
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Salva-Medium 

Titlul proiectului: Mini-parc in centrul satului Cigirleni 

Liderul grupului de iniţiativă: Josu Melania 

Mentor: -  

Localitatea: S.Cigirleni,r-nul Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 20 000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-IV/12/_107_____ din 30 aprilie 2012 

Data prezentării raportului: 05.12.12 

 

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

Scopul pe care ni l-am propus a fost amenajarea unui mini-parc in centrul satului Cigirleni.  

Iar obiectivele preconizate au fost: 

- salubrizarea zonei, 

- ingradirea si amenajarea parcului  

- educarea tinerei generatii in spiritul ecologic 

Consideram ca ne-am atins scopul, iar obiectivele au fost realizate in proportie de 95% din motiv ca 

perioada de amenajare a parcului nu a coincis cu perioada de plantare a gazonului. Ne vom indeplini  

acest obiectiv pina la capat in primavara anului 2014. 

 

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 

Am inceput implimentarea proiectului prin salubrizarea zonei. Dupa aceasta am ingradit parcul si 

am amenajat bancile si urnele, dupa care le-am vopsit. Apoi a urmat plantarea arborilor si arbustilor. 



 

 

 

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:  

Cei care vor benificia de realizarea acestui proiect sunt atit elevii, tinerii, cit si ceilalti localnici din 

sat. Aceasta se datoreaza faptului ca parcul este amplasat in centrul satului. Zilnic prin aceasta zona 

trec zeci de elevi si maturi care se duc la scoala, cit si spre alte obiecte de menire sociala din 

localitate. 

Impactul realizarii proiectului asupra locuitorilor este unul pozitiv, mai ales ca acestia nu prea au 

unde sa se odihneasca in tipul liber sau zilele de odihna. 

La fel a sensibilizat opinia publica referitor la situatia ecologica din sat, cu atit mai mult ca parcul 

este amplasat pe malul unui piriias ce se revarsa in riul Botnisoara. 

 

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)  

Ca rezultat a activitatii noastre am realizat in mare parte scopul pe care ni l-am propus. Acesta a 

constat in amenajarea unui mini-parc in centrul satului. In acest proiect au fost implicate 20 persoane. 

Parcul se intinde pe o suprafata de 10 ari, este ingradit cu gard format din 50 m tava si 100 m lant, iar 

in mijloc sunt amplasate 6 banci si 6 urne. Pe teritoriul parcului sunt plantate specii de arbori si 

arbusti. 

A fost un grad bun de participare, atit a elevilor cit si a locuitorilor. Iar grupul de initiativa Salva-

Medium a dat dovada de buna colaborare atit cu localnicii cit si cu APL. 

 

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

depăşirea acestora: 

O problema pe care am intilnit-o a fost perioada indelungata de desfasurare si implimentare a 

proiectului pentru ca ne-am dorit sa vedem proiectul mai repede realizat. 

 Inca o alta problema a fost plantarea gazonului, aceasta o vom solutiona in primavara anului 2013. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

 Aceasta a fost posibila datorita implicarii active a membrilor grupului de initiativa, a Administratiei 

Publice Locale, a elevilor din Gimnaziu, cit si a unor oameni din localitate.  

Perioada de desfasurare a proiectului a fost mai-noiembrie 2012. 

Promovarea proiectului a avut loc in grupuri mici, dar vom continua si cu plasarea informatiei in 

mass-media, cit si in alte activitati ce se vor desfasura pe teritoriul satului. 

Membrii grupului de initiativa s-au atirnat cu seriozitate fata de sarcinile pe care le-au avut de 

indeplinit. Au fost prezenti la fiecare etapa de desfasurare a proiectului si au participat activ in 

procesul de salubrizare si amenajare a parcului. Administratia Publica Locala s-a implicat la fel.Ne-a 

asigurat transportul, vopseaua, copaci, materiale de consructie asa ca ciment si nisip, precum si  

surprize dulci pentru voluntari.Oamenii din localitate si elevii de la gimnaziu ni-au acordat si ei un 

ajutor esential prin salubrizarea teritoriului, sudarea gardului, vopsirea bancilor, sadirea arborilor si 

arbustilor. 



 

 

E pacat ca munca pe care am depus-o sa fie lasata in voia soartei. Vom continua sa mai plantam atit 

arbori cit si flori pentru a crea o imagine mai frumoasa atit a parcului,cit si a localitatii. Impreuna cu 

Administratia Publica Locala si politistul de sector  vom monitoriza sa se pastreze curatenia si vom 

ingriji speciile plantate si gazonul pentru a nu fi distruse. Iar pentru anul 2013 APL si-a propus ca 

scop sa angageze 2 persoane care sa se ocupe cu salubrizarea si amenajarea teritoriului. 

 

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. 

Orice vis devine realitate, indeosebi, cind esti tinar, ambitios si plin de energie.  Astazi, ne putem 

mindri noi tinerii, de sustinerea  si incurajarea Autoritatilor Publice Locale, cit si de diferite asociatii, ONG, 

etc.Un exemplu in acest sens este Fondul pentru Tineri Ialoveni, care a demonstrat o data-n plus, ca tinerii din 

raionul Ialoveni au posibilitatea sa-si realizeze  ideile.  

Noi,citiva tineri consideram ca am reusit o realizare importanta pentru satul nostru, prin amenajarea 

unui parc, in centrul satului. Acest lucru a fost posibil datorita sustinerii Fondului pentru Tineri Ialoveni si a 

Administratiei Publice Locale. Costul proiectului  constituie 25 000 lei, dintre care 20 000 lei au fost oferiti de 

Fondul pentru Tineri Ialoveni, iar restul  cheltuielilor au fost suportate de catre APL. Echipa noastra se 

numeste Salva-Medium, din care fac parte: Melania Josu, Serghei Braniste, Diana Josu-Braniste, Ilie Lungu, 

Petru Josu, Vasile Duplava. In mare parte suntem studenti la specialitatile ecologie  si silvicultura. Acest 

proiect este unul din cele 10 sustinute de Fondul pentru Tineri in runda a IV, de granturi mici pentru tineri. 

 Necesitatea  creearii si amenajarii unui asemenea parc era una stringenta, deoarece zilnic prin aceasta 

zona trec  zeci de locuitori, inclusiv copii si elevi. Un alt motiv care ne-a determinat sa  participam in runda a 

IV, a fost ca in timpul liber  si in zilele de week-end , tinerii dar si ceilalti localnici nu au unde sa se intilneasca  

si sa se recreeze. Totodata, amenajarea  acestui  parc a contribuit la amenajarea si infrumusetarea localitatii, cit 

si la implicarea tinerilor in solutionarea problemelor sociale ale localitatii si educarea lor in spirit ecologic. 

Grigore Duplava, primar de Cigirleni, a mentionat  urmatoarele: “Ma  bucur foarte mult ca, avem in 

sat tinerii cu initiativa si cu dorinta de a realiza ceva frumos pentru localitatea noastra, si ma bucur ca am avut 

posibilitatea de a-i sustine. Si promit ca o sa-i sustinem si in continuare, deoarece, viitorul nostru si al satului 

este in miinile lor ”. Pe viitor ne propunem sa plantam mai multe specii de arbori si arbusti, iar plantarea si 

intretinerea  acestora va fi o prioritate pentru noi!                                      

 

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:  Josu Melania   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 



 

 

Anexa 1 

Lista voluntarilor implicaţi în proiect : 

1. Josu Melania 

2. Braniste Sergiu 

3. Josu-Braniste Diana 

4. Lungu Ilie 

5. Josu Petru 

6. Duplava Vasile 

7. Josu Nicolae 

8. Odagiu Nicoleta 

9. Pinzari Eugenia 

10.Reoneac Ion 

11. Duplava Ion 

12.Lupu Adriana 

13. Pinzari Olga 

14. Paraschiv Doina 

15.Duplava Carolina 

16.Busila Mihaela 

17.Reoneac Gheorghe 

18.Bulgaru Lilia 

19.Odagiu Mariana 

20.Bulagaru Mihail. 

 


