
 

 

 

Anexa nr. 3  

la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/121 din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: CUBE 

Titlul proiectului: Cluburi de interes 

Liderul grupului de iniţiativă: Andrei Rudoi 

Mentor: -  

Localitatea: Or. Ialoveni 

Buget aprobat (lei): 4000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/121 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 09.01.2013 

 

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

La moment functioneaza cu success Clubul Artistic. 

Clubul Oratorilor nu a fost lansat. 

 

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 

Din limitarea in fonduri, grupul nostrum a decis sa se concetreze doar pe Liceul Teoretic 

“P.Stefanuca”. Unde a fost sustinut Clubul Artistic cu 1800 lei din totalul buget de 4000 de lei. 

Clubul Artistic a avut activitati in fiecare simbata pe intreaga perioada a finantarii, la care au 

participat in suma aproximativ 25-30 de tineri. Promovarea s-a efectuat in liceu sip e retelele de 

socializare. 

Clubul Oratorilor nu a fost deschis din motive organizatorice. Urmeaza ca in primu trimestru al 

anului 2013 sa fie lansat sub un alt format. 



 

 

 

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:  

Direct la activitățile Clubului Artistic au participat 30 de tineri. 

Materiale de lucru, clubul are inca pentru 2 luni, astfel numarul beneficiarilor se va mari.  

 

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)  

Numarul de participanti: 

Pentru Clubul Artistic, este un numar stabil 8-10 participanti per activitate, este un numar bun atit 

timp cit multe activitati nu necesitau un numar mare de participanti. 

Diversitate: 

Datorita fondurilor primte, am putut face o gama mai larga de activitati, ce a permis atragerea 

tinerilor si mentinerea acestora. 

 

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

depăşirea acestora: 

O problema a fost comunicarea in echipa, fapt ce nu a permis lucru la 100% procente.  

Acesta problema a fost depasita atit printr-un numar mai mare de sedinte cit si prin instrumente de 

comunicare. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

1. Clubul Artistic, va continua in Liceul P.Stefanuca, la moment echipa de organizare invata 

tineri din clase mai mici pentru ca acestia sa preia conducerea clubului in momentul cind 

actuala echipa va absolve liceul. 

2. Clubul Oratorilor se va desfasura incepind cu luna Ianuarie sub un alt format. 

3. Grupul de initiative va da start si altor proiecte cu impact asupra tinerilor din localitate si va fi 

mai pregatit pentru urmatoarea runda de granturi din partea Fondului pentru Tineri, pentru a 

inregistra un success mai vizibil. 

 

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. 

Articolul a fost expediat pe 7 ianuarie. 

Titlul e-mail-ului : [CUBE] Cluburi de Interes – Articol 

Activitatile erau impartite proportional in intreaga echipa.  

In cadrul grupului de initiative au fost formate 2 echipe, una responsabila de activitatile Clubului 

Artistic, alta de activitatile clubului Oratorilor. 

Sedintele intregei echipe aveau loc odata în lună. 



 

 

 

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:  Rudoi Andrei  Rudoi 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  -  - 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


