
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Consiliul elevilor Liceul Teoretic ,, Mihail Bârcă” 

Titlul proiectului: ,,Parcul Liceului-relaxare, educaţie şi spirit ecologic” 

Liderul grupului de iniţiativă: Andronache  Ştefan 

Mentor: Nedelciuc Daniela  

Localitatea: Mileştii Mici 

Buget aprobat (lei): 12000 lei (douăsprezece mii lei, oo bani) 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Nr. PGM T-IV/12/106 

15 mai 2012 

Data prezentării raportului: 24  noiembrie 2012 

 

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

Luînd in consideraţie scopul şi obiectivele principale ale proiectului, am putea spune că acestea au fost 

realizate în totalitate.  

 

 

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. Activitatea  nr.I (20 mai 2012)- în cadrul acestei şedinţe, fiecare membru de echipă şi-a asumat 

responsabilitatea de-a participa la activităţile planificate, de-a convinge cîţi mai mulţi voluntari, si de 

ai implica în activitaţi. S-a divizat planul de acţiunii în etape, pentru a obţine un success şi 

performanţe mai avansate. 

Echipa a hotărît ca în prima lună să informeze, în primul rind, elevii din liceu, prin intermediul orelor 

de diriginţie, să aducă la cunoştinţă părinţilor, în cadrul adunărilor de părinţi , organizate la finele 

anului de învăţămînt. 

2. Activitatea  nr. II (20 iunie 2012)-La această şedinţă fiecare memru de echipă  a prezentat 

informaţia şi realizările obţinute pe parcursul lunii. S-a prezentat lista elevilor din liceu, care se vor 

implica active în activităţi.  

Dirijaţi de direcţia liceului, a fost  pregătit terenul pe care se va planta materialul săditor, a fost  



 

 

 

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:  

Acest proiect a fost relevant pentru întreaga localitate întrucît, ţinînd cont de faptul că în localitate nu sunt 

parcuri, acesta va fi un mod de relaxare pentru toţii locuitorii. Va fi o modalitate mai benefică de organizare  a 

orelor la aer liber. Un mod de relaxare a elevilor, la pause. 

 

 

 

 

pregătit şi terenul pentru montare a băncilor şi urnelor. 

3. Activitatea  nr. III (20 august 2012)-Pregătirea terenului pentru sădirea plantelor. Elevii liceului au 

săpat terenul pentru plantarea trandafirilor, buxusului. S-a adus petriş , nisip şi ciment, pentru 

montarea băncilor şi urnelor. Au fost defrişaţi arborii uscaţi, şi a fost pregătit lotul pentru plantarea 

arborilor tineri. 

4. Activitatea nr. IV (01 octombrie 2012)- A fost realizată procurarea băncilor şi urnelor de gunoi în 

sumă de 3500, primate de la Fondul Pentru Tineri, Ialoveni.  Voluntarii , echipei de implimentare a 

proiectului, au  montat băncile şi urnele de gunoi. 

S-a planificat şi repartizat responsabilităţile fiecărui membru de echipă în realizarea următoarelor 

activităţi. S-a planificat activitate ecologică, în care elevii vor putea discuta şi adduce la cunoştinţe 

problemele ecologice di societatea noastră. 

5. Activitatea nr V  ( 31 octombrie 2012)- La 11 octombrie 2012, a fost organizată adunarea general 

de părinţi, în cadrul acestei adunări, direcţia liceului adduce informaţie referitoare la realizarea 

acestui proiect.S-a adus la cunoştinţă părinţilor daunele care sunt provocate în parcul liceului, şi au 

fost rugaţi părinţii ca să coordoneze şi să influenţeze asupra comportamentului elevilor în afara orelor 

de studii. 

La 24 octombrie , în incinta liceului a fost organizată ora ecologică cu genericul ,, Natura-Omul-

Credinţa-Creaţia lui Dumnezeu”. În cadrul acestei ore s-a adus la cunoştinţa problemele mediului, 

elevii au pus în sitauţii de a discuta, analiza şi a propune metode de soluţionare a problemelor 

ecologice. 

6. Activitatea nr VI (22 noiembrie 2012)-a) Procurarea materialului săditor în sumă de 4500 lei, 

alocată de echipa Fondul Pentru Tineri ,Ialoveni.  Plantarea puieţilor şi florilor  a fost realizată de 

elevii liceului înte 10-15  noiebrie 2012 

b) Procurarea materialului pentru pavaj, în sumă de 4000 lei, alocată de echipa Fondul Pentru Tineri 

,Ialoveni 

c)  1 noiembrie 2012 a fost publicat  al doilea număr a ziarului liceului. S- a publicat activitaea 

ecologică  realizată în perioada 15 mai -22 noiembrie. 

Şedinţa de totalizare- s-au evaluat toate rezultatele obţinute pe tot parcursul proiectului. 

 

 

Datorită faptului că am format o echipă consolidată, încă de la început fiecărui membru i-au fost repartizate 

sarcinile pe care trebuia să le indeplinească. Astfel, toţi membrii grupului  Consiliul elevilor Liceul Teoretic 

,, Mihail Bârcă” s-au implicat activ in derularea activităţilor. Fiecare din ei a dat dovadă de puterea de 

convingere, aceasta reflectîndu-se în rezultatele obţinute. 

Întrucît principalii beneficiari ai acestui proiect sunt locuitorii comunei noastre, aceştia s-au dovedit a fi 

receptivi la activităţile noastre. De asemenea, ne-am  bucurat de atenţia şi colaborarea profesorilor din liceu, a 

părinţilor , şi a elevilor care au dat dovadă de activism. 



 

 

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 proiectului, ne bucurăm de elevi mai active. Prin cadrul tuturor activităţilor am reuşit să 

trezim un interes, în sufletul oamenilor, o sensibilitate faţă de natură. Oamenii sunt mai receptive la apelurile 

facute de către echipă, au apărut modele noi de personalităţi, spre care tind toţii tinerii. Elevii au obţinut o 

colaborare mai strînsă cu profesorii, care sau implicat nemijlocit în activităţi. Membrii echipei au obţinut o 

colaborare mai strînsă cu APL şi AO ,,Părinţi – Pedagogi” , din comună. 

 

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

depăşirea acestora: 

În marea majoritate nu am întilnit mari dificultăţi în realizarea proiectului, însă unele desigur că au existat.  

Unele dificultăţi oricum persistă în orice activitate. Unele lucrări care au existat în liceu, au dus la întîrzierea 

realizării activităţilor propuse. Dar toate aceste au fost posibil de le ameleorat şi de a reliza acţiunile propuse. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

În fiecare an, se vor organiza activităţi ecologice, elevii vor face rost de pomi şi vor planta, profesorii vor 

organiza moment de protecţie a mediului în cadrul orelor. 

Se va implica comunitatea în acţiuni de salubruzare.  

Elevii vor avea grijă de păstrarea curăţeniei şi a bunurilor din parcul liceului. 

 

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. 

Avem o comună cu care ne mîndrim foarte mult. Cu toate acestea, putem spune că dezvoltarea ei în ultimii ani 

nu s-a prea văzut. Fiind tineri, am conştientizat faptul că pentru a schimba în bine lucrurile trebuie să facem un 

pas conştient şi să punem accentul pe persoane cu capacităţi, oneste şi capabile să colaboreze cu locuitorii 

comunei.  

În urma implementării proiectului nostru am reuşit să constituim grupul de iniţiativă Consiliul elevilor Liceul 

Teoretic ,, Mihail Bârcă”care, la rîndul ei, a cooptat un grup de voluntari ce a desfăşurat o campanie 

ecologică ,informare şi de sensibilizare a opiniei locuitorilor faţă de importanţa mediului ecologic.  Datorită 

acestui proiect am reuşit să desfăşurăm diferite activităţi cum ar fi: mese rotunde, editarea unui ziar, plantarea 

puietilor si florilor, montarea bancilor şi urnelor. La activităţile preconizate au  participat elevii 

liceului,profesori şi părinţi ce au dorit să se implice în activitatea social-ecologică din comună.Deasemenea 

mulţi tineri au avut posibilitatea să se alăture echipei de voluntari şi să participle activ la mobilizarea 

consătenilor să participle la procesul decisional conştient. 

Deci proiectul nostru a avut drept scop educarea ecologică, sensibilizarea populaţieii, vis-à-vis de semnificaţia 

ecologiei în viaţa omului.,  de a la amenajarea parcului liceului, prin desfăşurarea unui şir de activităţi de 

educaţie ecologică. Credem că şi cu aportul nostru, am  reuşit să facem o schimbare în comuna noastră. 

 

 

 



 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect; 

 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:  Andronache Ştefan  Andronachi 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Nedelciuc Daniela  Ned.D 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


