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F I S A   D E   M I C R O P R O I E C T 

 
 
1.Titlul proiectului: 

ARTA DE A TRAI SANATOS 

 
2. Locul desfasurarii: 

Liceul Comercial “Spiru Haret” Loc.Piatra Neamţ  Judeţul Neamţ 

 
3. Durata proiectului: 

octombrie 2010 – iunie 2013 

 
4. Aplicant: 
Numele complet:  Liceul Comercial „Spiru Haret” Piatra Neamţ 
Prescurtarea:LCSH 
Adresa:Strada Petru Rareş Nr.26 Piatra Neamţ 
Telefon: 0233226079    Fax : 0233226079 
E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com 
 
5. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 

Nume: Grigorescu Victor 
Tel./Fax:0233226079 
E-mail: spiru_haret20022000@yahoo.com 

Semnatură 
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6.Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 5):  
Nume:coordonator de proiect  Luca Silvia 
Tel./Fax: 0745218397 
E-mail:silvia.luca@gmail.com 

Semnatură 
 

Nume: Inspector specialitate Prof.Bălan Jean 
responsabil de proiect din partea partenerului  Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 
Tel./Fax:/0233224648/0233215807 
E-mail:isj_neamt@yahoo.com 
 

                                                         Semnatură 
 
Nume: Dr.Daniela Marcoci – coordonator principal al proiectului  responsabil de proiect din partea partenerului  
Direcţia de Sănătate Publică Piatra Neamţ 
Tel./Fax: 0233213874 

E-mail: dspj.neamt@sant.ro 

 
 
                                                                                                                                                      Semnatură 
 
7. Parteneri:  
1. Direcţia de Sănătate Publică P.Neamţ – B-dul Dacia Nr.4 A, Telefon /fax 0233213874, -activitate de consiliere - ne vor sprijini 
prin accesul la informaţii, prezentarea statisticilor, interpretarea datelor obţinute de şcoală, evaluarea şi supervizarea proiectului, 
dar şi prin punerea la dispoziţie a spaţiului necesar expoziţiei de postere întâlniri cu  medici specialişti care vor consilia elevii şi 
părinţii implicaţi în proiect. Sub îndrumarea acestora şi a medicului şcolar, elevii şi părinţii vor participa la work-shop-uri . 
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2. Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ – str.Lt.Draghescu nr.4A;telefon:0233/214860;E-mail:isj_neamt@yahoo.com -activitate 
de implementare – desemnarea profesorilor de specialitate (educaţie fizică şi biologie) care să sprijine activitatea elevilor şi 
părinţilor implicaţi în proiect.  
3.Consiliul Judetean Neamt str. Alexandru cel Bun nr.27;tel.0233/212890;fax.0233/213670-sprijinirea activitatilor de 
implementare a proiectului; 
 
4.Consiliul Local Piatra Neamt  str. Stefan cel Mare nr.6-8 telefon:004233218991;E-mail:infopn@primariapn.ro- facilitare a 
desfasurarii activitatilor sportive in spatiul public 
 
5.Directia pentru Sport a Judetului Neamt- strada Stefan cel Mare nr16 ;Cod postal 610101-tel.0233/215249,fax.0233/211212;E-
mail:dsjneamt@yahoo.com ,sprijin in organizarea de activitati sportive 
 
6.Asociaţia Părinţilor “LCSH” P.Neamţ – ONG , Strada Petru Rareş Nr.26,Telefon/fax 0233226079, activitate de 
implementar,sprijin financiar. 
 
 
8. Contextul/justificarea  proiectului  

      General: 
  Statistici ale OMS au arătat că:  
- în lume există peste 300 milioane de persoane obeze din care jumătate sunt europeni; 
- in Europa, în ultimele 3 decenii, numărul persoanelor obeze s-a triplat; 
- raportul persoane obeze/persoane normoponderale, în Europa, este de 1:5; 
- 40% din copii români sunt obezi; 
- topul ţărilor cu populaţie obeză: Grecia, Spania, Portugalia (femei), Germania, Finlanda, Anglia (bărbaţi); 
     Specific: 
  Din datele statistice ale DSP Neamt , care au făcut o evaluare a gradului de obezitate în rândul elevilor de clasa a VI-a în 
anul şcolar 2008-2009 reiese că 4% din elevii de 12-13 ani sunt obezi, băieţii fiind cei mai predispuşi acestui pericol.  

Statistica realizată de medicul şcolii noastre în anul şcolar 2009-2010 a evidenţiat faptul că dintr-un total de 997 elevi, 106 
au indicele de masă corporală peste 25. 

Pentru a trăi, omul are nevoie de putere, forţă vitală, energie. Una din modalităţile de a dobândi energie pentru viaţă este 
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9 Scopul proiectului: 

Adoptarea unui comportament sănătos privind mişcarea zilnică susţinută (60 de minute, zilnic) / consumul de fructe şi 
legume de cinci ori pe zi, zilnic,  / consumul zilnic crescut de apă în rândul copiilor cu vârste intre 4 şi 19 ani din Liceul Comercial 
“Spiru Haret” Piatra Neamţ.  

 
 
10 Obiectivele proiectului (vor fi SMART - specifice, masurabile, de atins / abordabile, relevante, incadrate in timp): 

1. Creşterea cu 80 % a procentului de copii care se misca riguros moderat  timp de 60 min/zi, de 5 ori /săptămână. 
2. Creşterea cu 95% a procentului de copii care consuma fructe si legume de două ori pe zi, zilnic. 
3. Cresterea cu 90 % a procentului de copii care consuma micul dejun zilnic. 
4. Creşterea cu 85%  a procentului de părinţi şi cadre didactice informate şi implicate. 

alimentaţia. Influenţa alimentaţiei asupra sănătăţii noastre este foarte mare. Hrana pe care o ingerăm constituie combustibilul care 
face să funcţioneze maşinăria atât de complexă a fiinţei noastre. Aşa cum nu este totuna dacă unei maşini construită să meargă 
pe benzină i se pune motorină, la fel omului trebuie să i se ofere un “combustibil” potrivit.  

Alimentaţia este un proces voluntar şi conştient, şi de aceea educabil. Aceasta depinde de o decizie liberă a individului. De 
aceea, aderarea la obiceiurile alimentare mai sănătoase reclamă o convingere profundă. Alimentaţia este fără îndoială obiceiul 
care influenţează cel mai mult sănătatea oamenilor. Nu degeaba obiceiul de a mânca este cel care se repetă cel mai constant de-
a lungul vieţii noastre. Doctorul Oseler, renumitul medic canadian, spunea că 90% dintre toate afecţiunile, cu excepţia infecţiilor şi 
a accidentelor, sunt strâns legate de alimentaţie. 

Pe lângă o alimentaţie adecvată, mişcarea şi un regim de viaţă corect îşi aduc contribuţia la menţinerea sănătăţii. 
Prin exerciţiile fizice, elevii capătă încredere în forţele proprii, îşi coordonează activitatea nervoasă, dobândesc curaj, spirit 

de iniţiativă şi de organizare, devin mai sociabili, ceea ce îndreptăţeşte să se afirme că activitatea fizică constituie o necesitate 
vitală, fiind un stimulent deosebit de preţios pentru creşterea şi dezvoltarea lor armonioasă pentru formarea caracterului, pentru 
asigurarea sănătăţii. 

Obezitatea în rândul copiilor şi adolescenţilor tinde să devină principala problemă de sănătate a sec. XXI şi a început să fie 
tratată mai serios.  

Ţinând cont de statistisca făcută la nivel de şcoală, considerăm oportună implementarea proiectului “Arta de a trăi 
sănătos” pentru a  modifica comportamentele alimentare nesănătoase şi a elimina sedentarismul din programul zilnic al elevilor 
noştri, dar şi de a conştientiza părinţii şi cadrele didactice asupra acestei probleme.  
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11 Rezultate asteptate/anticipate:  
• nr. de copii si adulti (din grupul tinta) informati : 150 de elevi care işi vor schimba comportamentul şi stilul de viaţă. 
• nr. de institutii implicate :6-  Liceul Comercial “Spiru Haret”, ISJ NEAMŢ, DSP NEAMŢ, Consiliul Local, Consiliul 

Judeţean, Direcţia Judeţeană de tineret şi sport. 
• familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfasurarea unor activitati sportive care 

să motiveze copilul in procesul de prevenire a imbolnavirii prin participarea la activităţi fizice în aer liber. 
• sensibilizarea parintilor si ai altor factori educationali din cadrul comunitatii privind necesitatea formarii si dezvoltarii 

constiintei in privinta alimentatiei sanatoase si importanta exercitiului fizic la copii;  
• implicarea autoritatilor locale si a altor factori in vederea sustinerii financiare 
• cresterea randamentului scolar  
• crearea unei stari de bine in procesul educational prin modernizarea spaţiului de servit masa şi dotarea bucătăriei cu 

materiale moderne şi practice care să stimuleze interesul elevilor pentru procesul culinar. Acest fapt poate asigura pe 
viitor diseminarea valorilor acestui proiect şi îmbunătăţi nivelul de conştientizare al elevilor şi părinţilor privind hrana 
sănătoasă. 

 
12. Complementaritatea cu alte proiecte/programe, experienta anterioara : 
“Adolescenţii renunţă la fumat” – desfasurat pe parcursul a 6 saptamani, avand ca rezultat schimbarea stilului de viata – renuntarea 
la fumat si practicarea unui sport de performanta (canotaj) 
 “Alege un cămin sănătos” – actiune desfasurata pe parcursul a 2 luni, in cadrul caruia au fost derulate intalniri atat cu copiii cat si 
cu parintii claselor I si la incheierea carora au fost acordate premii ce promoveaza miscarea fizica  
“Igiena personala si igiena mediului inconjurator”  
Competiţii sportive organizate cu prilejul “Zilelor Şcolii”,”Ziua copilului”,”Zilele oraşului” ( concursuri de role, biciclete, sărituri în 
lungime) 
 
13. Grup tinta (copii cu varsta intre 3-19 ani): 
Unitatea noastră de învăţământ cuprinde toate nivelel de învăţământ de zi : preşcolar,primar,gimnazial şi liceal şi are un număr 
total de copii de 997. 
 
 Grupul ţintă este format astfel :  
Principal : 
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� 20 preşcolari , grupa mare , 5-6 ani; 
� 20 preşcolari,  grupa pregătitoare, 6-7 ani; 
� 40 elevi, clase primare; 
� 40 elevi, clase gimnaziale; 
� 40 elevi, clase liceale 
Secundar : 
� părinţi; 
�  cadre didactice 
 
 
14. Activitatile proiectului in ordinea desfasurarii / scurta descriere 
 

Lansarea proiectului – mediatizarea proiectului în şcoală şi în comunitate; realizarea unui rezumat al proiectului printr-o proiecţie 
Power Point şi prin pliante, invitarea partenerilor proiectului, a cadrelor didactice colaboratoare, a grupului ţintă, a unor 
reprezentanţi ai Consiliului Elevilor şi a mass-mediei locale, precum şi a grădiniţei care şi-a dat acordul de participare la acest 
proiect  
  
Activitatea 1: activitate fizică zilnică la nivelul grupului de preşcolari la sala de sport a grădiniţei în pauze si miscare sustinuta cu 
echipamentul solicitat in proiect 
        
Activitatea 2:   servirea zilnică a unui fruct la ora 10,30 şi 15,30;  în pauza de masa, elevii  îşi vor aduce şi vor consuma, în fiecare 
zi, fructe sau legume proaspete. Monitorizarea comportamentelor pe tot parcursul anului, chiar monitorizarea zilnică ,  prin tabele 
ce indică numărul de  fructe şi legume consumate se va face de către elevii mesageri ai sănătăţii.  
 
Activitatea 3 activitate semestrială ,3 săptămâni, 6 ore/zi, prepararea şi servirea alimentelor sănătoase, în cadrul orelor de 
pregătire practică a elevilor de liceu.; În cadrul acestor ore elevii pregătesc în spaţiul amenajat în cadrul şcolii reţete sănătoase, 
prin alimente sănătoase – concurs „ Hrană sănătoasă – minte şi trup sănătos”; Prepararea micului dejun si servirea acestuia in sala 
de mese amenajata 

 
Activitatea 4 organizare de activitati  informare\educare a elevilor, a parintilor in cadrul lectoratelor cu parintii, a  cadrelor 
didactice  in cadrul unor intalniri cu specialisti. 
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Activitatea 5 organizarea unor concursuri sportive cu premii ( role, patine, biciclete,badminton,alergare etc.) – copii se vor 
antrena pentru aceste concursuri in salile de sport cu echipamentele solicitate in proiect 
 
Activitatea 6 organizarea unor concursuri gastronomice , la nivelul elevilor de liceu, în cadrul orelor de specialitate( liceul are 
filieră tehnologică, profil servicii – specializare tehnician în turism, în cadrul orelor de Igiena şi sănătatea produselor alimentare) 
 
Activitatea 7 cerc culinar,,Micul  bucatar/Mica gospodina’’, ,,Primul pas in bucatarie’’ 
 
Activtatea 8 dezbateri pe teme nutritionale  pe teme cum ar fi: ,,Ce trebuie sa manance zilnic un copil cu varsta intre 5 – 7 ani/7 
– 11/12 -15/16-18 ani?”, ,,De ce copiii care mananca chipsuri sunt obezi?’’, ,,Ce impact au sucurile acidulate asupra sanatatii?’’ 
 
Activitatea 9 concursuri tematice; ,, Spune – mi ce mananci, ca sa – ti spun cat de sanatos esti’’, ,,Spune – mi cum vei gati 
cand vei fi mare, ca sa – ti spun ce boli vei avea’’ 
 
Activitatea 10 expozitie de desene si fotografii  ,Boli si bolnavi’’, cu semnificatia celor mai raspandite afectiuni determinate de o 
alimentatie incorecta si a grupelor de varsta purtatoare ale acestora realizate de către elevi din grupul ţintă şi prezentate în 
spaţiul de expoziţie din sala de festivităţi a liceului, în prezenţa unor invitaţi (părinţi, cadre didactice, reprezentanţi mass-media). 
Aparatul de fotografiat cerut,se doreste a fi unul performant,deoarece ,va fi folosit pentru realizarea unor fotografii de buna 
calitate,pe toata perioada desfasurarii proiectului si introduse intr-un CD ce va constitui material didactic si de prezentare pentru 
celelalte scoli in care intentionam sa extindem acest proiect.(CN’’Petru Rares” si Liceul de Informatica). 
Deasemenea, aceste fotografii,vor fi expuse in spatiul public al „Bibliotecii G.T.Chirileanu „                                                         . 

 
15. Grafic activitati pe modelul diagramei Gantt): 

Activitate Luna/Săptămâna Instituţii 
partenere 1 

octom
brie 

2 
noiem
brie 

3 
dece
mbrie 

4 
ianuar

ie 

5 
februa

rie 

6 
martie  

7 
aprilie 

8 
mai 

9 
iunie 

Săptămâna 1    2    
3  4 

1   2   
3   4 

1   2   
3   4 

1   2   
3   4 

1   2   
3   4 

1   2   
3   4 

1   2   
3   4 

1   2   3   
4 

1    2   
3      4 

Activitatea 1                                     ISJ Neamţ 
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DSP 
Activitatea 2                                     ISJ Neamţ 

DSP 
Activitatea 3                                     Cadre 

didactice  
Activitatea 4                                     DSP – prin 

cabinetul 
medical şcolar 
şi specialişti, 
psihologul 

liceului,profe 
sor biologie 

Activitatea 5                                     ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 6                                     Cadre 
didactice  

ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea  7                                     Cadre 
didactice  

ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 8                                     DSP şi 
psihologul 

liceului 
Activitatea 9                                     Cadre 

didactice  
ISJ Neamţ 

DSP 
Activitatea 10                                     Cadre 

didactice  
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16. Plan de monitorizare si evaluare a rezultatelor: (evaluare periodica urmarind indicatori cantitativi si calitativi ) 

chestionare,bilanţ al stării de sănătate observatia directa, tabele de participare, calcularea indicelui de masă corporală realizate 
de către cadrele medicale ale cabinetului medical din liceu. 

 
17. Contributia proprie (a solicitantului / partenerilor/ sponsorilor): 

a) resurse umane:medic,asist.med.scolar, cadre didactice, parinti, specialisti,psihologul şcolar, administrator, asigurate de 
DSP, ISJ, Liceul Comercial. 

b) resurse financiare: bani pentru fructe si legume asigurate de părinţi. 
c) resurse materiale: 
     - spaţiu, video-proiector,laptop,dvd-uri cu materiale informative,planşe asigurate de Liceul Comercial,  
training-urile asigurate de partenerul DSP, sali, spaţiu adecvat pentru desfăşurarea în aer liber a activităţilor sportive,suportul de 
curs, suport  computerizat asigurat de Liceul Comercial 

 
18. Resurse materiale solicitate in cadrul proiectului si costuri estimate: 
 

aparat de fotografiat(1 buc.=1145,18 roni) 
bandă de alergare(2buc.=4166 roni), bicicletă ergometrică(2buc.=2364,60roni),mingi (20buc.=580roni), corzi pentru exercitii 
fizice (40buc.=252 roni), saltea gonflabilă sub formă de tobogan(1buc.=2466,75roni), saltele gimnastică (4buc.=500roni) 
biciclete de oras(12buc.=3298,80),  trotinete (12buc.=1584roni) 
 
1 set oale inox=443,99 roni- pentru pregatirea alimentelor de catre elevii liceeni in cadrul orelor de practica, mese (15buc.=3750 
roni), scaune (60buc.=5728,80roni), spalator vase cu doua cuve(1buc.=2017roni) 
spălător profesional pentru veselă,  

 
 
19. Modalitati de sustenabilitate institutionala sociala/financiara si implicatii legislative: 
 

Reinnoirea protocolului semnat de parteneri. 
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Implicarea de noi parteneri. 
Activitate / 
 subactivitati 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Institutii 
partenere 

Activitatea 1                             ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 2                             ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 3                              Cadre 
didactice  

Activitatea 4                             DSP – prin 
cabinetul 
medical 
şcolar şi 

specialişti,ps
ihologul 

liceului,profe
sor biologie 

Activitatea 5                             ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 6                             Cadre 
didactice  

ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea7                             Cadre 
didactice  

ISJ Neamţ 
DSP 

Activitatea 8                             DSP şi 
psihologul 

liceului 
Activitatea 9                             Cadre 

didactice  
ISJ Neamţ 

DSP 
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Activitatea 10                             Cadre 
didactice 

 
20. Asigurarea efectului multiplicator al proiectului: 

- identificarea altor initiative care adera la obiectivele si metodologia proiectului; 
- multiplicarea bunelor practici de nutritie sanatoasa si activitate fizica prin diseminarea informaţiei in rândul elevilor de la Liceul 
“Petru Rareş” şi Liceul de Informatică. 

 
21. Asigurarea vizibilitatii proiectului: 

Micro-proiectul va fi promovat prin ziarul local Realitatea, postul de Televiziune 1 TV Neamţ, folosind obligatoriu si 
sigla/insemnele Proiectului National / finantatorilor. 


