
 

 

 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Ulmu do am 

Titlul proiectului: O societate informata este o societate protejata 

Liderul grupului de iniţiativă: Ciubotaru Vasile 

Mentor: Frunza Ecaterina  

Localitatea: Satul Ulmu 

Buget aprobat (lei): 3000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/136 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 1 iulie 2013 

 

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

In acest proiect grupul de initiativa Ulmu do am si-a propus sa creeze o echipa de tineri jurnalisti 

care sa lucreze la pagina web a satului ulmu, pe care sa se gaseasca toata informatia despre sat, 

noutati, anunturi, poze, video, etc. Tot odata am avut ca scop si imolicarea tinerilor in activitatile de 

voluntariat. 

 Scopul proiectului a fost realizat cu success in present situl www.ulmu.do.am are o echipa formata 

din 10 tineri voluntari care permanent incearca sa actualizeze informatia de pe sit, amplasind 

articoloe, anunturi, poze video, informatii  despre personalitatile satului etc. 

 Toate obiectivele au fost realizate cu success cu exceptia Proiectiilor de film la Centrul de Resurse 

din satul Ulmu care nu a fost obligatoriu.  

Au fost realizte urmatoarele obective: 

1. Crearea unui atelier de instruire a tinerilor pentru a dezvolta abilitatile lor de conducere, lucru in 

echipa, comunicare, exprimare libera, luarea deciziilor, etc. 

2. Organizarea unei mese rotunde cu tema: “Impactul internetului asupra vietii tinerilor” 

http://www.ulmu.do.am/


 

 

3. Organizarea unui concurs online de creație (fotografie) cu tema: „Cel mai frumos monument istoric al 

localității natale”  

 

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 

 

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

activităţilor: 

Activitatea 1:  Implicarea si instruirea noilor membrii 

 

Grupul de initiativa a selectat 5 tineri voluntari doritori de asi dezvolta capacitatile de tinar jurnalist dar si 

multe alte capacitati, dupa care a urmat 4 ateliere de instruire a tinerilor in care ei au invatat cum se scrie 

corect un articol, amplasarea corecta in pagina, amplasare informatiei pe siturile ucoz, personalizarea 

designelor si crearea sabloanelor ucoz si lucru in panoul de control al sitului www.ulmu.do.am. Cu toate ca 

noi trebuiea sa realizam 5 ateliere de instruire grupul nostru a realizat 4 deoarece la unul din seminare am 

discutat 2 teme de odata. La atelierele de instruire au participat 10 tineri, atelierele avind o durata de timp de 

circa 45-55 minute cu exceptia atelierului nr 4 care a durat aproximativ 80 de minute. 

 

Activitatea 2: „Masa rotunda cu participarea tinerilor și a cadrelor didactice” 

Masa rotunda care trebuiea sa se desfasoare la data de 17 mai cu ocazia zilei: Cele mai Noi Tehnologii 

Informationale din Lume a fost realizat la data de 16 mai ora 14:10 din cauza altor activitati neprevazute ce 

urmau sa se desfasoare la LT Mihai Eminescu din satul Ulmu. La eveniment au participat in jur de 35 de 

elevi, cadre didactice si membrii ai grupului de initiativa. Moderatorul activitatii a fost doamna Margareta 

Nani profesoara de informatica cu un bagaj de experienta bogat. Programul a fost realizat de catre mebrii 

grupului de initiativa, Nani Margareta si Budeanu Viorica. Masa rotunda a durat in jur de o ora jumate la care 

tinerii au lucrat in echipe si au indeplinit unele sarcini, vizionare de filme si mult asteptata pauza de cafea. 

Activitatea 3. Concurs de fotografii: „Cel mai frumos monument istoric al localității natale” 

In perioada 10 mai – 16 iunie a avut loc activitatea 4 la care au participat 15 tineri insa doar 10 au fost 

premiati si au plecat in traseul turistic prin unele din locurile istorice a  satului Ulmu. Finalistii concursului 

sunt tineri cu virsta de 15-20 ani din 4 localitati a raionului Ialoveni. Fialistii au fost incintati de premii si de 

locurile pe care le-au vazut dar  putin obosit de distanta de 11 km pe care au parcurso pe jos. 

 

 

Toti membrii grupului de initiativa s-au implicat active in cadrul proiectului cu toate  ca au existat 

unele problemele referitor la timp mai ales pentru cei ce care au avut de sustinut examenele de 

absolvire a ciclului gimnazial si liceal. Mentorul la fel a participat activ el a tinut legatura 

administratia publica locala si a organizat traseul touristic pentru finalistii concursului. 

Partenerii ne-au dat careva sfaturi si ne-au promis ca sunt gata sa ne sustina financiar cit si cu unele 

sfaturi dupa finisarea proiectului. 

http://www.ulmu.do.am/


 

 

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

impactul activităţilor proiectului asupra acestora:  

Beneficiari directi: 

55 de tineri si cadre didactice care au participat la Masa Rotunda, Concurs de fotografii: “Cel mai 

frumos monument istoric al localitatii natale”,  Atelierele de Instruire au benefeciat direct in urma 

implimentarii proiectului.  

Beneficiari indirecti: 

Administratia publica locala (APL) este un beneficiar indirect care are acum un sit ce poate sa 

serveasca o arhiva online si o noua modalitate de a instiinta satenii despre unele articole, anunturi, 

informatii… 

Locuitorii satului Ulmu atit ce se afla pe teritoriu cit si in afara ariei geografice a satului vor avea 

posibilitatea de a fi la current cu tot ce se petrece in localitate. 

 

 

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)  

Grupul de initiativa a avut drept scop implicarea tinerilor in viata civica dar si marirea numarului de 

vizitatori ai sitului www.ulmu.do.am pentru ca situl sa fie cunoscut si in alte sate de existent unei 

pagini web a satului Ulmu. 

Masa rotunda desfasurata in incinta LT “Mihai Eminescu” a avut scopul de a informa tinerii de 

problemele majore si de riscurile care pot aparea in urma folosirii irationale a internetului intr-o 

perioada indelungata de timp. 
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7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite pentru 

depăşirea acestora: 

Problemele intilnite in cadrul proiectului au fost de cele mai multe ori legate de timp, cu toate ca au 

existat si alte problem. 

Una din problemele majore a fost lipsa participantilor la concursul de fotografii: “Cel mai frumos 

monument istoric al localitatii natale” insa pina la urma membrii grupului de initiative a discutat cu 

mai multi potentiali doritori de  a participa la concurs, o alta problema a fost ca nu am intrat in buget 

http://www.ulmu.do.am/


 

 

si am fost nevoiti sa apelam la alti agenti economici astfel gasind suma necesara pentru desfasurarea 

activitatii 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Administrația Publică Locală(APL) în colaborare cu Casa de Cultură ne-au asigurat că dupa finisarea 

proiectului ne vor aloca surse financiare și materiale pentru dezvoltarea site-ului ulmu.do.am.Deasemenea 

grupul de inițiativă ce este deja consolidat ca echipă depune toate eforturile pentru dezvoltarea și menținerea 

site-ului și va continua să le depună și după finisarea proiectului,deoarece vor fi incluși și alți membri. 

    Echipa de tineri va continua proiectul prin organizarea noilor concursuri online pe site-ul umlu.do.am și 

organizarea seminarelor.Tinerii vor utiliza aparatul foto pentru a scrie știri ce ulterior vor fi plasate pe site-ul 

ulmu.do.am. 

 

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. 

Fondul Pentru Tineri Ialoveni ne-a oferit șansa, susținând financiar proiectul O societate informata 

este o societate protejata să învățam a scrie și adminsitra proiecte, sa realizam noi articole sis a putem 

lucre asupra paginii web a satului Ulmu . Experiența pe care am acumulato este primul pas în cariera  

noastră de voluntari. În această călătorie ne-au însoțit colegii noștri. Suntem 10 de tineri care cu  

siguranță vom schimba multe în localităatea noastre, adică în satul Ulmu.  

Fiind asiguraţi cu cele necesare, de catre Fondul pentru Tineri Ialoveni am dat start implementării 

proiectului, cu realizarea obiectivelor propuse. Drumul realizării proiectului a avut suişuri şi 

coborîşuri, însă în final proiectul s-a bucurat de succes, fiind un imbold de a continua mai departe. 

Pe parcursul a două luni am realizat 4 ateliere de instruire, masa rotunda si concurs online de 

fotografii. 

În scurta, dar frumoasa noastră experiență am învățat multe lecții printre care și că indicii calitativi  

sunt mai greu de argumentat și se văd mai dificil, dar sunt foarte importanți pentru fiecare dintre noi  

și sunt cei care rămân pentru mult timp tipăriți în memoria noastră și, în final, sunt cei care contează  

cu adevărat.  

Despre ce am reușit să mai realizăm vă povestim mai târziu în alte articole. Iar pe voi, tinerii din  

raionul Ialoveni, vă rugăm să ne povestiți ce înseamnă a fi voluntar din perspectiva dumneavoastră. 

 

 

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. 

 

Anexe 

1)Procese verbale ale sedintei grupului de initiative 

2)Fotografii realizate in diferite etape ale desfasurarii proiectului 

3)Lista participantilor la cele 3 activitatii 

4) Regulamentu concursului de fotografiii: “Cel mai frumos monument istoric al localitatii natale” 

5)Articol din presa 



 

 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  Ciubotaru Vasile   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Frunza Ecaterina   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


