
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Progres 

Titlul proiectului: Prodezvoltare 

Liderul grupului de iniţiativă: Bobrov Mihaela 

Mentor: Mîrzenco Ana  

Localitatea: Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 2000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Nr.PGM T-II/11/31 

13 mai 2011 

Data prezentării raportului: 19 septembrie 2011 

 

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

Scopul proiectului a fost atins cu succes, tinerii au făcut cunoştinţă cu noţiunile: managementul 

stresului, antreprenoriat şi au învăţat paşii pe care trebuie să-i urmeze pentru a înregistra o firmă. 

Au acumulat experienţă valoroasă pentru tot restul vieţii.  

 

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 

 

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

activităţilor: 

Trainig-urile se preconizau pentru data de 10, 11, 13 iunie, dar din cauza că majoritatea aplicanţilor 

erau la odihnă, am fost nevoiţi să amînăm pentru data de 16 august. De la ora 10:00-19:00 s-a 

desfăşurat   un training la pădure, în care au fost incluse toate temele, au participat 35 de 

persoane. Activitatea a fost promovată prin intermediul anunţurilor afişate în şcoli, prin intermediul 

zairului şcolar al Liceului Teoretic “ Petre Ştefănucă”, anunţuri în cadrul careului cu ocazia ultimului 

sunet, iar rezultatele în cadrul careului de pe data de 1 septembrie. 



 

 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Proiectul a avut 35 de beneficiari direcţi, tineri din raionul Ialoveni. Şi indirecţi parinţii acestora, care au 

beneficiat de traininguri gratuite pentru copiii lor, şi încă 20 de tineri din Liceul Teoretic “ Petre 

Ştefănucă”, în cadrul unei lecţii deschise cu tematica “ Aplanarea Conflictului şi Managemetul 

Stresului”. Lecţia s-a desfăşurat pe data de 14 septembrie şi a fost condusă de Calancea Eugenia şi 

Istratuc Irina, care au fost prezente la training.  

 

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)  

Am urmărit implicarea tinerilor şi facilitarea unor condiţii favorabile pentru o colaborare eficientă, 

precum şi familiarizarea tinerilor cu noţiunile noi. Participanţii s-au implicat pe parcursul training-ului, 

venind cu întrebări, la care desigur au primit răspuns. La finalul training-ului tinerilor li s-au adresat 

întrebari la care au răspuns  correct, ceea ce demonstrază că trainerii instruiţi la UpGreat au fost pe 

deplin înţeleşi şi ascultaţi. 

 

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

depăşirea acestora: 

O dificultate întîlnită a fost cea de găsire a unei zile în care toţi participanţii selectaţi să fie liberi. În rest 

totul a decurs conform planului. Am avut parte de timp frumos, şi de toate cele necesare: birotică, 

transport, traineri şi participanţi receptivi. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

După încetarea finanţării primite de la  Fondul pentru Tineri Ialoveni, proiectul se preconizează a fi 

extins în tot Liceul Teoretic „ Petre Ştefănucă”, şi „ Ana Muntean”, adică se vor desfăşura lecţii deschise 

în clasele doritoare, iar cei ce le vor ţine vor fi participanţii voluntari ai proiectului Prodezvoltare. 

 

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. 

Fiind colegi, deseori am întîmpinat în clasă situaţii de conflict, dar treptat am observat că nu doar colegii 

de clasă se confruntă cu stresul şi situaţiile de conflict. Aşa am decis că ar fi bine ca tinerii să ştie cîteva 

despre stres şi depăşirea situaţiilor stresante. Apoi am început sa depistăm mai multe domenii în care 

tinerii sînt interesaţi, astfel ne-am hotărît să includem antreprenoriatul şi paşii de înregistrare a unei 

firme, care include şi lidershipul, interacţiunea într-o echipă, cîteva despre investiţii şi instituţiile la care 

apelăm în caz de vrem să inregistrăm o firmă . Am anunţat tinerii şi am selectat tinerii interesaţi, ne-am 

Membrii grupului au avut un comportament responsabil, pentru ca totul să decurgă conform 

planului şi ca participanţii să aibă o zi productivă cu multă informaţie utilă. Responsabilităţile au fost 

ditsribuite astfel : Valeriu Erimia- responsabil pe transport; Mihaela Bobrov- a convins trainerii să 

accepte propunereal; Nicoleta Candu- responsabilă de pauzele de cafea. D. Ana  



 

 

organizat şi am plecat la training în aer liber, cel mai bun loc pentru a medita asupra viitorului, propriei 

persone şi asupra propriilor principii. Natura şi jocurile distractive au ajutat tinerii să asimileze mai bine 

materialul. Tinerii au fost puşi in situaţii concrete unde a fost scoasă in evidenţă creativitatea şi spiritul 

practic. Seara am facut un foc, care a contribuit la consolidarea echipei şi stabilirea unor prietenii de 

lungă durată bazate pe interese comune. Am avut parte de o zi superbpă şi plină de informaţie utilă şi 

activităţi frumoase.Proiectul va fi continuat prin intermediul lectiilor deschise duse de participanţii 

proiectului în clasele doritoare.  

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 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. 

 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  Mîrzenco Ana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Bobrov Mihaela   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


