
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: L’Avenir 

Titlul proiectului: Renovarea şi Amenajarea teritoriului  aferent al Liceului 

Teoretic Moleşti (blocul A) 

Liderul grupului de iniţiativă: Elena Constantinov 

Mentor: Svetlana Catan  

Localitatea: Moleşti 

Buget aprobat (lei): 8000  

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-II\11\40 DIN 16 MAI 2011 

Data prezentării raportului: 22 septembrie 2011 

 

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

În funcţie de scopul declarat  în formularul de aplicare pot afirma că scopul  a fost îndeplinit în 

măsură de 100%,însă,scopul s-a schimbat  şi în prezent  am îndeplinit aproximativ 70% din total. 

Din fericire au fost îndeplinite toate obiectivele  pe care ni le-am pus  de la bun început.Restul 

lucrărilor vor fi finisate la finele lunii octombrie. 

 

 

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 

Conform planului de acţiuni urmează ca la finele lunii septembrie sa încheiem  un contract de muncă cu un 

meşter.Am făcut devizul de cheltuieli în care am inclus materialele pentru bănci,urne şi pentru foişor.Am 

constatat că bugetul proiectului a crescut ,de la 18202,5 lei pînă la 34770lei.Între timp  ne-au fost aduse băncile şi 

urnele procurate de ,,Fondul pentru Tineri’’ fapt ce a adus schimbări în buget.În urma unei şedinţe a grupului de 

iniţiativă  la care a fost şi domnul Mihail Catan ,primar de Moleşti, am decis ca la  construcţia foişorului  va fi 

înlocuit lemnul,care este mai scump,cu metatlul care este mai trainic şi mai avantajos.Pe data de 2 iulie au fost 



 

 

 

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:  

Realizarea  acestui proiect este încă un pas  spre realizarea  obiectivelor proiectului ,,Şcoli prietenoase copilului’’,în 

care liceul nostru  a fost implicat  în vara anului 2010 ,unul din obiective fiind  petrecerea orelor  în aer liber(lucru 

practicat anterior).Beneficiarii direcţi sunt în jur de 600,iar cei  indirecţi  900.Pe lîngă toţi beneficiarii menţionaţi 

,proiectul nostru a dat  startul mai multor proiecte  ce la moment sunt  implimentate  în satul Moleşti,unele din ele 

ţin de amenajarea curţii Casei de Cultură,amenajarea parcului,reparaţia  grădiniţei  şi a liceului. Proiectul nostru a 

adus  şi va aduce în continuare un aport considerabil la îmbunătăţirea nivelului de trai şi a modului de  viaţă al 

societăţii. 

 

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 păcate  am avut  un grad nu prea înalt de implicare a membrilor  grupului de iniţiativă în soluţionarea 

problemelor apărute,cum ar fi: găsirea unui meşter ce ar fi deacord cu încheierea contractului de 

muncă,gestionarea finanţelor  ş.a.;de toate  aceste probleme  s-a ocupat  doar liderul grupului de iniaţivă .Tinerii   

reutilate  băncile şi urnele  de către meşter,iar pe data de 4 iulie,meşterul,în colaborare cu  membrii grupului de 

iniţiativă  au instalat băncile.În aceeaşi zi băncile  au fost vopsite  de către membrii grupului de iniţiativă .Începînd 

cu 6 iulie  membrii grupului s-au încadrat  în colectarea fondurilor ,acţiunea desfăşurîndu-se pînă pe 29 iulie.Între 

timp Fondul pentru Tineri a procurat  o parte din materialele de construcţie necesare pentru construcţia 

foişorului iar banii alocaţi de Primăria satului Moleşti vor fi utilizaţi pentru procurarea altor materiale de 

construcţie şi salariul meşterului.Lucrările  de construcţie a foişorului vor începe după ce meşterul va finisa 

obiectul la care lucrează în present,adică în urmatoarele 10 zile,şi finisarea lucrărilor este preconizată pentru finele 

lunii octombrie. 

Deoarece majoritatea lucrărilor de construcţie  cereau implicarea unui meşter,membrii grupului de iniţiativă au 

participat doar la sădirea florilor şi la  efectuarea ordinii pe teritoriu.Deoarece au  fost îndeplinite  toate obiectivele 

proiectului,la moment ne pregătim pentru sărbătoarea de inaugurare. 

  

 

Spre mirarea noastra, au fost receptivi nu doar elevii din liceu,Primaria satului Moleşti,Asociaţia Părinţilor 

,,Speranţa’’şi Direcţia Liceului,dar şi multe alte personae cum ar fi agenţii  economici şi personae fizice.Din cauza  

faptului că este vară,am întîlnit mici dificultăţi în lucrul cu membrii grupului de iniţiativă,nu erau prezenţi toţi 

membrii la şedinţele de grup şi se ocupau de colectarea fondurilor cu întîrziere.În general probleme nu am 

avut,iar membrii grupului s-au implicat parţial în cadrul activităţilor  desfăşurate.                                            

Mentorul adult ,care este şi Directorul Liceului Teoretic Moleşti,nu s-a putu implica activ în derularea activităţilor 

deoarece  a fost ocupată cu lucrările de reparaţie în liceu.Ne-am bucurat de susţinere  din partea Primăriei Moleşti 

,în persoana dn-ului Mihail Catan (primar),a cărei a contribuţie  a constituit mai mult de jumătate din bugetul 

proiectului.Astfel ,cu susţinerea partenerilor,a mentorului adult cît şi a membrilor  grupului de iniţiativă ,proiectul 

a fost adus la bun sfîrşit. 

 



 

 

s-au încadrat parţial în lucrările  de instalare  a băncilor  şi urnelor  deoarece am încredinţat  acest lucru  unui 

profesionist,adică meşterului.În prezent urmează să ne atingem ultimul scop care este construcţia foişorului care 

merge deja spre realizare. 

 

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

depăşirea acestora: 

Nu puteam găsi un meşter care să fie deacord cu  semnarea unui contract .Din cauza că sunt înca elevă  şi sunt 

minoră(am 17 ani),unele persoane  nu aveau încredere totală în cele spuse de mine . 

SOLUTIA:Am prezentat  meşterului un exemplu  al Acordului de colaborare cu Fondul pentru Tineri  şi mai 

apoi am fost împreună  cu meşterul la primar ,dn-ul Mihail Catan ,care a confirmat cele spuse de mine. 

Din cauza materialelor de construcţie foarte scumpe ,bugetul total al  proiectului s-a ridicat  de la  suma de 

18202,5 lei la cea de 34770 lei.Deoarece  băncile şi urnele au fost procurate  de Fondul pentru Tineri,iar din 

restul banilor  o parte din materialele necesare  pentru foişor ,suma alocată de primărie,va fi de aproximativ 

20500lei pentru restul  cheltuielilor. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

După  finisarea   proiectului  nu vor lua sfîrşit  toate lucrările.Deoarece,pentru  a menţine  ordinea pe 

teritoriul aferent  şi pentru  a preîntîmpina deteriorarea băncilor  şi urnelor  trebuie mereu să lucrăm  şi 

să reparăm  cel mai mic defect.Toate cheltuielile ce ţin de întreţineraea curţii 

liceului:lumină,paznic,colectarea şi transportarea deşeurilor  vor fi susţinute de primărie şi Asociaţia 

Părinţilor ,,Speranţa’’.Spre exemplu,la moment intenţionăm să vopsim urnele pentru a preveni 

corodarea metalului. 

 

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. 

 

 

 

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:  Elena Constantinov   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Svetlana Catan   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


