
 

ANEXA A 
 

 
RAPORT  NARATIV  

                  
 
1.Date de identificare 
 
 
Numele organizaŃiei: ATE DIANTHUS 
 
 
Titlul proiectului: PARCUL MEU E ŞI AL TĂU 
 
 
Coordonator proiect: BĂRA ANCA 
 
Număr de înregistrare al proiectului:    
                                         SV-39-2011 

Suma aprobată (Lei): 
8.743,35 LEI 

 
2. Realizarea scopului şi îndeplinirea obiectivelor proiectului 

 
Ceea ce organizaŃia medieşeană împreună cu partenerii proiectului au dorit să devină realitate, prin 
implementarea acestui proiect s-a înfăptuit. Scopul proiectului, respectiv transformarea unei zone 
verzi într-un loc public de destindere a cetăŃenilor dar şi conştientizarea acestora faŃă de faptul că 
fiecare este responsabil de întreŃinerea frumuseŃii şi curăŃeniei în jur, s-a finalizat conform planului de 
acŃiuni propus iniŃial. 

 
3.ActivităŃile desfăşurate în cadrul proiectului  

 
Luna ActivităŃi planificate 

(conform cererii de 
finanŃare) 

ActivităŃi desfăşurate 
(vă rugăm să includeŃi o descriere detailată) 

Abateri de la 
activităŃi planificate 

(justificaŃi) 
 
 
 
 
Aprilie 

Informarea mass-media şi 
achiziŃionarea produselor 
utilizate la realizarea 
obiectivelor proiectului. 
Igienizarea zonei si 
instruirea elevilor inscrisi 
in proiect. Elaborarea 
materialelor informative. 

Membrii mass-mediei locale au fost 
informati in scris despre inceperea 
proiectului, urmand apoi vizite la locul de 
desfaşurare a proiectului pentru realizarea 
de ştiri în teren.  
Zona a fost igienizată cu ajutorul elevilor 
voluntari, care au încărcat mai apoi sacii cu 
deşeuri într-o maşină şi i-au transportat la 
cel mai apropiat punct de colectare al 
deşeurilor menajere. 
Membrii Dianthus au pregătit informaŃiile 
şi textele pentru elaborarea materialelor 

Era stabilită 
amenajarea unei alei 
de-a lungul parcului, 
însă ideea a fost 
înlocuită cu realizarea 
unor ronduri de flori. 
Această modificare s-a 
datorat faptului că 
rondurile s-au realizat 
mai uşor decât aleea 
iniŃial propusă, dar şi 
faptului că perioada de 



 

informative care urmau a fi distribuite 
cetăŃenilor dar şi pe panourile informative 
din municipiu, inclusiv pe cele amplasate în 
parcul de pe str. Valea Adâncă.   

realizare a fost mai 
scurtă. 

 
 
 
 
 
 
Mai 
 
 
 

Pregătirea terenului pentru 
plantări. 

Pe parcursul lunii Mai, cu ocazia întâlnirilor 
stabilite, s-au efectuat, pe rând, acŃiunile de 
săpare a terenului pentru gardul viu, pomii 
şi trandafirii achiziŃionaŃi. Imediat după 
săparea şanŃului s-a plantat gardul viu, care 
mai apoi s-a udat periodic, pentru a asigura 
creşterea lui. La fel s-a întâmplat şi cu 
pomii şi florile. S-a stabilit clar locul 
fiecărui pom plantat, în funcŃie de aşezarea 
ulterioară a băncilor. 
Elevii au realizat desene cu diferite mesaje 
care să îndrume cetăŃenii prezenŃi în parc să 
nu distrugă nici plantele nici mobilierul 
amplasat. Aceste desene au fost amplasate 
pe nişte scândurele, frumos văruite, 
împlântate în jurul pomilor, tocmai pentru a 
atrage atenŃia celor prezenŃi în parc şi a-i 
determina să nu distrugă. 

Trebuie amintit faptul 
că elevii nu au mai fost 
împărŃiŃi pe grupe, şi 
asta datorită faptului că 
toŃi cei înscrişi în 
proiect erau dornici să 
participe la toate 
activităŃiile. Astfel, la 
fiecare întâlnire în 
parte au fost anunŃaŃi 
absolut toŃi voluntarii. 

 
 
 
 
Iunie 

RecondiŃionarea 
mobilierului deja existent 
în parc, amplasarea 
obiectelor noi achiziŃionate 
şi întreŃinerea parcului. 

La diferitele întâlniri stabilite, voluntarii au: 
1. CurăŃat şi apoi vopsit băncile şi  aparatele 
de joacă existente, având grijă să lucreze 
cât mai corect şi fără să murdărească cu 
vopsea iarba sau aleea spre izvor. 
2. Participat la amplasarea băncilor, 
panourilor informative, coşurilor de gunoi 
şi suportului pentru biciclete. 
3. Ecologizat zona, la fiecare întâlnire fiind 
puşi la dispoziŃia lor saci pentru strângerea 
gunoaielor împrăştiate în parc. 

 

 
 
Iulie 

Lipirea materialelor 
informative pe panourile 
din parc şi din municipiu. 
Campania de informare. 
 

Printarea materialelor informative (conform 
prezentării lor în prealabil echipei 
finanŃatoare) şi distribuirea lor pe panourile 
de informare. Diferite afişe cu mesaje care 
atrag atenŃia asupra metodelor de protejare 
a mediului înconjurător au fost postate pe 
panourile de informare noi amplasate în 
parc. 
De asemenea voluntarii au distribuit 
fluturaşii cetăŃenilor de pe străzile apropiate 
parcului, stând totodată de vorbă cu aceştia 
referitor la problemele întâmpinate cu 
privire la curăŃenia atât a parcului, cât şi a 

Materialele informative 
realizate în cadrul 
proiectului nu au 
conŃinut informaŃii 
despre modul de 
îngrijire al plantelor, ci 
au conŃinut mesaje 
imperative, prin care să 
reiasă necesitatea 
ocrotirii plantelor şi 
îngrijirii parcurilor şi 
spaŃiilor verzi. Motivul 
pentru care informaŃiile 



 

oraşului. 
Elevii şi cadrele didactice participante la 
amenajarea parcului au primit, drept 
mulŃumire pentru ajutorul acordat, câte un 
DVD cu toate pozele şi filmările realizate 
pe parcursul proiectului. 

au fost regândite, a fost 
pentru că la una din 
întâlniri, elevii au venit 
cu această propunere, 
care mai apoi a prins 
viaŃă. 

August Îngrijirea parcului.  Parcul necesita îngrijire în perioada 
următoare, aşadar elevi voluntari din cadrul 
proiectului s-au oferit să asigure udarea 
pomilor şi a gardului viu, şi îngrijirea zonei. 
Serviciul Public de Ecologizare s-a angajat 
ca în următoarea perioadă de plantare să 
înlocuiască florile furate cu altele, pentru a 
da parcului aspectul plăcut dorit la 
începutul proiectului. De asemenea ei vor 
asigura şi cosirea ierbii din parc, iar 
angajaŃii societăŃii de salubritate vor goli 
coşurile de gunoi şi vor menŃine curăŃenia 
în parc. Coordonatorul de proiect se 
angajează ca parcul să fie într-o stare bună 
de acum înainte, iar pe panourile de 
informare sa fie amplasate în permanenŃă 
afişe şi materiale informative cu teme 
ecologice.  

 

 
4. Prezentarea rezultatelor finale   
 

Luna Rezultate planificate 
 

Rezultate 
obŃinute 

Justificare 
diferenŃe 

Mod de evaluare 
(metode, criterii, 

indicatori) 
valoare 

Aprilie Informarea mass mediei. 
Igienizarea zonei. 

Achizitionarea 
echipamentelor. 

Mass media a fost 
informata in timp 
util. Zona a fost 

curatata de 
mizeriilearuncate 

haotic. S-au 
achizitionat 

ustensilele pentru 
gradinarit. 

Mass media nu a 
difuzat 

informatiile decat 
dupa o scurta 

perioada de timp. 

Bine 
 

Mai Pregatirea terenului pentru 
plantare. 

S-au sapat gropile 
unde s-au plantat 
pomii, gardul viu 

si florile 
achizitionate. 

Nu s-a realizat 
aleea care apare in 

schita  initiala a 
proiectului, 

datorita faptului 
ca timpul de 

realizare era mai 
lung, iar actiunea 

Foarte bine 



 

presupunea efort 
mult prea mare 

din partea 
elevilor. 

Iunie Repararea si vopsirea 
mobilierului existent. 

Amplasarea mobilierului nou 
prevazut in proiect. 

Intretinerea parcului. 

Elevii au curatat si 
vopsit cu grija 

bancile si locul de 
joaca. Serviciul 

Public de 
Ecologizare a 

reparat mobilierul 
existent, acolo 
unde era cazul. 
Pomii, florile si 

gardul viu au fost 
udate constant. 

Florile au fost 
furate, pe rand, 
toate, pana la 

incheierea 
proiectului. Un 
pom a fost de 

asemenea distrus. 

Foarte bine 

Iulie Lipirea materialelor 
informative pe panourile din 

parc şi din municipiu. 
Campania de informare. 

Au fost finalizate 
materialele 
informative, 

afisatela punctele 
de informare si 

impartite 
cetatenilor. 

 Foarte bine 

 
5. Problemele întâlnite şi soluŃiile găsite pentru depăşirea acestora 

 
Singurele probleme întâlnite pe parcursul desfăşurării proiectului au fost: 
1. Vremea capricioasă care a îngreunat buna desfăşurare a activităŃiilor. Însă toŃi voluntarii 
participanŃi la proiect au fost disponibili, au acceptat şi s-au conformat modificărilor de plan care au 
avut loc datorită motivului expus.  
2. Faptul că au fost plantate flori în zona pe care noi am dorit să o amenajăm i-a tentat pe unii 
cetăŃeni, care, după lăsarea întunericului, au furat trandafirii plantaŃi cu grijă şi trudă de către elevi. 
ToŃi membrii au fost în final profund dezamăgiŃi văzând că până şi în urma informării făcute în zonă,  
în parc nu a mai rămas nici un trandafir. Serviciul Public de Ecologizare s-a angajat ca în următoarea 
perioadă benefică pentru plantat să înlocuiască florile furate cu altele din dotarea Serviciului, astfel 
încât aspectul parcului să fie aşa cum s-a preconizat. De asemenea s-a distrus un pom, imediat după 
plantare, acesta fiind tăiat de la jumatate. 
   
 6. PrezentaŃi modul de colaborare cu partenerii  
 
Partenerii aleşi pentru a participa la proiect au fost de încredere şi au sprijinit atât moral cât şi fizic 
desfăşurarea tuturor activităŃiilor cuprinse în planul de acŃiune. Pe întreg parcursul proiectului, la 
întâlnirile planificate, au fost prezenŃi reprezenŃanŃi ai fiecărei părŃi implicate. ToŃi cei care au 
participat la realizarea parcului au dat dovadă de seriozitate, devotament şi implicare totală, lucru 
care a făcut ca proiectul să fie finalizat mai devreme decât era prevăzut. 
 
  



 

  7. PrezentaŃi continuarea proiectului după încetarea finanŃării  
 
Elevii s-au angajat ca după finalizarea proiectului să meargă periodic în parcul de pe strada Valea 
Adâncă pentru a inspecta zona. Vor verifica dacă parcul este curat, în caz contrar vor solicita 
AsociaŃiei Dianthus sau Serviciului Public de Ecologizare uneltele necesare pentru a igieniza locul. 
Vor verifica dacă aparatele de joacă sunt în stare bună, şi dacă mobilierul stradal amplasat în cadrul 
proiectului, dar şi cel recondiŃionat, nu este deteriorat. Vor verifica starea panourilor informative şi a 
afişelor cu mesaje care îndeamnă populaŃia să fie atenta cu mediul înconjurător, să acorde o mai 
mare importanŃă protecŃiei acestuia. În următoarea perioadă benefică plantărilor, Serviciul Public 
de Ecologizare va înlocui trandafirii plantaŃi în cele 3 ronduri făcute cu ajutorul copiilor, cu flori 
specifice sezonului. 
 
8. Nr. persoanelor participante în activităŃile proiectului: 48 
    Nr. arbori, arbuşti plantaŃi: 8 pomi, 300 fire gard viu 
    Nr. flori plantate: 200 fire trandafiri 
    SuprafaŃa amenajată: 817 mp 
     
9. Vă rugăm anexaŃi 

• materiale redactate în cadrul proiectului, fotografii despre proiect 
• lista voluntarilor implicaŃi în proiect 
• articole din presă referitoare la activităŃile din cadrul proiectului 
• orice alt material relevant pentru modul de desfăşurare al proiectului. 

 
 
Numele şi prenumele coordonatorului de proiect 
 
  BĂRA ANCA 
 
 
Semnătura şi ştampila 
 


