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Acest material este adresat profesorilor și elevilor de liceu care doresc să implementeze 

activități extracurriculare, având ca scop prioritar educația pentru protecția mediului și 

implicarea în proiecte relevante pentru comunitățile locale. 

 

Drepturi de autor: 
Autorul acestui material își rezervă drepturile pentru conținut. Acolo unde sunt specificate 

referințe, informațiile sau imaginile provin din sursele menționate. Drepturile pentru toate 

sursele menționate aparțin autorilor acelor surse.  

Materialul a fost realizat în scop educativ în cadrul proiectului ecOprovocarea, realizat de 

ViitorPlus și finanțat de Tenaris Silcotub. Proiectul își propune organizarea de structuri 

permanente la nivel de licee care să ofere cadrul educațional și logistic membrilor săi (elevi și 

profesori), pentru ca aceștia să implementeze activități extracurriculare practice pentru 

protecția mediului în care să implice cât mai mulți reprezentanți ai comunității locale. Pentru 

detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la cep@viitorplus.ro. 
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Ce este o Grădină multifuncțională? 
 

 

O Grădină multifuncțională este greu de definit pentru că poate lua multe forme. La 

început este un teren viran, inutil, de care nu se ocupă nimeni. Luat în grijă de către o echipă 

de ecoambasadori, se transformă într-un spațiu verde public (sau semi-public), cu multiple 

utilizări, alese în funcție de ideile și nevoie comunității.  

 

 

           

           

 

 

 

 

 Scopul principal al unei Grădini multifuncționale este cel de educare a comunității 

locale pe teme legate de protecția mediului. Pentru ca acest țel să poată fi atins, este nevoie de 

două lucruri:  

 

1. un spațiu verde atractiv, în care concetățenii chiar să vrea să se întâlnească și să își 

petreacă timpul și 

 

2. o serie de modalități teoretice sau practice în care aceștia să învețe despre mediul 

înconjurător.           

           

  

  

teren viran  spațiu verde 

al nimănui neîngrijit  în grija ecoambasadorilor 

inutil  cel puțin 3 funcții 

inaccesibil  accesibil comunității 
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Idei practice pentru Grădina voastră 
 

 

 Despre Grădini multifuncționale s-a discutat pentru prima dată, în avanpremieră, în 

Tabăra de leadership ecOprovocarea din vara anului 2019. Atunci, au fost alături de noi mai 

mulți experți, care ne-au dat sfaturi utile pentru Grădinile noastre.  

 Mai jos găsiți o serie de link-uri cu poveștile și prezentările lor. 

 

 Georgiana Strat, peisagist, ne-a vorbit despre etapele de proiectare a unei Grădini, 

modalitatea de a implica comunitatea și beneficiarii în procesul de proiectare, funcțiile pe 

care le poate avea o Grădină,  mobilierul modular potrivit și multe altele. Puteți vedea: 

❖ prezentarea ei: https://youtu.be/47PODc4n1Mo  

❖ materialele PPT: https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-gradini/ 

 

Felicia și Marius Ienculescu-Popovici, fondatorii Greenitiative și părinții Centrului 

Green Mogo, ne-au vorbit despre cât de important e să te implici în comunitatea ta, ce sunt 

clădirile și acoperișurile verzi și cum se  face educație de mediu la ei la centru. Puteți vedea 

❖ prezentarea lor: https://youtu.be/EWF9XkQ8o_U  

❖ materialul PPT: https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-gradini/ 

 

 Raluca Ouriaghli, co-fondatoare a Asociației Ateliere Fără Frontiere, ne-a povestit 

despre economia socială, importanța diversității plantelor, metode de cultivare sustenabile și 

despre legumele ecologice. Puteți vedea: 

❖ prezentarea ei: https://youtu.be/YD0kCHW_6T8  

❖ materialul PPT: https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-gradini/ 

 

Teia Ciulacu, președintele ViitorPlus, ne-a dat idei despre cum putem gestiona în 

mod sustenabil deșeurile din Grădina multifuncțională și ne-a dat mai multe detalii despre 

regulile de colectare și importanța respectării lor. Puteți vedea: 

❖ prezentarea ei: https://youtu.be/kn5GG2i3Ddo  

❖ materialul PPT: https://www.ecoprovocarea.ro/resurse-gradini/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/47PODc4n1Mo
https://www.ecoprovocarea.ro/?page_id=3291&preview=true
https://youtu.be/EWF9XkQ8o_U
https://www.ecoprovocarea.ro/?page_id=3291&preview=true
https://youtu.be/YD0kCHW_6T8
https://www.ecoprovocarea.ro/?page_id=3291&preview=true
https://youtu.be/kn5GG2i3Ddo
https://www.ecoprovocarea.ro/?page_id=3291&preview=true
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Etapele unui proiect de Grădină multifuncțională 
 

 

 După cum ați citit și în Regulamentul Oficial al concursului ecOprovocarea, este 

foarte important ca fiecare proiect de Grădină multifuncțională să treacă printr-o serie de 

etape specifice. Poate vă întrebați de ce, și mai ales, de ce fix acele etape enumerate de noi? 

În cele ce urmează, vă vom explica detaliat care este scopul fiecărei etape și vă vom pune la 

dispoziție câteva materiale ajutătoare care să vă fie suport în planul vostru.  

 Înainte de toate, să ne reamintim etapele unui proiect de Grădină multifuncțională: 

 

 

 

 

1. Identificarea terenului 

 

 

 

2. Obținerea acordului de folosire a terenului 

 

 

 

3. Consultarea publică 

 

 

 

4. Proiectarea Grădinii multifuncționale 

 

 

 

5. Resursele 

 

 

 

6. Strângerea de fonduri 

 

 

 

7. Implementarea proiectului 

 

 

 

8. Lansarea Grădinii 

 

 

 

9. Mentenanța Grădinii  
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1. Identificarea terenului 
 

 Putem spune că identificarea terenului este cea mai grea și cea mai importantă etapă 

din realizarea unei Grădini Multifuncționale. Dacă terenul nu este potrivit, va trebui să 

depuneți eforturi mult mai mari în celelalte etape. Recomandarea noastră este să vă luați timp 

pentru a găsi un teren cât mai adecvat.  

 

a. La ce trebuie să fiți atenți când alegeți un teren? 

 

 În primul rând, fiți realiști! Încercați să luați în calcul terenuri aflate în subordinea 

Primăriei sau a școlilor – sunt șanse mici ca o persoană fizică să fie dispusă să vă doneze un 

teren. Nu uitați că Primăria este de obicei și proprietarul terenurilor care aparțin de școală, 

deci cereți sprijin pentru a clarifica situația terenului. 

Căutați terenuri potrivite ca mărime – cel puțin 100 m2, dar nu mai mult de câteva 

sute de m2. Este important să aveți loc să faceți tot ce vă doriți în Grădina voastră, dar nu vă 

înhămați nici la prea mult, căci există riscul să nu terminați în timp util. În plus, este prima 

voastră Grădină, sunteți abia la început! 

Țineți cont de faptul că faceți acest proiect pentru comunitate, deci vă doriți să faceți 

rost de un spațiu accesibil. Ce înseamnă accesibil? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Un teren poate fi accesibil din punct de vedere al distanței – asta înseamnă că 

oamenii trebuie să poată ajunge ușor la el. Localizarea ideală ar trebui să fie în centrul 

orașului, în inima unui cartier sau în apropiere de locurile în care oamenii se strâng oricum 

(piețe, parcuri, instituții etc.). Chiar dacă nu obțineți un astfel de spațiu, asigurați-vă că există 

măcar mijloace de transport în comun cu care se poate ajunge acolo (microbuze, autobuze 

etc.). Dacă se poate, alegeți un spațiu aproape de școală, în așa fel încât să puteți merge acolo 

des.  

 În al doilea rând, este important ca spațiul să fie deschis (dacă nu permanent, măcar în 

baza unui program). Este de înțeles dacă vreți să vă protejați munca prin intermediul unui 

gard sau al unei porți, dar nu uitați nici că vă doriți ca acest spațiu să fie unul de învățare, 

relaxare și interacțiune. Asigurați-vă că nu există restricții în privința deschiderii spațiului 

către public. De exemplu: dacă faceți Grădina în spațiul școlii, asigurați-vă că cei care vor 

dori să o viziteze vor putea să primească acces, chiar dacă nu sunt elevi sau părinți. Acest 

lucru se poate face fie după ce au fost legitimați de portar, fie numai cu un ghid, dar e 

important să fie posibil.  

 În al treilea rând, alegeți un spațiu sigur. Este important și pentru voi, pentru că veți 

lucra acolo, dar și pentru viitorii vizitatori, care nu își vor dori să vină într-un loc periculos. 

Pentru a fi sigură, viitoare Grădină ar trebui să fie într-un loc luminat, circulat, să nu fie în 

apropierea unor râpe/șanțuri, să nu existe materiale de construcții care vă pot accidenta 

(sârme, cabluri, țepi) sau intoxica (vopsele, solvenți, scurgeri de substanțe periculoase) etc. 
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 Pe lângă accesibilitate, gândiți-vă dacă spațiul ales are caracteristicile de care aveți 

nevoie. De exemplu, dacă vreți să includeți o parcelă de legume și ierburi în Grădina voastră, 

asigurați-vă că terenul este fertil. Dacă vreți să atrageți faună, asigurați-vă că există o sursă de 

apă sau că se poate construi una. Dacă vreți să adăugați puncte de colectare selectivă, 

verificați dacă este pe traseul unui colector autorizat etc. 

 Sfat foarte util: Nu jucați totul pe o singură carte în această etapă! Faceți o listă cu mai 

multe terenuri, nu rămâneți fixați pe unul singur. Vedeți care sunt avantajele și 

dezavantajele fiecăruia și faceți un top al preferințelor voastre. Trimiteți toată această listă 

autorităților locale pentru a verifica pe care dintre ele vi le pot pune la dispoziție. Durează 

mai puțin să primiți un răspuns pozitiv dacă oferiți 4-5 variante deodată, decât dacă trimiteți 

cererile una câte una și așteptați răspunsurile pe rând.  

 

Dovezi necesare pentru raportare (se pot trimite și pentru mai multe spații): 

❖ poze cu spațiul  

❖ adresa completă 

❖ imaginea satelit a zonei (de pe google maps); 

 

 

2. Obținerea acordului de folosire a terenului 
 

 După ce în etapa anterioară ați făcut muncă de cercetare și ați obținut o listă de 4-5 

terenuri adecvate, este timpul să faceți o cerere către Primărie (vom porni de la ideea că ați 

ales un spațiu public, aflat în subordinea Primăriei). Pentru că voi, ca echipă, sunteți un grup 

informal, nu este indicat să depuneți cererea în numele echipei. Așadar, aici veți avea nevoie 

de ajutorul unei persoane juridice: școala sau asociația părinților din școala voastră. Rugați 

fie direcțiunea școlii, fie comitetul de părinți să depună cererea pentru voi.  

 

 

În Anexa I găsiți modelul de cerere în varianta editabilă.    

  

   

În termen de 30 de zile, autoritățile sunt obligate să vă răspundă la petiție, indiferent 

dacă sunt de acord cu cererea voastră sau nu. Așa spune articolul 8, aliniatul 1 din Ordonanța 

de Guvern nr. 27/2001 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 

 Dacă răspunsul este favorabil, este timpul să semnați un Protocol de colaborare între 

școala voastră/asociația părinților și proprietarul terenului (Primăria). Acesta trebuie să 

includă condițiile de folosire a terenului, obligațiile părților și durata pe care se încheie acest 

protocol. Majoritatea instituțiilor vă vor pune ele la dispoziție modelul, dar dacă nu se 

întâmplă asta: 

 

 

În Anexa II găsiți modelul de protocol în varianta editabilă. 

 

 

 

 

Dovezi necesare pentru raportare: protocol de colaborare;  
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3. Consultarea publică 
 

 Acum că ați primit terenul, urmează o altă etapă importantă a proiectului vostru: 

consultarea tuturor persoanelor care ar putea fi interesate de ce se întâmplă cu acel spațiu. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

În primul rând, ar trebui să faceți o listă cu toți cei care vor folosi spațiul și cu toți cei 

pe care îi va influența spațiul (în special vecinii), dar și cu alte entități (instituții, asociații) 

care ar putea fi interesate de subiect sau care v-ar putea ajuta. Încercați să vorbiți cu măcar 15 

persoane, ideal ar fi totuși cu 30 de persoane. 

 Pregătiți o listă de întrebări pentru fiecare categorie identificată mai sus. Scopul 

vostru este să aflați ce își doresc oamenii, dar și ce nu le-ar plăcea. Încercați să fiți cât mai 

transparenți pentru că asta va transforma proiectul vostru într-unul de succes. Am pregătit 

niște întrebări orientative, dar puteți întreba orice credeți voi că este folositor. 

 

Beneficiari Ce v-ar plăcea să găsiți într-un spațiu verde educativ? 

 Între ce ore v-ar plăcea să folosiți spațiul acesta? 

 etc. 

 

Vecini Ce părere aveți despre crearea unui spațiu verde lângă casa dvs.? 

 Între ce ore este important să fie liniște? 

 etc. 

 

Asociații De ce ar trebui să ținem cont când facem acest proiect? 

 Cu ce ne puteți ajuta? 

 etc. 

 

Apoi, alegeți o modalitate (sau mai multe) prin care să anunțați consultarea publică:  

❖ online, pe grupurile de Facebook ale localității, ale potențialilor beneficiari sau ale 

asociaților care se ocupă de comunitate (fundații comunitare, grupuri de inițiativă 

cetățenească) 

❖ anunțuri în presa locală (radio, tv, ziare etc.) 

❖ afișe, flyere 

❖ din vorbă în vorbă 

 

Alegeți apoi un format al consultării publice: 

❖ întâlnire cu cetățenii (ideal în grup, dar se poate și individual) 

❖ chestionare online sau telefonice 

 

Este timpul să trageți concluziile consultării publice! Citiți răspunsurile pe care vi le-

au dat persoanele și instituțiile consultate și identificați temele care se repetă. Dacă 70% din 
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persoanele întrebare v-au spus că ar vrea să viziteze Grădina după-amiază, asigurați-vă că o 

puteți deschide în această perioadă a zilei. Dacă vecinii au spus că nu ar vrea copaci lângă 

gard, pentru că se tem de crengi căzute în timpul furtunilor, încercați să alegeți un alt loc de 

plantare etc.    

 

 

În Anexa III găsiți modelul de raportare a consultării publice.  

 

 

 

 

Dovezi necesare pentru raportare: raportul consultării publice; 

 

 

4. Proiectarea Grădinii multifuncționale 
 

 Acum că aveți terenul și ați aflat și cam ce și-ar dori cei din jur de la Grădină, este 

timpul să vă puneți ideile pe hârtie. Altfel spus, ați ajuns în stadiul de proiectare a Grădinii.  

 

a. Ce funcții poate avea Grădina 

  

 Pentru că vorbim despre Grădini multifuncționale, fiecare dintre acestea trebuie să 

îndeplinească cel puțin 3 funcții distincte (altfel nu le mai putem numi „multi”). Gândiți-vă 

ce funcții vreți să îndeplinească Grădina, folosiți și ideile date de oamenii intervievați la 

punctul anterior și dezbateți în ce moduri puteți asigura acele funcții. 

 De exemplu, poate vă doriți ca Grădina voastră să fie un spațiu de divertisment. 

Această funcție poate fi îndeplinită în mai multe moduri: dacă grupul vostru țintă este format 

din copii mici, puteți include în plan o groapă cu nisip; dacă grupul vostru țintă este format 

din adolescenți, puteți include un coș de baschet, o poartă de fotbal sau un fileu; dacă vă 

adresați seniorilor, puteți include mese de șah sau de table etc.  

 Mai jos găsiți câteva exemple de funcții și moduri în care le puteți pune în 

practică, dar nu trebuie să vă limitați la această listă. Lăsați-vă imaginația să zburde! 

 

 

Funcție Moduri de îndeplinire 

  

 

Spațiu verde 

plantare de copaci, tufe, iarbă, flori 

crearea unui sistem de irigație 

etc. 

 

 

Spațiu de relaxare 

crearea unei zone în care se poate sta pe iarbă 

instalarea de mobilier 

etc. 

 

 

Spațiu de distracție 

zona în care se poate face sport 

mese la care se pot juca jocuri 

loc de joacă pentru copii 

etc. 
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Spațiu educativ 

panou informativ pe o temă de mediu 

jocuri educative 

etc. 

 

 

Spațiu cultural 

scenă pentru teatru 

foișor pentru concerte 

etc. 

 

 

Spațiu de reciclare 

infrastructură de colectare separată 

panouri informative cu regulile de colectare 

etc. 

 

 

Spațiu de observare a faunei 

locuri cu hrană și apă pentru animale 

culcușuri pentru animale 

spațiu camuflat + binocluri 

etc. 

 

 

Spațiu de producție a hranei 

pomi fructiferi 

grădină de legume 

etc. 

 

 

Nu uitați că scopul principal este să creați un spațiu ecologic, deci țineți cont de asta 

când alegeți combinația de funcții pe care vi le doriți de la Grădina voastră. Încercați să 

îmbinați funcții utile cu funcții plăcute și să aveți mai multă verdeață și elemente naturale 

decât asfalt/mobilier inutil în Grădina voastră. 

 

 

Dovezi necesare pentru raportare: lista cu funcțiile Grădinii (cel puțin 3) și cu 

modalitățile în care vreți să le puneți în practică; 

 

 

b. Calendarul Proiectului 

 

 După ce ați ales funcțiile și modurile în care vreți să le îndepliniți, este timpul să 

decideți în ce ordine urmează să vă duceți planul la îndeplinire. Concepeți un plan împărțit 

pe luni și pe sarcini.  

 

Înainte să faceți asta vă recomandăm participarea la atelierele 6 și 7 din 

modulul 5 - Ghidul managementului de proiect, din care puteți afla mai multe 

despre schema GANTT și cum se concepe ea.  

 

 Realizați propria voastră schemă GANTT sau o altă variantă de calendar care 

corespunde nevoilor proiectului vostru. Puteți include activități singulare, cu o durată 

delimitată de timp (de ex.: comandarea mobilierului), activități recurente (de ex.: raportarea 

lunară din Concurs) sau activități care se desfășoară pe toată durata proiectului (de ex.: 

promovarea sau strângerea de fonduri). Puteți trece pe calendar și vacanțele școlare sau 

evenimentele importante care v-ar putea influența proiectul (jubileu liceului, perioada de teze 
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etc.). Puteți aranja calendarul pe etape (unele se pot suprapune, de exemplu) sau în ordine 

cronologică. 

 

 

 

Dovezii necesare pentru raportare: schemă GANTT sau alt tip de calendar;  

 

c. Împărțirea rolurilor 

  

 După ce ați terminat calendarul de activități, trebuie să decideți cine din echipa 

voastră va face ce. În orice proiect există activități mai plăcute și mai puțin plăcute. 

Asigurați-vă că le împărțiți corect și echilibrat și că toată lumea are sarcini cu care se simte 

confortabil. O persoană poate îndeplini mai multe sarcini, dar există și sarcini la care pot 

lucra mai multe persoane în același timp. Important este să vă și distrați!  

Dacă unii dintre ecoambasadori/voluntari au talente speciale, gândiți-vă cum puteți 

să le folosiți pentru a vă ajuta în proiect. De exemplu: dacă cineva este talentat la desen, poate 

să se ocupe de materialele promoționale sau să facă mici caricaturi pe care să le dea drept 

recompensă donatorilor.   

 Ca să vă asigurați că toate lucrurile vor merge ca pe roate, asigurați-vă că toate etapele 

au responsabili și că toată echipa știe ce are de făcut. Cel mai bine este să adăugați o coloană 

specială în calendarul vostru și să treceți acolo cine se ocupă de activitatea sau de etapa 

respectivă. Dacă aveți o echipă de mai multe persoane care se ocupă de ceva, este util să 

alegeți un lider sau un coordonator, care să se asigure că nimic nu rămâne descoperit și că 

toată lumea are cam același volum de muncă. 

 Nu vă temeți să cereți ajutorul! Nu uitați că rolul ecoambasadorilor este să planifice, 

să organizeze și să motiveze. Deci, asta înseamnă că nu trebuie să faceți totul singuri, ci că 

puteți să recrutați voluntari care să vă ajute în activitatea voastră. La urma urmei, Grădina va 

fi a întregii comunități, deci nu vă sfiiți să îi rugați și pe alții să se implice. 

 

 

Dovezi necesare pentru raportare: listă cu rolurile (ideal ar fi să o integrați în 

calendar și să le predați împreună); 

 

d. Planul grafic 

 

 Planul grafic este una dintre cele mai distractive etape ale planificării proiectului. 

Acum este șansa voastră să puneți mâna pe creioane și pe rigle și să vă arătați talentul. Este 

foarte important să faceți măsurători exacte ale spațiului și să stabiliți o scală a planului (de 

exemplu: 1 m real = 1 cm pe hârtie). Includeți neapărat această scală într-un colț al planului, 

așa cum vedeți și pe hărți. Desenați inițial conturul terenului și obiectele care se află deja 

acolo (dacă nu intenționați să le eliminați). Adăugați apoi obiectele de mari dimensiuni și la 

final detaliile. O idee bună este să folosiți culori diferite pentru suprafețele diferite (spațiu 

verde, beton, nisip, pământ) și/sau texturi diferite, în funcție de destinația spațiului. În rest, 

lăsați-vă imaginația să își facă de cap. 

 

Sfat: Cereți ajutorul profesorilor de desen tehnic/tehnologie/arte/geografie 

pentru a face planul grafic. Cu siguranță se vor bucura să vă ajute într-un 

proiect atât de ambițios!  
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Dovezi necesare pentru raportare: plan grafic; 

 

 

e. Planul de mentenanță  

 

 Probabil să sună amuzant, dar un proiect nu se termină atunci când este gata. Ce 

înseamnă asta? Înseamnă că după ce am planificat, implementat și finalizat un proiect, 

rămâne deschisă întrebarea: Ce se întâmplă acum? Pentru a răspunde acestei întrebări, vom 

crea planul de mentenanță. 

 Planul de mentenanță ar trebui să descrie în mare la cine va fi responsabilitatea 

asupra proiectului vostru după ce îl finalizați. În mod ideal, majoritatea acestor aspecte sunt 

deja clarificate din contractul pe care l-ați făcut cu Primăria (sau cu proprietarul terenului), 

dar acum este momentul să le dezbateți în detaliu. Încercați să formulați răspunsuri la 

următoarele întrebări: 

❖ Cine este responsabil cu paza Grădinii după ce aceasta este gata? (Primăria va asigura 

un gardian? Poliția locală va patrula noaptea prin zonă? Veți avea camere de luat 

vederi?) 

❖ Cine se va ocupa de spațiul verde și cât de des? (Udat flori, smuls buruieni, cules 

legume și fructe, replantat plantele care au murit etc) 

❖ Cine se va ocupa cu întreținerea obiectelor și cât de des? (Bănci, spațiu de joacă, 

panou informativ etc.)  

❖ Cât de des veți face tururi ghidate sau alte activități acolo? 

❖ Veți crea un Club de îngrijire a Grădinii în școală și veți primi an de an noi elevi? 

 

 

Dovezi necesare pentru raportare: o scurtă descriere a modului în care veți avea 

grijă de Grădină pe viitor; 

 

 

5. Resursele 
 

 Resursele sunt mijloacele prin care realizați Grădina multifuncțională. Acestea pot fi 

de mai multe tipuri, iar în cele de urmează veți descoperi cum să planificați, să obțineți și să 

gestionați cât mai bine resursele de care aveți nevoie. 

 

a. Tipurile de resurse 

 

 Resursele financiare se referă la banii de care aveți nevoi pentru proiectul vostru. Cu 

aceștia puteți face rost de alte tipuri de resurse (cum ar fi materiale, servicii sau informații). În 

capitolul următor vă vom împărtăși mai multe moduri și idei prin care puteți face rost de bani 

pentru proiectul vostru. Multe persoane interesate de Grădina voastră s-ar putea să fie, totuși, 

sceptice și să nu vrea să vă dea direct bani. Altele nu vor putea să vă doneze bani, dar vor 

putea să vă ajute în alte moduri. Oferiți-le oportunitatea să o facă! 

 Resursele materiale sunt toate acele lucruri concrete pe care le veți folosi la 

planificarea sau amenajarea Grădinii, de la hârtia pe care scrieți proiectul, până la lopețile cu 

care săpați în grădină și nisipul pentru locul de joacă sau semințele de legume. De unele aveți 

nevoie pe termen scurt (lopeți, ciocan etc.), iar de altele veți avea nevoie definitiv (semințe, 

hârtie). Mulți antreprenori sau firme locale ar putea fi dispuse să vă doneze o parte din aceste 
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resurse, dacă le promiteți că le faceți reclamă (sau pur și simplu pentru că vor să fie de 

ajutor). Alții s-ar putea să fie dispuși să vi le vândă la preț de fabrică, și nici asta nu e rău. 

Întrebați în dreapta și în stânga și vedeți dacă aveți cunoștințe care vă pot ajuta. 

 Resursele umane sunt reprezentate de toate persoanele care se implică în proiect: 

echipa (adică voi, ecoambasadorii), voluntarii și reprezentanții autorităților. După cum 

spuneam și mai sus, nu vă sfiiți să cereți ajutorul dacă aveți nevoie de mai mulți oameni care 

să preia sarcinile. 

 

 

 Resursele informaționale sunt acele lucruri pe care trebuie să le știți sau să le 

învățați pentru a duce la capăt proiectul. Acest Ghid și toate Anexele sale sunt resurse 

informaționale. Un tutorial care vă învață să faceți o bancă din materiale reutilizabile este o 

resursă informațională etc. Câteodată puteți apela la un expert, caz în care vorbim despre o 

resursă umană și informațională 2 în 1. Cereți ajutorul profesorilor voștri, ei sunt cele mai 

importante resurse informaționale pe care le aveți aproape! Oricând aveți nevoie de ajutor ne 

puteți contacta și pe noi. Ca organizație ce desfășoară proiecte de mediu, experiența și 

informațiile noastre vă pot ajuta în multe aspecte. 

  Timpul este și el o resursă, ba chiar una finită și neregenerabilă. Toți oamenii care 

se implică într-un proiect, fie că sunt voluntari, experți sau membrii ai echipei, își dedică în 

primul rând timpul propriu. Încercați să respectați timpul tuturor, făcând planuri clare și fiind 

punctuali la întâlniri. Nu chemați cu mult mai mulți voluntari decât cei de care aveți nevoie, 

pentru că s-ar putea ca unii dintre ei să nu aibă nimic de făcut și să rămână cu impresia că au 

pierdut timpul. 

 Serviciile sunt și ele o resursă foarte utilă, la care puteți apela. De exemplu, puteți 

ruga o firmă locală să vă ofere servicii de pază a grădinii sau servicii de depozitare a 

materialelor, până când le folosiți, sau servicii de montare și instalare a obiectelor din 

Grădină.  

Țineți minte! Există multe tipuri de resurse și dacă cineva nu vă poate ajuta cu bani, 

puteți încerca să obțineți ceea ce vă doriți pe altă cale, solicitând resurse de altă natură.  

 

b. Materiale necesare și furnizori 

 

Acum că am stabilit ce tipuri de resurse există, este momentul să vedem ce tipuri de 

resurse vă sunt vouă necesare pentru Grădina voastră. Cel mai simplu este să reveniți la 
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calendarul și la proiectul de la punctul anterior și să lucrați pe etape. Faceți câte o listă de 

materiale necesare pentru fiecare etapă și treceți pe ea și dacă aveți nevoie de servicii 

conexe sau de expertiză în acel moment din proiect. Documentați-vă apoi despre prețul 

materialelor și serviciilor de care aveți nevoie și treceți în buget o medie pentru fiecare 

obiect/serviciu. În timpul documentării, notați-vă și câțiva furnizori pentru acele obiecte. Nu 

uitați să luați în calcul și prețul transportului când concepeți bugetul. 

 

 

În Anexa IV găsiți un model de buget, cu formulele deja incluse.  

 

 

Vom exemplifica acest proces: Să spunem că în etapa de implementare a Grădinii ați 

decis să faceți un loc de joacă cu nisip. Materialele necesare sunt: 2 lopeți și 2 ciocane (nu 

neapărat de cumpărat, pot fi și de închiriat/împrumutat), 100 de kg de nisip, 30 de metri 

liniari de scânduri de lemn pentru marginile gropii, 50 de cuie și o prelată, ca să o puneți pe 

fundul gropii. Nu aveți nevoie de servicii, pentru că vă pricepeți să săpați groapa și să uniți 

bârnele, dar ați avea nevoie de transportul materialelor. 

 

Materiale 

necesare 

Cantitate 

necesară 

Preț 

unitar 

Preț total Potențiali furnizori 

lopată 2 0 0 Împrumut de la firma părinților 

lui Andrei. 

ciocan 2 0 0 Împrumut de la firma părinților 

lui Andrei. 

nisip (kg) 100 0,32 32 BricoDepot, Dedeman, Leroy 

Merlin, firma locală X. 

scânduri de 

lemn (m) 

30 4 120 BricoDepot, Dedeman, Leroy 

Merlin, firma locală X. 

transport 

nisip și 

scânduri 

1 50 50 Transport asigurat de furnizor. 

cuie (buc) 50 0 0 Ni le dau părinții lui Andrei. 

prelată  

(m2) 

50 3 150 BricoDepot, Dedeman, Leroy 

Merlin, firma locală X. 

0 0 Rugăm firma de publicitate 

locală să ne dea bannerele 

rămase să le refolosim. 

Buget total  202 352 În funcție de proveniența 

prelatei 

 

 După ce ați făcut bugetul, veți avea o listă de materiale/servicii necesare, o sumă 

totală (pot fi și două sume: una ideală și una minimă) și o listă de furnizori. Din exemplul de 

mai sus vedeți câte variante creative există pentru a rezolva necesitățile de pe listă. O parte 

dintre obiecte le puteți împrumuta (mai ales instrumentele de care nu veți avea nevoie pe 

termen lung), pe unele le puteți obține ușor (mai ales pe cele mici și ieftine), pe unele le 
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puteți refolosi și chiar vă încurajăm să faceți asta. Pentru celelalte puteți face o campanie de 

strângere de fonduri, dar și mai simplu ar fi să le solicitați furnizorilor să vi le ofere sub 

formă de sponsorizare. Acest lucru se poate face tot prin intermediul școlii sau al asociației 

părinților din școala voastră, căci firmele, care au personalitate juridică, nu pot dona decât 

altor entități cu personalitate juridică.  

  

                    

                  Dovezi necesare pentru raportare: bugetul detaliat;  
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Ce veți găsi în partea II-a a Ghidului? 
 

1. Strângere de fonduri: 

a. Metode de fundraising 

b. Cum abordăm un sponsor? 

c. Cum le mulțumim donatorilor? 

d. Anexa V: Model de contract de sponsorizare 

2. Implementarea proiectului 

a. Etapele implementării 

b. Cum fac un apel pentru voluntari? 

c. Cum documentez procesul? 

d. Anexa VI: Model de raport narativ și financiar  

3. Lansarea Grădinii: 

a. Ceremonia de lansare 

b. Cum dau un comunicat de presă? 

c. Tururile ghidate 

4. Ce se întâmplă după? 

a. Aplicarea planului de mentenanță 

b. Implicarea voluntarilor și a autorităților 
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Surse imagini 
 

Copertă: Frunze create de Smashicons de pe www.flaticon.com 

Pag. 4: Plantă uscată creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Semn de stop creat de Smashicons de pe www.flaticon.com 

Săgeată creată de Smashicons de pe www.flaticon.com 

 Elevi creați de Smashicons de pe www.flaticon.com 

 Lopată în pământ creată de Freepik de pe www.flaticon.com  

 Gard cu verdeață creat de Eucalyp de pe www.flaticon.com 

 Oraș cu copaci creat de Eucalyp de pe www.flaticon.com 

Pag. 5: Creier bec creat de surang de pe www.flaticon.com 

Pag. 6: Imaginea 1 creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 2 creată de wanicon de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 3 creată de Flat Icons de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 4 creată de itim2101 de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 5 creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 6 creată de Flat Icons de pe www.flaticon.com 

Imaginea 7 creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

Imaginea 8 creată de Smashicons de pe www.flaticon.com 

 Imaginea 9 creată de smalllikeart de pe www.flaticon.com 

Pag. 7: Săgeată triplă creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

Pag. 8: Imagine dovezi creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Imagine anexă creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

Pag. 11: Semn de exclamare creat de Freepik de pe www.flaticon.com 

Pag. 14: Mână cu bani creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Coș de cumpărături creat de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Persoane create de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Bulă cu i creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 Clepsidră creată de Smashicons de pe www.flaticon.com 

 Mână cu cheie creată de Freepik de pe www.flaticon.com 

 

 


