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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Ecologiştii 

Titlul proiectului: Un viitor sigur se află în mîini sigure 

Liderul grupului de iniţiativă: Beliman Denis 

Mentor: Beliman Veronica 

Localitatea: Zîmbreni 

Buget aprobat (lei): 6000 

Număr de înregistrare şi data 
semnării Acordului de colaborare: 

Nr. PGM T-I/10/03 

Data prezentării raportului: 

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

Suprafaţa de spaţiu verde în incinta liceului a fost asigurata, dar odata cu venirea primăverii vor fi 
duse la bun sfîrşit toate activităţile ce nu au putut fi realizate în perioada 1 noimebrie-10 decembrie. 
Obiectivele proiectului au fost realizate în proporţii de 90%/100%, astfel 10 % constituind semănarea 
ierbii, lucru ce nu a fost realizat din cauza iernii ce vine. 

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 

l.Prima activitate ce a fost întreprinsă pe teritoriul viitorului parc a fost de a tăia copacii de care nu 
aveam nevoie şi de a curăţa teritoriul pentru alte lucrări. Pentru aceasta activitate s-au cheltuit 50 de lei 
pentru platirea muncitorului care a taiat copacii. Aceşti bani au fost sponsorizaţi de către APP.Nu au 
fost destule persoane pentru a finisa această activitate într-un timp mai scurt, şi totuşi s-a realizat 
activitatea. Realizarea ei a avut loc la 2 noiembrie între orele 09.00- 14.00. Au participat mult mai puţini 
elevi decît ne-am aşteptat şi totuşi sunt elevi care au reacţionat pozitiv la îndemnul nostru. La aceasta 
realizare au participat 7 elevi. 
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2. O a doua activitate ce a fost realizată cu succes a fost nivelarea acestui teren. La aceasta activitate 
deasemenea au particiapt mai puţine persoane decît ne aşteptam, dar iarăşi unii dintre elevi au fost 
receptivi. Activitatea aceasta a fost realizată la 4 noimebrie între orele 09.00-14.00.Activitatea a fost 
realizată aşa cum ne aşteptam, chiar daca au participat doar 4 voluntari. 
3. O a 3 activitatea înfăptuită pe marginea implementării proiectului a fost organizarea unei mese 
rotunde cu genericul "Un viitor sigur se află în mîini sigure" ce a avut loc în incinta liceului pe 5 
noimebrie, ora.10.00. Am rămas impresionanţi de faptul că majoritatea agenţilor invitaţi au răspuns 
pozitiv apelului nostru. Acesta a fost unul dintre primele noastre succese. Chiar daca nu au fost toţi 
agenţii invitaţi, luni am pornit la vînătoarea de agenţi economici pentru a-i atrage. Vînătoarea ne-a 
reuşit. La aceasta masa rotunda au participat 14 persoane, inafara de membrii grupului de initiativa. 
La aceasta activitate materialele folosite ne-au fost sponsorizate de către Fondul pentru Tineri, costul 
lor fiind de 280 de lei. 
4. O altă activitate a fost plantarea unor pomi şi arbuşti sponsorizaţi de către unul din agenţii 
economici. Aceşti pomi au costat in jur de 1500 de lei si au fost oferiţi de către agentul economic 
Afanasie Ion. Dupa aceşti copaci am fost eu, împreuna cu un lucrator de-al d-lui Ion la Ocolul Silvic 
Razeni. Transportul pentru transportarea pomilor la fel a fost asigurat de către domnul Ion. Copacii ce 
au fost sponsorizaţi sunt: 3 molizi, 15 tei, 4 plopi, 15 frasini, 9 bucati de buxus.Aceasta activitate s-a 
realizat cu ajutorul profesorilor de munca şi biologie. Aici elevii au fost foarte activi. A fost aşa cum ne-
am aşteptat. Aceasta s-a întîmplat la 11 noimebrie între orele 10.00-13.00.La aceasta activitate au 
participat in jur de 40 de voluntari. 

5. O activitate asemănătoare celei din punctual 4 a avut loc şi pe data de 18 noimebrie între orele 09.00-
12.00. La aceasta activitate la fel au participat elevii liceului, ei fiind în vizorul membrilor grupului de 
iniţiative, a mentorului şi a profesorilor de educaţie tehnilogică şi biologie. La aceasta activitate au 
participat in jur de 80 de persoane si s-au plantat 32 de pomi si peste 50 de arbuşti. Aceşti pomi au fost 
sponsorizaţi de către domnii Leu Ion si Dimitriu Anatol, tot ei achitind si transportul pentru 
transportarea pomilor. Copacii ce au fost sponsorizaţi sunt: 2 chiparoşi, 2 brazi, 2 molizi, peste 50 de 
arbuşti, 2 corni, 2 stejari si inca si alti pomi. 

6. A 6 activitate ce a fost realizată pe teritoriul parcului a fost plantarea celor 36 de arbuşti buxus 
sponsorizaţi de către Fondul pentru Tineri Ialoveni. La aceasta activitate iaraşi au fost implicaţi elevii 
liceului, liderul grupului şi profesorii de biologie şi de educaţie tehnologică. Aceasta s-a întîmplat la 23 
noiembrie între orele 09.00-11.00. Tot în această zi au fost plantae plante în două clumbe. La sfîrşitul 
acelei zile se putea observa munca depusă de elevi în acea zi. La aceasta activitate au participat 30 de 
persoane. 
7. Ultima activitate realizată în cadrul implementării proiectului 1 noimebrie-10 decembrie a fost 
instalarea a 3 scaune şi a unei urne. Aici au fost implicaţi şi lucrătorii liceului. Pentru aceasta activitate 
s-a cumparat un sac de ciment in suma de 75 de lei, s-a folosit nisip, si apa, toate sponsorizate de către 
APP.Aceasta s-a întîmplat la 24 noiembrie între orele 11.00-14.00. Dar pentru a realiza această activitate 
ne-am consultat cu profesorii de biologie, de educaţie tehnologică, dar şi cu directoarea liceului. La 
această activitate a lucrat şi liderul, îmreună cu un coleg de clasă. La aceasta activitate au participat 7 
persoane. 

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

Dacă e să vorbim în general, atunci atit membrii grupului de iniţiativă, cît şi mentorul au fost foarte 
activi. Dar cel mai activ a fost desigur liderul grupului care a fost prezent la orice activitate. A lucrat 
impreuna cu alti voluntari din cadrul orelor sale si nu numai. Ceilalţi membri la fel au fost activi. Au 
jertfit timpul lor propriu pentru a realiza unele activitati.Mentorul mereu ne-a fost în preajmă pentru a 
ne sfătui, a lua unele decizii, iar membrii grupului de iniţiativă au lucrat şi au acţionat mereu împreună. 
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Chiar daca pe ici, pe colo au fost unele divergenţe mereu am arătat că suntem o echipă. Profesorii de 
biologie, de educaţie tehnologica, de istorie si directoarea mereu ne-au fost alaturi si ne îndrumau ce si 
cum sa facem. In urma vinatorii de agenţi economici ne-am învrednicit cu o suma importanta de bani. 
Aici sunt datele cum a contribuit fiecare agent economic: Gheorghe Gore- 1000 lei, Ionas Ion- 300 lei, 
Cojocari Tattiana-300 lei, Dimitriu Ecaterina-150 lei. Dintre aceşti bani 140 de lei s-au folosit pentru 
procurarea a 2 cartdele de reincarcare Orange in valoare de 70 lei. La fel la realizarea activitatilor au 
contribuit si elevii scolii, astfel din şcoala stringindu-se suma de 800 lei. Alti parteneri au fost Beliman 
Veronica, Damaschin Maria si Stavri Varvara care au contribuit cu cite 150 de lei. Banii ramaşi, adica in 
jur de 2900 de lei for fi folosiţi la primavera la procurarea seminţelor de iarba, cumpararea a pragurilor 
pentru intrările in parc si pentru cimentuirea aleii. Activi au fost Fondul pentru Tineri Ialoveni. 

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

Chiar dacă perioada de implementare a proiectului se sfîrşeşte la 10 decembrie, începînd cu primăvara 
anului 2011 vor fi antrenaţi foarte mulţi elevi în activităţile ce ţin de parc. Principalii beneficiari ai 
proiectului sunt cei 375 de elevi, 26 de profesori, lucrătorii şcolii, persoanele ce vor veni să se odihnească 
aici în timpul vacanţei de vară. Beneficiarii indirecţi sunt locuitorii comunei, deoarece astfel prin 
construirea parcului am încercat să îmbunătăţim cît de cît situaţia ecologică a localităţii. Activităţile 
întreprinse la care au participat şi elevii liceului a stîrnit dorinţa elevilor de a lucra în echipă, de a fi 
active. Dar activităţile ce vor fi întreprinse şi la primăvară vor aţîţa elevii sa fie şi mai activi. 

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) 

Prin implementarea acestui proiect am vrut să evaluăm gradul de implicare a profesorilor, elevilor şi a 
agenţilor economici în cadrul activităţilor proiectului ce urmau a fi realizate. Am urmărit să realizăm o 
carte de vizită liceului nostrum şi să salvăm ecologia mediului nostru. 

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

Ca în orice proiect implementat, au existat şi Ia noi unele dificultăţi: unele de ordin mic, dar altele 
de ordin mai mare. Principala dificultate apărută de cîteva ori pe parcursul implementării 
proiectului a fost timpul nefavorabil, dar uneori am fost constrînşi să lucrăm chiar dacă ploua sau 
era frig. O altă dificultate a fost diversele păreri ce apăreau de la profesorii care mereu ne 
susţineau, directaore, mentor şi membrii grupului de iniţiativă. Insă noi mereu am încercat să 
ajungem la un numitor comun şi aceasta ne-a reuşit. O altă dificultate la fel de importantă a fost 
faptul că în perioada 1 noiembrie-10 decembrie elevii nu prea au fost cointeresaţi să contribuie la 
construcţia acestui parc, dar cu timpul le-am demonstrate faptul că ei sunt principala forţă de 
muncă cu ajutorul cărora putem duce la bun sfîrşit acest proiect. 

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

Odată cu venirea primăverii vor începe alte lucrări pe teritoriul parcului, nespecificate în nici un punct al 
formularului. Deasemenea vom realiza unul din obiectivele ce nu a fost realizat pe parcursul 1 
noiembrie-10 decembrie şi anume de a semăna iarba. Vor fi udaţi pomii, arbuştii, vor fi construite 
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praguri pentru 2 intrări î n parc , iar ce l m a i important e s t e faptul c ă va fi c i m e n t a t ă a leea . V o r fi instalate 

ce le 5 s c a u n e şi 3 urne care n u au p u t u t fi instalate la sf irşitul t o a m n e i . V a fi d u s ă o e v i d e n ţ ă strictă 

referitor la c u m se d e z v o l t ă p o m i i s i florile p lantate t o a m n a şi va fi m e n ţ i n u t ă o r d i n e a p e teritoriul 

parcului . Vor fi o r g a n i z a t e m e s e ro tunde în cadrul cărora v o m d e m o n s t r a n e c e s i t a t e a ocrotirii parcului 

construi t ş i a m e d i u l u i înconjurător. D i n c o p a c i i care au rămas şi n u au avut loc p e n t r u a fi plantaţ i vor fi 

p lantaş i p e teritoriul c o m u n e i Z î m b r e n i . 

9. V ă r u g ă m să scrieţ i p o v e s t e a pro iec tu lu i i m p l e m e n t a t d e g r u p u l v o s t r u ( 2 0 0 - 3 0 0 d e cuv inte ) . A c e s t 

mater ia l v a fi p u b l i c a t pe s i te-ul p r o g r a m u l u i w w w . f o n d u l t i n e r i l o r . m d . 

Era o zi de toamna cind noi, membrii grupului "Ecologistii" am decis ca nu e cazul sa pierdem timpul. Am inceput 
lucrul de implementare a dorinţelor noastre (formulate intr-un proiect cu finanţare din partea Fondului pentru Tineri 
si acceptat, deci cistigat) chiar a doua zi a lunii noiembrie. Cu o pofta mare de munca am curatat terenul si l-am 
pregătit pentru pasul următor: plantarea pomilor si a arbuştilor. Ne doream de mult sa avem pe teritoriul institutiei 
in care invatam un parc unde, in pauze si dupa ore sa ne odihnim. 

5 noiembrie, inca o zi frumoasa de toamna: facem primul pas de a atrage noi parteneri, organizam o masa rotunda 
la care au participat profesorii, elevi, agenţi economici din comuna. Aici demonstram importanta implementării 
acestui proiect. Rezultatele sint evidente: la 10 noiembrie procuram de la Ocolul Silvic Razeni copaci si arbuşti 
achitarea fiind facuta de unul dintre agenţii economici din comuna. Astfel, înregistram si alte oferte, sponsorizări din 
partea altor citiva agenţi economici din comuna. 

In citeva zile, cu implicarea elevilor Liceului Teoretic Zimbreni, in parc s-au plantat zeci de arbori si arbuşti. 
Rezultatul exprima de fapt, voinţa elevilor de a crea frumosul, dar si mai demonstrează ca la Zimbreni, avind spiritual 
de echipa dezvoltat, se pot face lucruri bune. Pe 23 noimebrie s-a incheiat etapa de plantare a pomilor, plantelor si a 
arbuştilor. Ultima zi de lucru in parc a fost dedicata instalarii scaunelor si a urnelor. Chiar daca perioada de 
implementare a proiectelor se apropie de sfirsit, in primavara anului 2011 pe teritoriul acestui parc lucrările vor 
continua. 

10. V ă r u g ă m să a n e x a ţ i la raportu l narat iv : 

• 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. 

L ideru l g r u p u l u i d e ini ţ iat ivă: B e l i m a n D e n i s 

Numele, prenumele 

M e n t o r : B e l i m a n V e r o n i c a 

Numele, prenumele 
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