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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Inovatorii 

Titlul proiectului: Wireless (Wi-Fi) în liceu 

Liderul grupului de iniţiativă: Creţu Veaceslav 

Mentor: Paladi Aurelia 

Localitatea: Comuna Zîmbreni 

Buget aprobat (Iei): 2004,75 lei 

Număr de înregistrare şi data 
semnării Acordului de colaborare: 

Nr. PGM T-I/10/01 

Data prezentării raportului: 10 decembrie 2010 

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

Scopul şi obiectivele proiectului au fost realizate cu succes. Scopul a fost evident încă de la începutul 
proiectului şi a constituit baza implimentării proiectului . Obiectivele au fost îndeplinite în mod 
similar. 

3. Detaliaţi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului: 

Grupul de iniţiativă "Inovatorii" a desfăşurat activităţi precum: 
- şedinţă cu membrii grupului de iniţiativă la tema "Obiectivele proiectului" organizată pe data 

de 08.11.2010, ora 14:00-15:00, prezenţi 4 participanţi, la care grupul a revezuit obiectivele 
proiectului; 

- masă rotundă cu membrii grupului de iniţiativă la tema "Schiţa relativă de implimentare" 
organizată pe data de 10.11.2010, ora 14:00-16:00 , prezenţi 6 participanţi, la care grupul a 
întocmit un proiect de creare a reţelei LAN şi WLAN; 

- seminare cu beneficiarii (elevi şi profesori) la tema "Utilizarea undelor Wi-fi în navigargage 
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Internet" organizate pe data de 22, 23, 24,25,26 şi 30 noiembrie, 1 şi 7 decembrie între orele 
13:45-16:00, la care beneficiarii, 75 la număr, au fost iniţiaţi în domeniul de utiliare a 
Internet-ului; 

- şedinţă cu membrii grupului de iniţiativă la tema "Evaluarea rezultatelor", desfăşurată pe 
data de 01.12.2010, ora 14:00-15:00, prezenţi 4 membri, la care grupul a evaluat toate 
rezultatele. 

- şedinţă cu reprezentanţi a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 
organizată pe data de 7 decembrie, ora 11:30 - 14:15, prezenţi 8 membri, la care Platonov 
Liubovi - consilierul Ministrului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Zubcu 
Ion - inginer la înterprinderea de stat radio-comunicaţii, au testat reţeaua LAN şi WLAN în 
practică. Platonov Liubovi şi Zubcu Ion au acceptat proiectul şi au oferit cadouri hardware 
grupului de iniţiativă, mentorului, profesorilor şi elevilor pasionaţi de domeniul TIC. 

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

Proiectul a fost realizat de membrii grupului de iniţiativă "Inovatorii ", cu suportul mentorului şi a 
partenerilor. Membrii grupului de iniţiativă Creţu Veaceslav, Cărare Dorin şi Cazacu Pavel au 
dedicat fiecărei activităţi desfăşurate cîte 2 ore, iar la crearea reţelei LAN şi WLAN 2 zile. Grupul 
de iniţiativă "Inovatorii"şi mentorul, Paladi Aurelia, au fost implicaţi în toate activităţile proiectului 
indicate în planul de acţiuni. Partenerii: Consiliul Pedagogic şi Direcţia primăriei au fost prezenţi la 
implimentarea proiectului. Consiliul Pedagoic a susţinut grupul prin prezenţa la seminarele de 
"Utilizare a Internet-ului" iar Direcţia primăriei a oferit o contribuţie în valoare de 700 lei din care 
s-a procurat: 100 m cablu torsadat, foarfece pentru captare, conectori şi cablu VGA. 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 
impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

La implimentarea proiectului au fost implicaţi atît beneficiarii direcţi,75 la număr, cît şi beneficiarii 
indirecţi, 7 la număr. Prin faptul că beneficiarii s-au implicat în realizarea proiectului ei au putut 
evalua: 

- esenţa acestui proiect pentru activitatea liceală; 
- principiul de funcţionare; 
- modul în care pot să utilizeze oportunităţile proiectului la diferite ore de studiu. 

6. Descrieţi / prezentaţi rezultatele finale obţinute: 

Finalizarea proiectului a avut loc la data de 1 decembrie cu o şedinţă a grupului de iniţiativă la tema 
"Evaluarea rezultatelor". Grupul a reuşit să creeze în cabinetul de informatică o reţea de 13 
calculatoare staţionare (PC), interconectate LAN şi WLAN cu acces la Internet fără fir , care permite 
conectarea în reţea încă a 99 notebook-uri. Proiectul funcţionează cu succes pe întreg teritoriul 
liceului şi este aplicat în practică la orele de studiu: biologie, geografie, fizică, chimie, informatică, 
limba franceză, limba engleză, cultura fizică şi istorie prin prezentări de filmuleţe şi slide-show-uri 
tematice, datorită cărora elevii îşi dezvoltă abilităţile de studiere. 
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7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite 
pentru depăşirea acestora: 

Unica dificultate întîlnită în cadrul realizării proiectului a fost faptul că nu toţi beneficiarii cunoşteau 
ce reprezintă acest tip de conexiune la Internet şi modul de utilizare. Problema a fost realizată prin 
implicarea voluntară a beneficiarilor şi desfăşurarea unor seminare cu beneficiarii. Astfel, ei s-au 
familiarizat şi au aplicat în practică cunoştinţele despre modul de utilizarea. 

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

Proiectul nu necesită, în perioada sa de funcţionare, alte investiţii decît cele alocate iniţial. Proiectul 
va continua să funcţioneze pe tot parcursul anilor de studiu. El constă din echipamente electrotehnice, 
care necesită numai o supraveghere de funcţionare corectă. Grupul de iniţiativă "Inovatorii" îşi 
asumă responsabilitatea de a realiza lucrări tehnice asupra echipamentelor pe perioada de funcţionare 
în caz de necesitate. 

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. 

Istoria grupului de iniţiativă "Inovatorii" începe cu ziua de 11 septembrie, cînd 2 membri a Fondului 
pentru tineri Ialoveni au realizat un discurs informativ în faţa elevilor din Liceul Teoretic Zîmbreni 
referitor la "Programul de granturi mici pentru tineri". Astfel, la iniţiativa lui Creţu Veaceslav 
s-a creat grupul de iniţiativă "Inovatorii", care a propus să se creeze în liceul din localitate o reţea de 
calculatoare interconectate cu acces la Internet fără fir, Wireless(Wi-Fi) LAN. Această idee a fost 
propusă direcţiei liceale încă din anul 2009, dar din lipsa unui suport financiar nu s-a realizat. Grupul 
este alcătuit din 3 membri, competenţi în domeniul TIC, Creţu Veaceslav elev în cl. a Xl-a R, Cărare 
Dorin şi Cazacu Pavel elevi în cl. a XII-a U. Toţi membrii grupului de iniţiativă sunt activişti ai 
Consiliului Liceal din Liceului Teoretic Zîmbreni şi ai Consiliului Local al Tinerilor din comună. 
Tinerii s-au decis să implimenteze un astfel de proiect pentru ca domeniul informaţional în liceu să 
fie la nivel cu progresul tehnologic şi pentru ca elevii să-şi dezvolte abilităţile prin intermediul 
fluxului informaţional descărcat de pe Internet. Proiectul funcţionează cu succes şi este aplicat în 
practică la orele de studiu prin prezentări de filmuleţe şi slide-show-uri tematice. Cu tehnologia 
Wireless, grupul de iniţiativă „Inovatorii" oferă mobilitate maximă, extinderea posibilităţilor în 
comunicare şi noi posibilităţi în dezvoltarea personală. Grupul rămâne fidel convingerii că societatea 
informaţională trebuie să răspundă obiectivelor dezvoltării durabile, prin impulsionarea şi urgentarea 
proceselor tehnologice în practica cotidiană pentru a asigura un progres sigur. 

Liderul grupului de 
initiativă: 

Mentor: 
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