
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: FULGER 

Titlul proiectului: Renovarea scenei L.T.Costesti 

Liderul grupului de iniţiativă: Ghenita Ion 

Mentor: Meriacre Agafia  

Localitatea: Costesti 

Buget aprobat (lei):  

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Nr.33 din data de 13 mai 2011 

Data prezentării raportului:  

 

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

Scopul proiectului nostru a fost realizat, cit si obiectivele lui. Acum Liceul Teoretic Costesti dispune de o 

scena ca si noua, cu peretii ornamentati, cu o iluminatie scenica buna si cu mai mult spatiu in sala pentru 

spectatori. Am gasit de cuviinta ca sa nu amplasam o cortina, insa aceasta problema va fi pusa in discutie de 

catre Administratia Liceului Teoretic Costesti. 

 

 

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 

 Inlaturarea varului de pe pereti ne-a luat 2 zile, la care am participat membrii grupuliu de initiativa si 8 

elevi ai liceului; 

 Indreptarea peretilor: 1 zi, peretii scenii aveau unele gauri si pentru inlaturarea lor au fost indreptati 

peretii, au participat mesterul si membrii grupului de initiativa; 

 Ornamentarea si vopsirea peretilor s-a realizat in 3 zile la care a participat doar mesterul si ajutorul lui; 

 Instalarea becurilor pentru iluminarea acenei, Participanti: Electricianul, lucratorul tehnic al liceului, 



 

 

 

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

activităţilor: 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiarii directi: Elevii liceului, administratia liceului(directoarea, profesorii, directorul adjunct, etc.) 

Beneficiarii indirecti: APL-ul, parintii, unii agenti economici, etc. 

 

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 vru sa vedem citi elevi v-or fi cointeresati sa participe la realizarea acestui proiect, respectiv din 17-20 de 

solicitari, doar 8 dintre ei au acceptat sa participe, fiecare cu motivele lui. Am mai urmarit cit de tare se va implicat 

noul primar al satului, deci am fost partial multumit de implicare. 

Stiam deja ca marimea peretilor era 100m2 

Am masurat doar in timpul realirazii obiectivelor: Indreptarea peretilor si ornamentarea in timpul combinarii 

materialelor de constructie (ex. 1kg apa si 5kg de amestec “Buna”) 

 

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

depăşirea acestora: 

O dificultate a fost bratele de munca, din aceasta cauza pentru inlaturarea varului de pereti ni-a luat 2 zile. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa incetarea finantarii de la Fondul pentru Tineri, primaria e decisa sa acopere toate cheltuielele care apar. 

 

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. 

Liceul Teoretic Costesti dispune de o scena pentru festivitati care nu a fost pusa in functiune de aproximativ 10-12 

ani, toate activitatiile se desfasurau linga scena, deoarece scena era intr-o stare deplorabila, cu pereti deteriorati, 1-2 

becuri pentru iluminarea scenica, costina gaurita etc. 

Intr-un numar de 3 elevi, in octombrie 2010 s-a format grupul de initiativa al Liceului Teoretic Costesti 

“FULGER” care in runda a II– a de granturi mici a Fondului pentru Tineri Ialoveni a implementat un proiect ce 

liderul grupului de initiativa; 

 P.S: Liderul Grupului de initiativa “FULGER” a fost mereu prezent in timpul desfasurarii activitatilor. 

Pe unde mai putin pe unde mai mult, toti dintre cei mentionati mai sus s-au implicat in realizarea acestui proiect. 

Membrii grupului de initiativa, mentorul cit si alti parteneri ca: Directoarea, primaria, lucratorul tehnic, elevi, etc. 

si-au sacrificat timpul liber pentru realizarea proiectului dat.  



 

 

prevedea renovare scenei care respective a fost cistigat. 

Membrii grupului de initiativa si cu alti 8 elevi ai liceului au participat la realizarea acestui proiect. 

In prezent scena Liceului Teoretic Costesti are un aspect cu totul diferit: cu peretii ornamentati si iluminatie 

scenica buna.Toate acestea au fost realizate datorita sustinerii Fondului pentru Tineri Ialoveni si primarie satului 

Costesti si nu in ultimul rind grupului de initiativa “FULGER”. 

 

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:                        Ghenita Ion  Ghenita 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:                      Meriacre Agafia  Meriacre 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


