
 

 

 

Anexa nr. 4  
la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-IV/12/103 din 15 mai 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tinerii naturalisti 

Titlul proiectului: Parc de agrement 

Liderul grupului de iniţiativă: Buzatu Victor 

Localitatea: Danceni 

Buget aprobat (lei): 18000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-IV/12/103 din 15 mai 2012 

Data prezentării raportului:  

 

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

Crearea unei zone de agrement care va avea o dubla oportunitate de relaxare,imbinidu-se sportul si 

activitatile culturale,precum si promovarea unui mod sanatos de viata. Obiectivele propuse preiau 

viata cu incetul, desigur nu fara ajutorul grupului de tineret si participarea activa a consatenilor 

nostri.  

 

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 

     In urma activitatilor, deja, putem observa miniatura zonei verzi, amenajata rational si imbinindu-

se cu un mediu ambiant cu o doza buna de relaxare intre natura verde.  

    Planul de amenajare a bancilor si a urnelor, precum si a altor accesorii, propus de specialistul in 

domeniu Castravet Vladimir,  colaborat cu grupul de initiativa, este modelat si prelucrat pina la 

ultimul detaliu, amenajind astfel bancile pentru a nu deranja sau incomoda momentele de recreare a 

fiecare participant sau membru.   

    Insa din cauza unor facturi naturali am fost nevoiti sa schimbat terenul de mini fotbal din locul 



 

 

 

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:  

Din fericire am reusit sa organizam totul in asa mod ca sa fie implicati cu totii,de la mic la mare.De 

rezultatele obtinute vor putea beneficia toate persoanele care iubesc natura si stilul de viata sanatos 

fara limita de virsta.Activitate proiectului a fost posibila datorita participarii multor consateni care s-

au implicat cu multa daruire de sine. 

 

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)  

Rezultatele obtine sunt pozitive insa partiale,am reusit sa incurajam un numare mare de persoane sa 

participe insa nu am reusit din cauza conditiilor climaterice sa indeplinim toate obiectivile stabilite 

(sadirea semintelor de iarba) care urmeaza sa fie atinse in primavara. 

 

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

depăşirea acestora: 

Dificultati sau intilnit in atragerea resurselor suplimentare si ajutoare pentru lucrurile ce nu pot fi 

realizate de grupul de tineri.  

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul nu se va finisa la incetarea finansarii primate de la Fondul pentru Tineri. Planificam in 

continuare de a implimenta si de a promova dezvoltarea parcului, reinnoind si completind spatiul 

pentru copii, iluminare si a zonei verde.    

 

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. 

  Ce poate fi mai placut decit simtul aerului curat, linistea necontenita, fosnitul frunzelor si ciripitul 

pasarilor? Ce-ti mai poti dori dupa o zi incarcata de munca, decit sa savurezi natura cu cei dragi si sa-

ti alimentezi dispozitia cu o doza buna de placeri ce nu le poti reda prin cuvinte, plimbindu-te, 

relaxindu-te sau practicind sportul preferat.  

  Dar din pacate nu avem posibilitatea toti la aceste placeri pamantesti.  

proiectat, alaturi de terenul de agreement, astfel oferindu-ne un plus de teren, ce desigur am profitat 

si lam folosit pentru a implimenta un teren de volei, implinind preferintele celor iubitori de volei. 

   Prin informare si stimulare, intreaga localitate sau implicat, fiecare cu ce a avut posibilitatea. 

Formindu-se un grup plin de bunavointa si dornici de a implimenta un mic punctisor in istoria 

satucului nostru, astfel oferind pentru cei dragi dar si ei insasi o zona verde, cu o dubla oportunitate 

de relaxare,  imbinidu-se sportul si activitatile culturale,precum si promovarea unui mod sanatos de 

viata. 

Membrii grupului de initiativa, fiind un grup tinar, plin de haz si cu idei noi, s-au implicat activ, 

intrucit sunt punctul de inceput si exemplul pentru initierea proiectului.  



 

 

  Grupul nostru de tineri este format din amici si buni prieteni si dese ori intilneam problema ca nu 

aveam un locusor verde, unde am putea petrece timpul liber impreuna, la natura, sa ne mai alimentam 

si noi cu oxigen, nu doar cu dioxide si diferiti nitrati ce le consumam zi de zi, sa practicam un sport 

impreuna si de ce nu sa ne relaxam, uitind de stresurile ce ne inconjoara.  

  Dar intro buna zi am aflat de PROGRAMUL DE GRANTURI MICI PENTRU TINERI oferite de 

Asociatia Obsteasca „Eco-Razeni”, ne-am gindit ca este o sansa pentru noi, aveam o sansa de a ne 

implementa un mic vis, sa-l facem sa devina realitate. Astfel  am format un grup de initiativa, am 

elaborat proiectul si am trecut la treaba.  

   Ne-am realizat un obiectiv clar, trebuie sa cistigam grantul.  

   Dupa ce am aflat care proiecte au fost acceptate, am avut o mare bucurie si mindrie de noi, dar nu 

si un punct de relaxare, stiind ca in continuare ne asteapta mult de lucru si multe de realizat pina la 

final. Sa recunoastem ca o facem din placere, este sansa de a ni se implini visul oricaruia din noi. Si 

pina la urma tot ce se face din inima si dorinta, se realizeaza mai usor.  

   Acum cind vedem cum tot deja prinde viata, simtim o caldura sufleteasca, pentru ca anume noi 

suntem acel exemplu ca „Orice vis devine realitate”.  

   Noi va multumim mult si va suntem recunoscatori ca ne-ati oferit sprijinul si sustinerea Dvs. 

 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect şi a participanţilor la evenimente; 

 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:                        Buzatu Victor   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


