
 

 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Generația încrederii în sine 

Titlul proiectului: Lumină din Lumină 

Liderul grupului de iniţiativă: Bivol Rodica 

Mentor: Beregoi Nadejda  

Localitatea: Răzeni 

Buget aprobat (lei): 3500,00  lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/110  din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 24.12.2012 

 

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

Am pornit implementarea proiectului de la un scop (Formarea la tineri din familii needucogene sau 

socialmente vulnerabile a capacităților de receptare și producere a valorilor estetice, de organizare a mediului 

individual și social în armonie cu principiile Frumosului.)  Așteptările noastre erau orientate din start spre o 

intervenție în viața acestor tineri (beneficiarii direcți), care au nevoie de o schimbare, anume modelarea 

felului de formare a personalității lor. Obiectivele ce ni le-am propus au fost posibil de realizat, proiectul fiind 

finalizat 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 

In planificarea inițială am propus mai multe activități, iar în suma cheltuielilor aprobate am realizat două 

activități:  
1. Excursie teatru, muzeu; 

2. Editarea și multiplicarea unei reviste.  

Prezentăm succint despre  desfășurarea fiecărei activități.  



 

 

 

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

activităţilor: 

Am găsit de cuviință organizarea unei excursii prin locuri memorabile și de importanță națională din 

capitală. ( Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Aleea Clasicilor, monumental actorului Emil Loteanu, 

popas la Andy”s Pizza, spectacol la Teatru Național ”Mihai Eminescu”.  Durata excursiei a fost de o zi, 10 

noiembrie 2012. În această activitate au fost implicați 16 tineri din Liceul Teoretic ”Ion Pelivan” , elevi din 

familii needucogene  și socialmente vulnerabile.  Despre acest eveniment  s-a publicat un articol în revista 

editată în cadrul proiectului și s-a mediatizat la Hramul satului de către membrul grupului de inițiativă Bivol 

Andrian.   

 

Ne-am planificat ca în perioada 11.11.2012 – 21.11.2012 editarea primului număr al revistei. 

”Lumină din lumină”este o revistă școlară directionată spre o punte de legătură dintre școală și 
comunitate. Specificăm ,un almanah cultural al satului Răzeni.  

Venim cu un argument de unde a pornit dorința lansării acestei reviste. Nu credem că există rețete, dar 

sîntem convinși că există soluții ca noi, tinerii, să putem avea o viață fericită și împlinită. Cu siguranță, 

voința este echilibrul dintre a dori, a cugeta, a plănui și a îndeplini. Fondul pentru Tineri Ialoveni, 

Programul de granturi mici, runda a V-a, a fost primul imbold și ajutor de a acționa cu încredere spre 

binele nostru și a întregii comunități. Ideea de a edita o revistă comunitară, și anume un almanah cultural, 

care să reflecte viața spirituală a comunității locale, ne-a sugerat-o mentorul nostru, doamna Nadejda 

Beregoi, profesoară de limba și literatura română din Liceul Teoretic din localitate. Iar noi, punînd-o bine 

la cuget, ne-am gîndit că ar fi bine, pe această cale să inițiem o punte de înțelegere cu comunitatea. Astfel 

vom fortifica legătura dintre generații, cu alte cuvinte, între noi, tinerii, care tindem să ajungem oameni 

mari și cei care servesc deja drept bun exemplu pentru a ne construi o viață cu succes. Scopul nostru este 

să facem un tandem între Afirmare și Încredere, între Inimă Tînără și Cuget Clar, între Aspirație și 
Realizare. Denumirea revistei am hotărît să fie chiar titlul proiectului, deoarece acest material revarsă 

lumină peste cei ce sînt în căutarea frumosului și a valorilor spirituale, atît de necesare societății 

contemporane. Progresul tehnico-științific înghite spiritul de inițiativăal tinerilor de azi, prin această 

revistă sperăm să trezim în tinerii din localitate 

 dorința de a activa în folosul comunității.  
Un pas de îndrăzneală a dovedit eleva clasei a XI –a U, Ulmanu Diana prin ”Imnul tinerilor răzeneni”, 

publicat în pagina a 8-a a revistei. Am încercat să aranjăm paginile revistei într-o viziune originală, dîndu-i 

fiecărei cîte un titlu-generic, ce se vor păstra în numerele următoare.( În prim-plan, Picături de înțelepciune, 

Noi, tinerii, Evenimente, Pagină utilitară, Tinere condeie, Punctul pe I). Laechipa de creație s-au alăturat 

elevi și profesori din liceu, colaborînd în elaborarea revistei. Primele 100 numere ale ziarului au fost 

distribuite oaspeților de onoare și locuitorilor satului la 21 noiembrie, în ziua Hramului localității. În total au 

fost tipărite circa 300 exemplare, cite 8 pagini fiecare. Restul numerelor au fost realizate contra plată, 

acumulînd surse pentru editarea următorului număr. Important pentru noi este că am reușit să conlucrăm cu 

majoritatea tinerilor din grupul-țintă, care și-au asumat rolul de poștaș, distribuind reviste în toate 

organizațiile de pe teritoriul comunei.  

 

Grupul de iniţiativă inițial era alcătuit din 3 membri, inclusiv liderul ( Bivol Rodica, Bivol Andrian, Bivol 

Grigore) și mentorul Beregoi Nadejda. Sînt tineri plini de iniţiativă, încrezuţi în propriile puteri, apţi de a lua 

independent decizii în soluţionarea problemelor tinerilor din comunităţile rurale. S-a format grupul recent, dar 

în multe activităţi anterioare au participat conlucrînd armonios, observîndu-se la fiecare în parte abilităţi de 

conducere şi parteneriat, ceea ce i-a motivat să colaboreze în acest proiect. Pe parcursul implementării 

proiectului la grup s-au alipit și alți voluntari: Beregoi Alexandra,Țaranu Elena, Jalba Elena, Volohov Diana, 

Raileanu Maria, Ulmanu Diana și grupul de creație ”Sclipiri  literare”, ghidat de Beregoi Nadejda.  Între 

participanți și mentor a fost un parteneriat armonios și durabil, astfel a fost ușor realizarea celor planificate. 

Un partener important a fost primarul comunei, care a salutat inițiativa tinerilor printr-o scrisoare de 

recomandare și ne-a oferit susținere pentru viitor.   



 

 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Grupul-ţintă, potenţialii beneficiari direcţi ai proiectului sînt tineri defavorizaţi din s. Răzeni. Motivul alegerii 

acestui grup de tineri a fost  sporirea motivaţiei pentru capacitatea de autoeducaţie. Proiectul a urmărit  scopul 

de a forma la ei cultura dorinţelor pozitive spre a stopa pornirile vicioase în dezvoltarea propriei personalităţi. 

Beneficiarii direcţi au fost 16 tineri din s. Răzeni, iar beneficiarii indirecţi – comunitatea (colegi de clasă, 

săteni, rude, etc.)   Menționăm că așteptările noastre n-au fost zadarnice și, inițiind o masă rotundă cu 

beneficiarii direcți, am urmărit să-i provocăm la un dialog. Ei,  deschis și sincer, ne-au mărturisit impresiile, 

care sînt publicate în pagina a 4-a a revistei.    

 

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 avut ca scop să ne evaluăm propriile aptitudini în implicare și soluționare a unor probleme, ajutați și 

susținuți financiar de cei maturi și să evaluăm impactul unor activități culturale asupra tinerilor defavorizați. 
Venim cu o concluzie: cultura dorințelor pozitive necesită implicare nu numai de moment, dar cu efect de 

durată.   

 

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

depăşirea acestora: 

Cele mai mari dificultăți le-am întîlnit la completarea documentației, dar la necesitate am apelat la 

coordonatorul proiectului, fiind receptiv și binevoitor.  

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Orice început bun are succes prin durabilitate. Pentru viitor planificăm editarea revistei o dată la 3 luni cu 

suportul finaciar al primăriei (dacă își vor onora promisiunea) și venitul din vînzări. 

 

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. 

Grupul de iniţiativă al tinerilor “Generaţia încrederii în sine” din satul Răzeni, susţinuţi financiar de Fondul 

pentru Tineri Ialoveni şi ghidaţi de dna Beregoi Nadejda, profesoară de limba şi literatura româna la Liceul 

teoretic “Ion Pelivan”, am iniţiat proiectul “Lumină din lumină”, prin intermediul căruia ne-am asumat 

responsabilitatea de implementare a unui şir de acţiuni. Prin intermediul iniţiativei noastre, am urmărit scopul 

de a forma la tineri cultura dorinţelor pozitive spre a stopa pornirile vicioase în dezvoltarea propriei 

personalităţi. 

Am stabilit ca prin realizarea acţiunilor planificate în proiect să încurajăm semenii noștri din localitate să 

participe la dezvoltarea mediului socio-cultural al comunităţii. În cadrul proiectului respectiv, un grup de elevi 

de la Răzeni au beneficiat în data de 10 noiembrie 2012 de o excursie la Muzeul de Etnografie şi Istorie 

Naturală, plimbare pe Aleea Clasicilor, popas la Andy`s Pizza şi vizionarea unui spectacol la Teatrul Naţional 

“Mihai Eminescu”. Am ales acest tip de activităţi din motiv că tinerii defavorizaţi nu au posibilitatea de a se 

implica şi participa la activităţi culturale, fiindu-le, astfel, marginalizată viziunea moral-spirituală. La sfîrşitul 

excursiei am iniţiat o deschidere la dialog, întrebîndu-i pe beneficiari care sînt impresiile şi cum s-au simţit pe 

parcursul zilei. Iată care sînt impresiile tinerilor: 

Tîrgoala Liuba, cl. a VI-a B: “10 noiembrie, dintr-o zi obişnuită de sîmbătă, s-a transformat într-o zi 

neobişnuită. Cîte locuri frumoase am vizitat şi cîte lucruri extraordinare am văzut!” 



 

 

Andriuţa Vasile, cl. a VIII-a A: “Am fost foarte curios de lucrurile ce le-am văzut la muzeu, iar cea mai mare 

plăcere şi bucurie am simţit-o la teatru, jocul actorilor a fost pentru mine ceva neobişnuit.Vă mulţumim pentru 

organizare.” 

Ababii Diana, cl. a VIII-a A: “Pentru prima oară am fost la un spectacol, îmi părea că sînt în altă lume. Mi-au 

plăcut mult actorii.” 

Griţcu Ion, cl. a VIII-a A: “Nu am ştiut că sînt şi astfel de locuri frumoase în oraşul Chişinău. M-am simţit 

important atunci cînd am urcat pe scena teatrului “Mihai Eminescu” şi am oferit flori actorului Vitalie Rusu, 

care mi-a strîns cu putere mîna. Nu-mi pare rău de timpul petrecut în această excursie.” 

Socolov Vitalie, cl. a VIII-a C: “Excursia a lăsat o urmă fericită în viaţa mea. Pe Aleea Clasicilor am admirat 

busturile poeţilor, m-am relaxat foarte bine. Cel mai frumos a fost la teatru.” 

Tot în cadrul proiectului,  am lansat ziarul “Lumină din lumină”, paginile căruia reflectă activităţile şi 

rezultatele elevilor de la Liceul teoretic “Ion Pelivan” din satul Răzeni și activitățile social-culturale ale 

comunei. Primele numere ale ziarului au fost distribuite locuitorilor satului la 21 noiembrie, în ziua Hramului 

localității. În total au fost tipărite circa 300 exemplare, cîte 8 pagini fiecare.  

Sperăm ca și în continuare  voința să nu ne părăsească, să avem încredere în forțele proprii și următorul număr 

al revistei să fie primit de către consăteni cu bucurie.  

Succesul cel mai mare în frumoasa noastră poveste este participarea la Festivalul Raional al Tinerilor Activi, 

ediția a III-a, unde am fost nominalizati ca laureați la secțiunea  ”Cel mai reușit proiect finanțat de Fondul 

pentru Tineri Ialoveni în Runda a V-a a Programului de Granturi Mici”. Mulțumim comisiei  speciale pentru 

încrederea acordată. Ne-am convins încă o dată de faptul că un sfîrșit cu succes  e déjà un bun început. 

Ne-am bucurat foarte mult că ni s-a oferit posibilitatea, împreună cu alți tineri, implicați în proiecte propuse de 

Fondul pentru Tineri Ialoveni, de a merge într-o excursie în România. Schimbul de experiență ne-a fortificat și 

mai mult încrederea în sine și ne-a motivat spre noi implicări ce țin de activitatea tinerilor. Mulțumim 

organizatorilor. 

 

 

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:        Bivol Rodica   Bivol 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     Beregoi Nadejda  Beregoi 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


