
 

 

 

RAPORT NARATIV 

1. Informații despre proiect 

Numele grupului de inițiativă: PRO LIFE  

Titlul proiectului: ”Tinerii exploratori ai monumentelor de artă și 

cultură” 

Liderul grupului de inițiativă: Jumir Victoria 

Mentor: Topada  Parascovia  

Localitatea: Văsieni 

Buget aprobat (lei): 5000,00 MDL 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 
PGM T-VI/13/145  din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 30 iunie 2013 

 

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

Proiectul nostru a servit ca un exemplu  pentru tineri, aceștia implicându-se în activități de explorare 

și cunoaștere a monumentelor cultural-istorice din Republica Moldova și la promovarea valorilor 

naționale, un grup de tineri din Văsieni ne-au susținut cu ardoare și într-adevăr ne-au motivat ca 

aceste proiecte desfășurate cu ajutorul Fondului pentru Tineri Ialoveni să nu se termine aici sa  

continuăm sa susținem copiii din familii social-vulnerabile, să-i ajutăm sa aibă în amintirea lor clipe 

de neuitat. Pot să afirm că măsura în care a fost realizat scopul proiectului este de 95%, am promovat  

participarea la protejarea monumentelor de artă și cultură prin intermediul unui concurs de esee, 

poezii si desene, am ajutat 35 de copii și tineri, inclusiv cei cu cerințe educaționale speciale să 

cunoască, să se familiarizeze cu monumente importante pentru istoria și cultura neamului nostru – 

Mănăstirea Curchi, Saharna și Orheiul Vechi, mai puțin ne-a reușit participarea tinerilor la 

salubrizarea teritoriului din preajma Casei de Cultură Văsieni, aici putini tineri s-au implicat, am 

rămas puțin dezamăgiți, dar în orice caz ne-a reușit și salubrizarea cu toate că eram mai putini decât 

am planificat!!!  

3. Detaliați activitățile desfășurate în cadrul proiectului:  

Vă rog subliniați următoarele aspecte pentru fiecare activitate: 

 Descrierea activității/cum s-a realizat aceasta/schimbări față de planificarea inițială  

 Perioada de desfășurare/durata 

 Cine a fost implicat/ cum a fost promovată activitatea 



 

 

     

   Prima activitate realizată de noi a fost preconizată pentru data de 16 aprilie, şi anume Concursul 

de esee, desene şi poezii sub genericul "Plaiul meu-Gura de rai" însa aceasta s-a realizat pe 24 

aprilie, din cauza ca noi nu am știut ca e necesar de anunțat echipa Fondului pentru Tineri cu 3 zile 

înainte ca sa obținem rechizitele necesare pentru desfășurarea concursului, ceea ce a şi dus la 

amânarea lui. Însă activitatea noastră a înregistrat rezultate frumoase, întrucât elevii din LT "D. 

Cantemir" și-au exprimat interesul pentru meleagul lor natal prin secțiunile propuse de noi. Mai 

întâi am realizat câteva fișe cu anunțuri referitor la concurs unde am inclus şi termenul limită de o 

săptămâna. A urmat apoi încadrarea elevilor în concurs, iar după o săptămâna am făcut totalurile, 

având în juriu incluşi următoarele persoane: dna Galina Darii -profesoara de arte plastice şi educaţie 

tehnologică, dna Darii Alexandra – profesoară de limba și literatura română, și respectiv membrii 

grupului Pro Life: Istrati Silvia, Stegărescu Lucia, Jumir Victoria, Plămădeală Ana. După ce juriu a 

selectat învingătorii, i-am premiat cu diplome, cerindu-le totodată și opinia proprie referitor la 

concurs. Raspunsurile lor a fost cu siguranță plăcute, ei fiind toți de părerea ca concursul le-a creat o 

ocazie de a se afirma, de a-şi exprima sentimentele faţă de locurile frumoase ale ţării noastre prin 

intermediul unui pix sau a acuarelei. 

        Următoarea activitate a avut loc la data de 27 aprilie, aceasta desfășurându-se, de asemenea 

într-un mod plăcut. Un grup de 35 de copii din familii social-vulnerabile, împreună cu noi, membrii 

grupului Pro Life, inclusiv mentorul nostru, dna Parascovia Topada, medicul liceului d-nul Vasile 

Brînza şi câțiva părinti ai copiilor care i-au supravegheat pe tot parcursul excursiei, cu toţii am 

pornit în excursie pentru explorarea monumentelor de arta şi cultura ale patriei noaste, şi anume 

Mănăstirea Saharna, Mănăstirea Curchi şi complexul turistic "Orheiul Vechi". Totul a decurs exact 

cum am plănuit, excursia fiind minunată, iar după vizitarea Mănăstirii Saharna am făcut un popas la 

iarba verde pentru a ne întări forțele şi a merge din nou la drum, şi la ultima destinație, la Orheiul 

Vechi de asemenea am poposit puțin pentru a ne îndulci într-o zi atât de dinamica. Ținem să 

menționăm faptul ca nu totul a fost atât de ușor, întrucât am întâlnit și la aceasta activitate ceva 

probleme prima a fost cu lista ce a trebuit să o obținem de la primăria s.Vasieni şi care includea toți 
copii social-vulnerabili ce trebuiau să meargă în excursie. Cererea se examinează în decurs de 15 

zile conform legii, dar ar putea fi durat şi  mai mult, această listă este doar pentru specialiştii, dar noi 

nu suntem decât nişte copii. Am convins primarul localității dl Constantin Plamadeala, în baza 

relațiilor de colaborare cu grupuri similare, sa ne elibereze lista mai urgent, adică în doar 2 zile. O 

altă provocarea care a determinat grupul să facă ședință în regim de urgență, ține tot de acte, d-na 

Nina Mihălache, directorul LT "D. Cantemir" ne-a anunțat prea târziu de faptul ca pentru a realiza 

excursia avem nevoie de un demers din partea șefului Direcției Generale de Învățământ şi Sport 

Ialoveni, d-nul Ion Busuioc. La soluționarea problemei însă, ne-a fost alături mentorul nostru care a 

mers direct în Ialoveni, adunând toate actele necesare şi rezolvând problema în regim de urgenţă, 

astfel ne-aa permis să mergem în excursie la data pe care am preconizat-o. Şi o alta problema a fost 

transportul care ne era necesar pentru excursie, agenţiile la care telefonam noi pentru închirierea 

unui autobuz fiind mai scumpe decât suma de bani de care dispuneam noi. Dar noi ne-am descurcat, 

găsind un autobuz din satul vecin pentru care am achitat suma exacta pe care noi o dețineam. Şi încă 

o altă mică problemă – unor copii le-a fost rău pe părcursul călătorii din anumite motive. Medicul 

însă a fost aproape de noi, iar problema ne-a fost din nou soluționată. Până la urma, totul a decurs 

bine, copiii toţi rămânând impresionați de ceea ce au văzut, explorând cu adevărat niște locuri 

minunate, făcând diverse poze şi de asemenea rămânând cu parfumul meleagurilor noastre în inima 

şi în gând. 

        Cea de-a treia activitate a avut loc la data de 4 iunie 2013, salubrizarea la biserica "Sf 

Arhanghel Mihail si Gavriil" din s.Vasieni. Aici însă, din cauza faptului ca activitatea noastră a 

fost prevazuta tocmai în apropierea sărbătorilor de Paști, un grup de elevi din Gimnaziul Văseni ne-

au luat-o înainte realizând ei salubrizarea la biserică. Astfel, am fost nevoiți să schimbăm locul, 

alegând la final Casa de cultură din S. Vasieni. Am vorbit  cu directorul Casei De Cultură Văsieni 

D-nul Vrabii Vadim, care a fost de acord și ne-a anunțat când putem să venim. Nu au venit chiar 

atîţi de mulţi copii cât speram, însă cei care au venit au fost foarte activi şi am realizat un lucru bun.  

 



 

 

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:  

 

Beneficiari Direcți: 
-  35 de tineri din familii social-vulnerabile în vârsta de la 12-18 ani au beneficiat de o excursie  

la Mănăstirea Curchi, Saharna și Orheiul Vechi. Această excursie a fost benefică pentru 

aceștia deoarece fiind din familii vulnerabile nu au  ocazia să viziteze locurile turistice ale 

Republicii Moldova, însă noi le-am oferit această ocazie. Toți acești tineri au fost mulțumiți 

și entuziasmați de cele văzut, și-au exprimat sincer opiniile vizând de această excursie. În 

final și copiii aceștia au fost mulțumiți, dar și noi ne-am simțit bine alături de ei. 

        Considerăm că această excursie i-a ajutat mult pe acești tineri să cunoască și să exploreze tot  ce 

este mai frumos în Țara nostră mică. 

 

Beneficiari Indirecți: 
- Casa de Cultură Văsieni – considerăm de asemenea că impactul proiectului este pozitiv 

deoarece aceasta a avut parte de salubrizarea teritoriului din preajma Casei De Cultură, ceea 

ce a fost un factor benefic pentru aceasta. 

 

 

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)  

 

Din cele mentionate si mai sus,vrem sa mai spunem ca,noi,membrii grupului Pro Life am avut drept 

scop ca copii care nu au posibilitatea de a vizita monumentele cultural-istorice din tara noastra,sa o 

faca prin intermediul unei excursii minunate,pentru ca ar fi pacat ca ei sa nu cunoasca si sa exploreze 

tot ce ascunde tara noastra mai frumos si mai sfant, au beneficiat de aceasta excursie 35 copii din 

familii social-vulnerabile.Concursul a fost si el o ocazie ca copiii sa-si dea friu liber imaginatiei si sa 

reprezinte pe o coala de hartie dragostea lor pentru bastina,aceasta fiind deci,si o oportunitate ca ei sa 

se afirme,sa obtina diplome si sa fie cit mai informati,mai experimentati in domeniul artelor, la 

 

 

Toți membrii grupului de inițiativă s-au implicat activ: Istrati Silvia, Jumir Victoria, Stegărescu 

Lucia și Plămădeală Ana. S-au implicat prin scrierea proiectului, apărarea acestuia, si toate 

activitățile planificate în acest proiect, am fost uniti și dornici de a ajuta copii din familii social-

vulnerabile. Mentorul intotdeauna ne-a sprijinit, ne-a ajutat și ne-a îndrumat pe calea cea dreaptă. 

Deasemenea ne-a ajutat în mod deosebit Corneci Cristina, reprezentant a Fondului Pentru Tineri 

Ialoveni, la fel curatorul nostru Șeremet Cătălin.  

Istrati Silvia a tinut legătura cu reprezentanții Fondului Pentru Tineri Ialoveni  . În general toți 
membrii echipei s-au încadrat în muncă și într-un final am obținut ceea ce ne-am dorit datorită 

muncii asidue a fiecărui membru si respectiv datorită Fondului pentru Tineri Ialoveni! 

 

  



 

 

această activitate au participat 50 de elevi.Iar salubrizarea a reprezentat un pas spre prosperarea 

monumentelor de arta si din propria noastra localitate,caci trebuie sa incepem de la noi,astfel putem 

sa protejam patrimoniul nostru national. Am salubrizat 400m
2  

cu ajutorul a 25 de tineri. Toate 

acestea ni le-am dorit pe buna dreptate,caci avem marea placere sa afirmam ca s-au realizat,iar toate 

persoanele care au beneficiat de incadrarea in toate cele 3 activitati ale proiectului nostru,au ramas cu 

impresii bune,cu experiente de neuitat,cu pareri frumoase si cu o idee ferma:noi cream viata mai 

frumoasa,trebuie doar sa ne dorim,sa exploram,sa activam,mereu sa activam! 

 

 

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

depăşirea acestora: 

 

Dificultățile întâlnite pe parcursul implementării proiectului și soluțiile găsite pentru 

depășirea acestora sunt:  

        -   Obținerea listei cu copii din familii social-vulnerabile. Cererea de eliberare a listei se 

examinează în decurs de 15 zile conform legii, dar ar putea fi durat şi  mai mult, această listă este 

doar pentru specialiștii, dar noi nu suntem decât niște copii. Am convins primarul localității d-nul 

Constantin Plamadeala, în baza relațiilor de colaborare cu grupuri similare, sa ne elibereze lista mai 

urgent, adică în doar 2 zile. 

        -   Obținerea demersului.  Directorul LT "D. Cantemir" ne-a anunțat prea târziu că pentru a 

realiza excursia avem nevoie de un demers din partea șefului Direcției Generale de Învățământ şi 

Sport Ialoveni, d-lu Ion Busuioc. Ne-a ajutat să rezolvăm problema mentorul nostru Parascovia  

Topada, care s-a întâlnit personal cu domnul Busuioc şi a obținut toate aprobările necesare.  

        -  Căutarea transportului. Agențiile la care telefonam noi pentru închirierea unui autobuz erau 

mai scumpe decât suma de bani de care dispuneam. Dar ne-am descurcat găsind un autobuz din satul 

vecin pentru care am achitat suma exacta pe care noi o dețineam, aici ne-a ajutat Corneci Cristina, 

membru a Fondului pentru Tineri Ialoveni; 

         -   Unii copii s-au simțit rău pe parcursul călătoriei din diferite motive, n-ea ajutat să 

soluţionăm aceste mici probleme domnul doctor. 

         -   Expedierea articolului. Neavînd experiența necesară în scrierea articolelor am întârziat în 

expedierea acestuia, acum putem afirma că am soluționat și această problemă pentru că chiar la data 

de  19 mai 2013, cu ajutorul mentorului nostru Topada Parascovia, am învățat a elabora articole. 

Acuma fără mare greutate am putea elabora articole și promitem că suntem primii. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

 

Dacă e să vorbim despre viitorul proiectului nostru, atunci am putea include la aspectul dat doar 

motivarea tuturor oamenilor, tinerilor în special, de a fi mai activi în societate, de a iubi țara noastră, 

de a aprecia ceea ce avem, pentru ca Moldova reprezinta un buchet imens de locuri frumoase ce 

merita văzute, descoperite. Nu vrem decât ca oamenii să înțeleagă ca noi înfrumusețam locul în care 

trăim, trebuie doar să îl păstram, sa-i îndemnăm şi pe alții să facă la fel, să ne implicăm în viaţa 

socială, căci e vorba de noi, de viitorul nostru, de viitorul țării noastre. Noi vrem să promovăm 

cultură şi să motivăm tinerii să nu rămână indiferenți la problemele ce le întâmpina scumpa noastră 

Moldovioara, căci dacă nu o vom salva noi, atunci cine? Fiți deci mai dinamici, mai vioi, arătați că 

va pasa destinul locurilor dulci şi sublime în care v-ați născut și ați crescut, arătați că sunteți 
puternici, că sunteți PRO LIFE! 

 



 

 

 

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 din nou posiblitatea de a efectua lucruri nemaipomenite. 

Într-o  zi de primăvară stînd și admirînd frumusețile naturii împreună cu colegele de clasă, 

monumentele istorice ale satului și  ale Republicii, eram fericiți, cu zimbetul pe buze, dar am vazut 

alături de noi cîte un copil singur, neajutorat care privea în zare fără cred ca vreo nădejde că ar putea 

și el vedea vreodata frumusețile Moldovei. Atunci a venit ideia noastră de a participa cu un proiect la 

Fondul pentru Tineri Ialoveni, în care vom putea ajuta acești copii sa aibă un zimbet pe fața lor, nu 

am stat mult pe gînduri și am pornit spre scrierea acestui proiect prin care urma sa aducem un zimbet 

acestor sărmani copii. 

       Neavînd experiența necesară, am apelat la ajutorul d-nei profesoare de la Școala Voluntarului, 

dna Topadă Parascovia, ea ne-a ajutat în mod deosebit, iar aceasta a dus la îndeplinirea visului nostru. 

Am putut lua 35 de copii din familii social-vulnerabile, care au rămas entuziasmați de ceea ce au 

văzut, o mare parte din ei niciodată nu au mai fost în așa excursii și ne-au mulțumit cu niște cuvinte 

din suflet spuse. Noi la rîndul nostru vrem să mulțumim și noi Membrilor de la Fondul Pentru Tineri 

Ialoveni, căci doar cu ajutorul lor,  noi am reușit sa facem mai dulce viața copiilor din familii social-

vulnerabile.  

       Toată societatea are nevoie de astfel de beneficiari, prin care dorințele mult visate - devin 

realitate!!! 

 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

Anexa 1.  Lista participanților la cele 3 Activități; 

Anexa 2.  Lista premianților concursului care au primit rechizite; 

Anexa 3.  Procesele-verbale  ale ședințelor grupului de inițiativă PRO LIFE cu listele participanților 

atașate; 

Anexa 4.  Fotografii realizate la diferite activități de desfășurare a proiectului; 

Anexa 5.  Articolul elaborat: O excursie de suflet pentru copii şi tineri din Văsieni; 

http://fondultinerilor.md/?p=1979 

 

 

 

Liderul grupului de iniţiativă:  JUMIR VICTORIA   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  TOPADĂ PARASCOVIA   

 

 

 Numele, prenumele  Semnătura 

 


