
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tinerii-Ecologi; 

Titlul proiectului: O minte sănătoasă într-un anturaj sănătos; 

Liderul grupului de iniţiativă: Braga Tatiana; 

Mentor: Ursu Nina; 

Localitatea: Ulmu; 

Buget aprobat (lei): 6000  

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-II/11/51 din  16 mai 2011 

Data prezentării raportului: 31.07.2011; 

 

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

Proiectul a fost realizat în masura cuvenită. Scopul proiectului a fost atins, iar bancile şi urnile care trebuiau să 

fie instalate, au fost zugravite şi amenajate cu succes; 

 

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: 

Pentru inceput am amenajat teritoriul unde trebuia sa fie instalate bănile şi urnile. Schimbari fata de planificarea 

initiala s-au inregistrtat – scaunele au fost instalate in alt loc decit cel rezervat.Lucrarile au decurs in perioada 

17.06. 2011 – 24.07.2011. Au fost implicati citiva elevi din clasele liceale, membrii grupului de initiativa , totul cu 

sprijinul lucratorilor tehnici si mentorului. Activitatea a fost promovata prin donarea unor sume banesti de catre 

agentii economici si perosanele fizice, din care s-au procurat materiale pentru instalarea scaunelor si urnelor. 



 

 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Din beneficiarii directi fac parte elevii, profesorii si lucratorii tehnici care sunt in numar de 396 , iar din beneficiarii 

indirecti fac parte parintii si oricare locuitor al satului Ulmu. Activitatile proiectului au un impact pozitiv asupra 

oricarui tip de beneficiary, deoarece elevii au un loc amenajat decent pentru recreare, iar parintii nu vor sta cu grija 

in ce priveste sanatatea copilului sau. De asemenea fiecare locuitor poate lua loc pe bancile instalate. In acest mod, 

proiectul nostru are un impact pozitiv asupra tuturor claselor de locuitori. 

 

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)  

Suntem mulţumiţi de rezultatele obţinute, exceptind faptul ca nu am dispus de resurse financiare in-deajuns pentru 

a ne indeplini in totalitate dorinta ( pavarea parcelei unde au fost instalate bancile si urnele). Luind in consideratie 

faptul ca e vacanta, am dispus de elevi cu initiative , cu dorinta de a munci si de a face o schimbare. 

 

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

depăşirea acestora: 

Una din dificultăţile principale întîlnite a fost lipsa persoanelor fizice, iar pentru depaşirea acestora am fost 

nevoiţi să lucrăm mai mult. Vremea nefavorabilă la fel a încurcat la desfăşurarea proiectului, datorită ploilor 

survenite am fost nevoiţi să amînăm lucru de la o zi la alta. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Grupul de iniţiativa Tinerii-Ecologi nu se opreşte aici. Noi dorim să facem ograda liceului nostru locul unde ne 

vom putea recreea cel mai bine. Pentru început vom păstra ce avem şi vom cultiva în celelalte generaţii dorinţa de 

a face ceva mai bun şi mai frumos. Speram să pavăm teritoriul unde au fost amenajate băncile şi urnele, iar 

împrejurul acestui teritoriu să avem o gradină unicală de flori; 

 

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. 

        Ideea de a schimba ceva o are oricine. Noi am fost printre cei care am făcut tot posibilul pentru ca dorinţa 

noastră să se îndeplineasă. Înca din toamna anului 2010 a fost ridicată întrebarea de a se face ceva schimbări în 

curtea liceului nostru, pentru ca elevii de toate vîrstele să aiba posibilitatea de a se recrea cît mai bine. Cînd 

reprezentanţii asociaţiei obşteşti “Eco-Rezeni” au venit la noi in liceu cu îndemnul de a schimba ceva spre bine noi 

nu am ezitat să pierdem şansa. 

         Elevii care au avut dorinţa spre shimbare au hotărît să se unească , să formeze grupul de iniţiativă. Astfel am 

înaintat proiectul în care am descris in detalii ceea ce am dori să schimbăm. Cînd ne-am aşteptat cel mai puţin, 

rezultatul pozitiv ne-a luminat calea. Am semnat contractual după care ni s-a oferit însfîrşit şansa de a schimba 

Membrii grupului de iniţiativa au fost destul de activi şi ingenioşi in cadrul activităţilor planificate. Mereu bine 

organizaţi datorită mentorului şi liderului grupului de iniţiativa, care au ţinut cont de fiecare detaliu în desfăşurarea 

proiectului. Implicarea a fost binevolă. Partenerii implicate ne-au asigurat cu materiale ( sol, vopsea, PGS, ciment) 

care fac posibila instalarea bancilor si urnelor. 



 

 

ceva. 

        Terenul nu era pregătit pentru ca băncile şi urnile  ce ni se ofereau să fie instalate. Iar noi pentru început am 

demontat mesele metalice  uzate, iar cîteva remorci de pămînt au ajutat la nivelarea teritoriului. Am primit băncile 

şi urnile, am pregatit bancile zugrăvindu-le in verde, iar urnele erau deja pregatite.  

        Conform planului am instalat băncile şi urnile în curtea liceului. Spre sfîrşitul lunii iulie băncile şi urnile 

primite au fost instalate în locul cuvenit. 

        Acum, că deja am terminat ne ştim destul de bravi pentru că am reuşit să facem un lucru memorabil pentru 

noi şi pentru cei ce îşi fac studiile în Liceul Teoretic “M. Eminescu” din comuna Ulmu. Vacanţa a influienţat 

pozitiv asupra ideelor noastre. Iar asociaţiei obşteşti  “Eco-Rezeni” îi mulţumim pentru micul imbold oferit. Un 

mic imbold a facut schimbări mari în curtea liceului din localitatea noastră. Vă mulţumim!!! 

 

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:  Braga Tatiana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Ursu Nina   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


