
 

 

 
 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: “Erudit Club” 

Titlul proiectului: Fondarea clubului de jocuri intelectuale la Răzeni 

Liderul grupului de iniţiativă: Bivol Constantin 

Mentor: Suhan Elena  

Localitatea: s.Răzeni 

Buget aprobat (lei): 6000 lei 

Număr de înregistrare şi data semnării 

Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/ 71 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 08 ianuarie 2011 

 

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

Proiectul urmăreşte lărgirea orizontului de cultură generală a tinerilor şi sporirea implicării lor în activităţile 

cu caracter cultural-educativ. În mare parte, obiectivele proiectului au fost realizate cu succes. Tinerii din liceu 

au fost entuziasmaţi de modul în care a fost desfăşurat concursul şi s-au implicat activ în organizarea lui. 

Acesta a devenit un subiect foarte solicitat şi urmează să fie desfăşurat regulat în fiecare an.  

 

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 

Procurarea enciclopediilor 

Au fost procurate 7 enciclopedii, fapt care a contribuit la facilitarea elaborării întrebărilorilor pentru concurs. 

Procurarea mobilierului 

În locul meselor s-a procurat o tablă magnetică, care va fi  mult mai utilă în cadrul şedinţelor  grupului de 

iniţiativă, care vor avea loc pe parcurs. 

Concursul de intelectualitate Ce ? Unde ? Cînd ? 

Grupul de iniţiativă “Erudit Club” de la Liceul Teoretic Răzeni a desfăşurat prima rundă 



 

 

a concursului intelectual “Ce? Unde? Cînd?”. Evenimentul a avut loc în incinta Liceului Teoretic Răzeni, pe 

data de 18 noiembrie. La concurs au participat elevii claselor a IX-a, care au format patru echipe. Conform 

regulamentului, moderatorul le-a adresat participanţilor cîte 9 întrebări din domeniile: geografie şi istorie. 

Învingătoare primei runde a concursului a fost echipa clasei a IX-a “C”, care a acumulat cel mai mare număr 

de răspunsuri corecte, pe locul II clasificîndu-se echipa clasei a IX-a “D”. La eveniment au asistat directorul 

educativ Caraman Ana, directorul-adjunct Baidan Aliona, elevi ai claselor a IX-a şi membrii grupului de 

iniţiativă. 

Concursul a lăsat impresii frumoase atît participanţilor, cît şi spectatorilor, care afirmă că ar dori să mai fie 

organizate în şcoală asemenea concursuri. Echipa cîştigătoare urmează să meargă la un spectacol în timpul 

vacanţei de iarnă, iar membrii clubului “Erudit” planifică desfăşurarea celei de-a doua runde. 

 

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

activităţilor: 

Iniţial “Erudit Club” a fost format din 8 membri , care , pe parcurs , s-a redus la 4. Fiecare membru avea 

anumite responsabilităţi. De procurarea meselor s-a ocupat Ulmanu Diana , iar de procurarea enciclopediilor 

Bivol Constantin. De asemenea a fost nevoie de alcătuit şi întrebările pentru concurs,la care au participat toţi 

membrii echipei. La concurs trebuiau formate echipe din clasele a IX-a , de acest lucru a fost responsabil 

liderul echipei. Din suma acordată s-a procurat şi un aparat foto-digital,de care a fost responsabil liderul 

grupului. Pentru ca elevii să fie la curent cu acest concurs, Tîrgoala Galina a elaborat pliante informative.  

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

activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiarii proiectului sunt elevii claselor a VIII-XII-a în numar de 270 elevi , printre care se numără şi elevi 

din satele vecine:Cărbuna, Cigîrleni, Porumbrei, Codreni, Mileştii Noi.  

 

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)  

Proiectul a ridicat gradul de implicare a tinerilor în activităţile cu caracter cultural-educativ. Au fost procurate 

mobilă şi fotoaparat , care au creat condiţii pentru implementarea proiectului şi a oferit un avantaj de 

mediatizare a activităţilor tinerilor din liceu. 

 

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

depăşirea acestora: 

Dificultăţile apărute pe parcursul desfăşurării proiectului sunt: 

*Atitudinea neserioasă a unor membri faţă de natura proiectului  

*Nepunctualitatea participanţilor la concurs 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Deoarece organizarea şi desfăşurarea concursului nu necesită mari cheltuieli financiare , vor fi organizate 3 

etape pe an si micile necesităţi apărute pe parcurs,fiind rezolvate de către administraţia liceului. 



 

 

 

1. 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. 

Grupul de iniţiativă a fost format în vara anul 2011, constituind 9 persoane care, pe parcurs, au dat dovadă de 

o participare activă în cadrul proiectul. Echipa de iniţiativă are ca scop elaborarea mai multor proiecte care vor 

contibui la dezvoltarea intelectuală a tineretului. Concursul care s-a desfăşurat pe data de 18 noiembrie,  a 

avut drept scop încadrarea elevilor din clasele a 9-a în  jocurile de intelectualitate. Echipa care a ieşit 

învingătoare, constituită din 5 persoane, a beneficiat de bilete gratuite la patinoarul IceBravo . A fost un joc de 

intelectualitate ce a trezit interes multor persoane. Pe parcurs echipa de iniţiativă planifică elaborarea unei noi 

runde, care se va desfăşura între clasele din liceu, care, la fel, va fi un remediu pentru dezvoltarea 

intelectualităţii şi încadrarea elevilor din Liceul Teoretic Razeni în diferite activităţi cu caracter cultural-

educativ. Următoarea rundă se va desfăşura în luna februarie şi sperăm la o participare activă a elevilor. 

 

2. 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:                         Bivol Constantin   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Suhan Elena   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


