
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Forta 

Titlul proiectului: Un vot constient-un viitor de success 

Liderul grupului de iniţiativă: Andronachi Natalia 

Mentor:   

Localitatea: Milestii Mici 

Buget aprobat (lei): 8000 lei (opt mii lei) 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

Nr. PGM T-II/11/29 

13 mai 2011 

Data prezentării raportului: 01 iulie 2011 

 

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

Luînd in consideratie scopul si obiectivele principale ale proiectului, am putea spune că acestea au fost 

realizate în totalitate.  

 

 

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 

1.Ș edinț ă de constituire-scopul acestei ș edinț e a fost formarea grupului de iniț iativă “Forț a”, un grup 

de tineri energici ș i doritori de a se implica in viaț a social-politică a comunitaț ii. Ș edinț a a avut loc 

conform planului stabilit. Scopul ei fiind discutarea planului de acț iuni si divizarea responsabilităț ilor. La 

ș edinț ă au participat cei 8 membri ai grupului de iniț iativă deja format, cît ș i curatorul proiectului,  

Racoviţa Ecaterina ( membră „Fondul pentru Tineri Ialoveni”) 

Membrii grupului de iniţiativă „Forţa”: 

1. Andronachi Natalia – lider, elevă cl. XII; 

2. Naconecinîi Ecaterina - elevă cl. XII; 

3. Nedelciuc Daniela – profesoară de matematică, LT „M. Bârcă” 



 

 

 

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:  

Acest proiect a fost relevant pentru întreaga localitate întrucît, în conformitate cu alegerea făcută de locuitorii 

cu drept de vot, s-a decis soarta comunei noastre, iar un impact direct s-a produs asupra alegătorilor, cît ș i a 

4. Crucerescu Stela - elevă cl. XII; 

5. Andronache Valentina - elevă cl. XII; 

6. Movileanu Vadim - elev cl. XII; 

7. Boghiu Tatiana - elevă cl. XII; 

8. Gavrilan Mihai - elev cl. XII; 

9. Gavaliucov Ion - elev cl. XII; 

10. Druţă Mihai - elev cl. XII. 

Ș edinț a a avut loc pe 14 mai 2011 în incinta Liceului Teoretic “Mihail Bârcă”. 

2.Ș edinț a de planificare ș i instruire- scopul celei de-a doua ș edinț e organizate în cadrul proiectului 

“Un vot conș tient-un viitor de succes”, a fost formarea unui grup de voluntari ș i pregatirea lor pentru 

desfăș urarea Campaniei de sensibilizare a locuitorii comunei pentru participarea activă la vot. Problemele 

existente in comuna noastră si conș tientizarea faptului că comuna noasră are nevoie de unele schimbări, a 

facut ca numarul voluntarilor sa fie sporit, poate chiar mai mulț i decît ne-am fi aș teptat. Responsabilii de 

selectarea voluntarilor ș i de organizarea atelierului de instruire au fost membrii grupului “Forț a”. Ș edinț a 

s-a desfăș urat în data de 15 mai 2011 în incinta  Liceului Teoretic “Mihail Bârcă”. 

3.Realizarea spoturilor-pentru implimentarea cît mai reuș ită a proiectului, împreună cu membrii grupului 

am decis să realizăm cîteva spoturi publicitare, cu scopul de a mobiliza cetăț enii să participe la procesul 

decizional. Spoturile realizate au fost promovate pe site-urile de socializare: youtube ( 
http://www.youtube.com/watch?v=ZRJnIfFWcxg  ,    http://www.youtube.com/watch?v=22ZvoKlArE4 ), 
facebook, milestiimici.wordpress.com, ialovenionline etc. Spoturile au fost realizate în decursul zilelor 16-25 

mai 2011 in comuna Mileș tii Mici. 

4.Editarea unui ziar-pe durata proiectului, pentru a aduce la cunoș tinț a fiecărui locuitor al comunei despre 

concurenț ii electorali, listele la primar ș i consilieri locali ș i raionali, platforme electorale, am editat în tiraj 

de 1000 exemplare un ziar, care a fost distribuit pe teritoriul comunei de către voluntari, fiind monitorizaț i 

de către membrii grupului “Forț a”. 

5.Desfăsurarea dezbaterilor electorale-pe data de 29 mai 2011, în incinta liceului din localitate, membrii 

grupului de iniț iativă au organizat dezbateri electorale cu implicarea candidaț ilor la funcț ia de primar ș i 

consilieri. Locuitorii au fost anunț aț i din timp despre desfăș urarea dezbaterilor, prin intermediul afiș elor 

informative postate în locurile publice, site-uri de socializare, astfel au putut participa toț i doritorii. 

Candidaț ii electorali au avut ocazia să-ș i prezinte membrii echipei, platformele electorale, dar deasemenea 

au răspuns la întrebările moderatorilor cît ș i a consătenilor. Realizarea acestor dezbateri a fost asigurată de 

grupul de iniț iativă deja format. 

6.Ș edinț a de totalizare- s-a desfăș urat pe data de 29 iunie în incinta LT „M.Bârcă”, avînd ca scop 

stabilirea punctelor forte ș i a celor slabe în activitatea noastră. 

 

 

Datorită faptului că am format o echipă consolidată, încă de la început fiecărui membru i-au fost repartizate 

sarcinile pe care trebuia să le indeplinească. Astfel, toț i membrii grupului “Forț a” s-au implicat activ in 

derularea activităț ilor. Fiecare din ei a dat dovadă de puterea de convingere, aceasta reflectîndu-se în 

rezultatele obț inute. 

Întrucît principalii beneficiari ai acestui proiect sunt locuitorii comunei noastre, aceș tia s-au dovedit a fi 

receptivi la activităț ile noastre. Deasemenea, ne-am bucurat de atenț ia ș i colaborarea candidaț ilor 

electorali, care ne-au oferit informaț iile necesare pentru editarea ziarului, ș i ne-au onorat cu prezenț a la 

dezbaterile electorale. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRJnIfFWcxg
http://www.youtube.com/watch?v=22ZvoKlArE4


 

 

viitorilor alegatori căci adulț ii dînd dovada de activism civic au servit drept exemplu si pentru aceș tia. 

Datorită activităț ilor prepuse de noi în cadrul acestui proiect, am reusit să convingem mai multe personae să 

se implice activ în viaț a social-politică a comunităț ii, ș i cel mai important, să facă acest lucru in mod 

conș tient. 

 

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)  

În urma implimentării proiectului, ne bucurăm de o societate democrată ș i de un număr sporit al alegătorilor 

la scrutinul electoral. Rezultatele obț inute ne demonstrează că am reusit să distrugem stereotipul: “Un vot nu 

contează nimic”, unul din principalele obiective ale proiectului nostru. Deasemenea am reuș it să motivăm 

tinerii să realizeze acț iuni noi, să se implice activ în toate acț iunile desfăș urate în localitate. Am realizat cu 

success informarea în masă a oamenilor despre importanț a lor de a se implica în destinul societăț ii. Datorită 

acestui proiect, oamenii au conș tientizat faptul că bunăstarea societăț ii începe de la ei, ș i că doar împreună 

putem obț ine rezultate bune, participînd la vot ș i alegînd un primar competent ș i consilieri capabili, care 

împreună cu cetăț enii vor contribui la prosperarea localităț ii. 

 

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

depăşirea acestora: 

În marea majoritate nu am întilnit mari dificultăț i în realizarea proiectului, însă unele desigur că au existat. 

Spre exemplu, cînd trebuia să filmăm spoturile video, ne era dificil pentru că nu aveam echipament video, si 

cu greu făceam rost de el. Însă într-un final am găsit soluț ia aceste probleme, spoturile fiind realizate cu 

succes. O altă dificultate a fost prezentă la desfăș urarea dezbaterilor electorale, din cauza neprezentării unui 

candidat electoral. Aceasta însă nu a prejudiciat desfăș urarea dezbaterilor, ele desfăș urîndu-se conform 

planului, însă cu un candidat mai puț in. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dezvoltarea proiectului după terminarea finanț ării va consta în implicarea activă a grupului de iniț iativă în 

diferite acț iuni cum ar fi: crearea diferitelor sondaje, susț inerea persoanelor publice, spre exemplu în 

stabilirea unei functii în organele de conducere, implimentarea de noi proiecte, de noi manifestaț ii cultural în 

menirea valorificării valorilor de care depinde o societate activă ș i bine informată. Resursele ce vor menț ine 

ș i extinde realizările proiectului se vor obț ine în urma colaborării grupului cu organele de conducere ș i 

agenț ii din teritoriu. 

 

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. 

Avem o comună cu care ne mîndrim foarte mult. Cu toate acestea, putem spune că dezvoltarea ei în ultimii ani 

nu s-a prea văzut. Fiind tineri, am conș tientizat faptul că pentru a schimba în bine lucrurile trebuie să facem 

un pas conș tient ș i să punem accentul pe persoane cu capacităț i, oneste ș i capabile să colaboreze cu 

locuitorii comunei.  

În urma implementării proiectului nostru am reuș it să constituim grupul de iniț iativă „Forț a” care, la rîndul 

ei, a cooptat un grup de voluntari ce a desfăș urat o campanie de informare ș i de sensibilizare a opiniei 



 

 

locuitorilor faț ă de importanț a alegerilor. Datorită acestui proiect am reuș it să desfăș urăm diferite 

activităț i cum ar fi: mese rotunde, editarea unui ziar ( cu informaț ii despre candidaț ii electorali), spoturi 

publicitare, dezbateri electorale ( cu participarea candidaț ilor la funcț ia de primar). La activităț ile 

preconizate au participat toț i cetăț enii ce au dorit să se implice în activitatea social-politică din 

comună.Deasemenea mulț i tineri au avut posibilitatea să se alăture echipei de voluntari ș i să participle activ 

la mobilizarea consătenilor să participle la procesul decisional conș tient. 

Deci proiectul nostru a avut drept scop educarea civică, sensibilizarea electoratului, vis-à-vis de semnificaț ia 

alegerilor locale, pentru a conș tientiza importanț a alegerilor ș i a motiva cetăț enii comunei Mileș tii Mici 

de a merge la alegerile locale, prin desfăș urarea unui ș ir de activităț i de educaț ie ș i informare civică . 

Credem că ș i cu aportul nostru, am reuș it să facem o schimbare în comuna noastră. În prezent, după alegerile 

locale, comuna Mileș tii Mici are un nou primar, tînăr ș i competent, care sperăm ca va contribui la 

prosperarea comunei. 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect; 

 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:  Andronachi Natalia   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


