
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Pro-Civic 

Titlul proiectului: Legănul democraţiei pentru tinerii bărdăreni 

Liderul grupului de iniţiativă: Tonu Alexandru 

Mentor: -  

Localitatea: s. Bardar 

Buget aprobat (lei): 6000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-II/11/______ din ___ mai 2011 

Data prezentării raportului:  

 

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

   Proiectul fiind început în perioada de campanie electorală pentru funcţiile locale am fost nevoiţi să 

schimbăm locaţia iniţială a acestuia. De asemenea nu am primit resurse pentru tipărirea diferitor 

materiale cu caracter informativ pentru tineri. Însă concurenţii electorali au fost de acord să ne acorde 

cîteva exemplare din materialele lor electorale pentru a ne ajuta în informarea tinerilor. Am reuşit în final 

să adunăm un grup de minim 20 de tineri cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 27 de ani, care pe lîngă faptul că 

ne-au ajutat la implimentarea proiectului, au fost şi subiecţii noştri în procesul de informare civică. 

 

 

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 

Chiar din start am avut anumite modificări în proiect. Iniţial proiectul era amplasat pe teritoriul Liceului 

Teoretic „Aurel David” , însă am convenit ulterior o schimbare în amplasarea complexului. Odată cu 

semnarea acordului la data de 25 mai 2011 cu  SRL „Dolmar-Intex” referitor la achiziţionarea 

leagănului, scaunelor şi a urmelor, am hotărît să începem prin curăţirea teritoriului, deoarece iniţial 

acolo erau depozitate cantităţi mici de materiale de construcţie. Pe data de 15 iunie, împreună cu mai 



 

 

 

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 de proiect beneficiază 35 de tineri care au locuinţa în apropiere de Leagăn. De asemenea am 

observat după finisarea lucrărilor că vecinii au instalat o masă metalică lîngă scaunele ce fac parte din 

proiect, adunîndu-se periodic acolo. Adică se mai adogă circa 20 de persoane care vor beneficia indirect 

de proiect. Iar odată adunaţi toţi aceşti tineri vor putea beneficia de materialele instructuve cu caracter 

civic pe care grupul de iniţiativă doreşte să le împartă. 

 

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)  

Deşi iniţial am crezut că la implimenatrea proiectului vor participa doar membrii grupului de iniţiativă, 

la diferite etape ale implimentării s-au implicat grupuri de tineri şi părinţi care au salutat asemenea 

iniţiative. În final am implicat un numărul de cel puţin 50 de tineri care au participat implicit la 

construcţii şi alţi 20 de tineri care utilizează complexul. 

 

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

depăşirea acestora: 

Prima parte a dificultăţilor a constituit-o lipsa fondurilor pentru editare unor materiale cu caracter 

informativ şi civic. Însă am colaborat cu toţi concurenţii electorali şi am informat cetăţenii participanţi la 

implimenatrea proiectului în baza foilor primite. 

De asemenea, am întînit la montarea elementelor metalice în sol, deoarece în bugetul aprobat nu 

am primit cheltuieli pentru betonarea elementelor metalice. La această etapă s+au implicat cetăţenii 

Pisica Liuba şi Tonu Andrei care au donat materialele necesare. 

Un nou impediment la implimentarea proiectului au fost condiţiile meteo, care ne-au amînat 

vopsirea Leagănului cu cîteva zile bune. Datorită ploii, de asemenea au fost dificultăţi din puct de vedere 

a deplasării pe teritoriul complexului, mai ales că iniţial am cerut fonduri şi pentru pavaj. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

mulţi tineri din zona, ajutaţi şi de un grup de părinţi din zonă am instalat elementele metalice ale 

complexului. După 24 iunie au fost aduse şi instalate elementele din lemn ale complexului, iar pe 29 

iunie toate au fost vopsite. Am beneficiat de ajutorul tinerilor din zonă (aproximativ 20 de persoane cu 

vîrsta între 14 şi 25 de ani), precum şi de instrumentele împrumutate de la vecini. 

Majoritatea membrilor grupului de iniţiativă a participat la toate activităţile planificate. Subliniem 

promptitudinea răspunsurilor pozitive ale lui Disculţu Ion, Iovu Marcel şi Sava Silvia la adunările 

grupului dar şi implicarea lor în munca fizică. La partea mai grea de instalare a elemetelor metalice 

menţionăm ajutorul material al cetăţenilor Pisica Liuba şi Tonu Andrei care au donat bunuri pentru 

finisarea lucrărilor. 



 

 

Din partea beneficiarilor proiectului niţial a parvenit cerinţa de a monta elementele unui complex 

sportiv cu echipament de forţă(paralele, bicicletă medicinală, pentru ridicarea trunchiului şi alte exerciţii 

fizice). Astfel pentru completarea proiectului iniţial vom incerca să găsim fonduri pentru continuarea 

proiectului. 

De asemenea se impune pavarea, măcar şi în varianta „în alb”, a suprafeţei complexului. Vom 

încerca să apelă la administraţia locală sau la cetăţenii din apropierea amplasării proiectului. 

 

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. 

Fiind la sfîrşit de an şcolar, în perioadă electorală pentru funcţiile locale, grupul de iniţiativă avea 

nevoie de un loc special în care să adune un număr cît mai mare de tineri. Grupul de tineri urma să fie 

informat despre drepturile electorale ale cetăţenilor, despre promisiunile fiecărui candidat, dar mai ales 

despre importanţa fiecărui vot la alegerile locale. Locaţia am ales-o în cartierul noul al satului, unde 

densitatea tinerilor cu drept de vot este mai mare. Din scopul grupului de iniţiativă a izvorît şi denumirea 

proiectului, pentru ca ulterior să ne concentrăm anume pe aceste elementele constituiente ale proiectului în 

baza denumirii (leagăn, scrînciob). 

La implimentare am beneficiat încă de la început de ajutorul locuitorilor satului Bardar, în special al 

cetăţenilor care domiciliază în imediata apropiere de locaţia proiectului. Implicarea lor a fost neaşteptată, 

binevenită dar şi inopinată. Desigur am avut şi bătăi de cap, din motive care au depins de grupul de 

iniţiativă, de finanţatori dar şi de condiţiile meteo. Însă scopul civic al proiectului ne-a ajutat în 

implimentarea cu success a acestuia. 

Deşi am plănuit inţial că pe lîngă scrînciobul dublu ca element principal al complexului să aducem 

două bănci sau scaune şi două urne, la toate acestea a apărut o masă din metal şi lemn la iniţiativa 

participanţilor la lucrări. Forţa fizică depusă de partea masculină la prima etapă de curaţire a terenului şi la 

betonare lementelor metalice a fost completată de efortul depus de doamne şi domnişoare la vopsirea şi 

menţirea curăţeniei pe tritoriul complexului. Utilitatea multisezonieră a acestui coplex este aprofundată şi 

de arborii fructiferi care-l umbresc. 

Dorinţa de implicare şi gradul de dăruiere civică a participanţilor la implimentarea proiectului, 

indiferent de apartenenţa politică, de vîrstă sau de funcţia deţinută, a determinat grupul de iniţiativă la 

luarea unui angajament public referitor la faptul că acest proiect nu va fi nicidecum ultimul.  

 

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: 

    

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  -   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


