la care a participat direcţia liceului, profesorii catedrei 

de ştiinţe reale, reprezentantul Fondului pentru Tineri Ialoveni şi membri grupului de iniţiativă.  

 

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:                      Boişteanu Radu   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


