
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tinerii Viitorului  

Titlul proiectului: Instruirea tinerilor pentru o cariera de succes 

Liderul grupului de iniţiativă: Palade Daniela  

Mentor: ---  

Localitatea: s. Puhoi 

Buget aprobat (lei): 5 000 lei  

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-II/11/ 48     din   16  mai 2011 

Data prezentării raportului: 31.08.2011 

 

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

Scopul proiectului : 

1. Instruirea în planificarea carierei a 50 tineri  

2. Orientarea profesională a 20 tineri (testarea acestora în baza bateriilor de teste) 

3. Prezentarea a 3 istorii de succes, persoane originare din s. Puhoi 

Rezultate:  

1.  Instruirea  a 45 tineri în  cadrul seminarelor  de  orientare  profesională şi dezvoltare a carierei,  în  cadrul 

cărora  de asemenea  au putut discuta cu psihologul  şi au aflat răspunsuri la unele  întrebări  ce ţin de 

orientarea profesională. 

2. 10 tineri au beneficiat de consiliere profesională prin testele făcute. Astfel,  aceştia  au putut să-şi cunoască  

mai bine punctele tari  şi slabe  şi  care domeniu de activitate/ profesii li s-ar  potrivi. 

3. Au fost tipărite  150 broşuri.  Astfel, 110 broşuri  au fost distribuite direct tinerilor, fiind o sursă de  

informare pentru aceştia, familiile  şi prietenii lor. 40 broşuri au fost donate bibliotecii  din Liceul Teoretic 

Puhoi,  astfel,   în timp,   prin fluxul de  cititori va creşte şi numărul pesoanelor  informate despre orientarea 

profesională şi paşii necesari pentru o carieră  de succes. 

 

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 



 

 

I  Seminar de orientare în  carieră 

Perioada de desfăşurare:14  şi  15 iunie.   Durata 4 ore -  orele 10.00-14.00 

Locul desfăşurării- Liceul Teoretic Puhoi, cab. 24  

Traineri : Mariana Boaghe şi Ecaterina Guranda, specialişti ai Centrului Procariera 

Participanţi : 45 

Subiecte abordate :  

− structura sistemului de învăţămînt în Republica Moldova ;  

− admiterea în sistemul de învăţămînt superior în Republica Moldova pentru anul 2011;  

− cum să-ţi  alegi  profesia;    

− cum să-ţi planifici cariera;     

− cum să  căutăm  un loc de muncă;   

− Cum  scriem un CV şi o scrisoare de motivaţie. 

Seminarul a  fost unul interactiv, participanţii  avînd posibilitatea de a se cunoaşte  mai bine între ei  prin 

jocuri şi discuţii. S-a  vorbit despre criteriile care trebuie să stea la baza alegerii profesiei. Fiecare participant 

şi-a exprimat  părerea despre factorii de decizie în alegerea profesiei şi a expus cîţiva din aceştia,  care au stat 

la hotărîrea lor de a se îndrepta spre un anumit domeniu de activitate. 

Participanţii  au făcut un mic test de orientare profesională, după care s-a discutat în grup  rezultatele şi  au 

analizat  oferta de studii a universităţilor din Republica Moldova. 

Schimbări faţă  de planificarea iniţială nu au fost. 

Informarea despre de activitate s-a  realizat direct,  comunicînd cu elevii claselor a IX-a şi a XII-a  şi alţi 

tineri,   prin   80 buclete date elevilor din liceu, 3 avize.    

 

II  Testare de orientare profesională 

Perioada de desfăşurare :   1  iulie.   Durata - 3 ore (orele 10.00-13.00) 

Locul desfăşurării- Parcul Liceul Teoretic Puhoi   

Psiholog: Mariana Boaghe 

Consultant : Ecaterina Guranda, specialişti ai Centrului Procariera 

Participanţi : 10 

A  fost realizat  un bloc de teste de orientare profesională,  cu aproximativ 200 întrebări de diferite tipuri. 

Timpul  de rezolvare  a  fost de aproximativ o  oră,  dar  din cauză   că  unii participanţi  au întîrziat, durata 

activităţii   a fost de 3 ore.  

Participanţii au răspuns la întrebări, soluţionînd lucurile neclare cu ajutorul psihologului. Testele s-au făcut pe 

foi. Acestea ulterior au fost analizate de specialiştii Centrului Procariera, iar rezultatele testelor au  fost 

trimise participanţilor prin poşta electronică. 

Informarea despre eveniment s-a  făcut  vorbind direct  cu tinerii din sat, cît  şi prin telefonarea participanţilor  

la  seminare. 

 

III  Editarea unei broşuri  cu tema :  Instruirea pentru o carieră de succes 

 Perioada de desfăşurare:10- 31 august.    

Locul desfăşurării- satul Puhoi . 

Implicaţi :  

- membrii grupului de iniţiativă Tinerii Viitorului : Palade Daniela, Grăjdeanu Mariana, Alina Bumbu ; 

- Ceban Irina- psiholog ; 



 

 

 

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 direcţi:  

- 50 participanţi la seminare şi testările de orientare profesională ; 

- 150 beneficiari, care  au primit  broşuri cu material  informativ. 

Beneficiari indirecţi : aproximativ 300 persoane :  tineri şi  părinţi,  profesori. 

 

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)  

- Centrul Procariera ; 

- ANOFM. 

S-au cules informaţii din literatura de specialitate, broşuri şi buclete editate în ultimii ani,  în Republica 

Moldova şi   articole publicate pe internet. Cu acest scop au fost efectuate cîteva vizite la sediul Centrului 

Procariera şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei  de Muncă,  care s-au arătat deschişi de a ne ajuta. 

S-au selectat articole  mai interesante şi informaţiile mai utile,  după  care  au fost editate. 

Broşura a fost scoasă  la tipar într-un număr de 150 exemplare şi  distribuită tinerilor interesaţi din satul 

Puhoi, cît şi din alte localităţi. Cu un număr de 40 de broşuri  a  fost asigurată biblioteca Liceului Teoretic 

Puhoi.  Acestea vor fi o sursă de informaţie pentru elevii dornici de a  afla  mai multe despre orientarea 

profesională, cît şi vor putea fi folosite în calitate de material  informativ la lecţiile de educaţie civică. 

 

Membrii grupului de iniţiativă -  Palade Daniela, Grăjdeanu Mariana, Alina Bumbu şi  Cojocaru Mariana    s-

au   implicat activ  în organizarea evenimentelor, cît şi  informarea  tinerilor despre activităţi. 

Echipa Fondului pentru Tineri ne-a   asigurat  cu materialele de birotică necesare, resurse băneşti şi ne-a 

ajutat  cu tipărirea broşurilor. 

Centrul Procariera a asigurat realizarea celor 2 seminare şi testarea de orientare profesională. Au donat 

participanţilor mai multe broşuri informative despre consilierea educaţională şi profesională, oportunităţi de 

studii şi de angajare în cîmpul muncii, teste de personalitate şi despre oportunităţi de formare şi integrare 

profesională pentru tinerii în dificultate socială. 

De asemenea,  Centrul Procariera  ne-a  pus la dispoziţie materiale utile despre orientarea profesională şi 

planificarea carierei, utilizate în broşură. 

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei  de Muncă ne-a  oferit cîteva  buclete  şi  broşuri pe tema orientării 

profesionale şi ne-a  sugerat  să utilizăm informaţiile de pe site-ul ANOFM.  

De asemenea, la  solicitarea noastră psihologul Irina Cebanu ne-a ajutat cu mai multe informaţii despre 

orientarea profesională în şcoli. 

 



 

 

Rezultate   aşteptate: 

 100 tineri informaţi despre planificarea carierei; 

 50 tineri instruiţi şi consiliaţi în planificarea carierei; 

 20 tineri testaţi şi consiliaţi în determinarea abilităţilor profesionale; 

 dezvoltarea tinerilor şi perspectivelor acestora din s. Puhoi;  

 50 familii informate şi ghidate în planificarea carierei. 

Rezultate obţinute: 

 150 tineri informaţi despre planificarea carierei; 

 45 tineri instruiţi şi consiliaţi în planificarea carierei; 

 10 tineri testaţi şi consiliaţi în determinarea abilităţilor profesionale; 

 dezvoltarea tinerilor şi perspectivelor acestora din s. Puhoi;  

 50 familii informate şi ghidate în planificarea carierei. 

 

 

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

depăşirea acestora: 

Realizarea proiectului  a fost amînat pentru perioada vacanţei  din cauza  examenelor de la sfîrşit de an şcolar,  

însă   în vacanţă  ne-am confruntat  cu dificultăţi  în informarea şi atragerea  tinerilor pentru a participa la 

activităţi.  Acesta este  motivul principal pentru care s-a  renunţat  la  realizarea întîlnirii cu oameni de succes 

din satul Puhoi.  

Seminarele s-au desfăşurat în perioada imediat următoare examenelor, cînd  s-au început lucrările de reparaţie 

curentă  în liceu.  Astfel,  mulţi tineri,  cît şi profesori au  fost implicaţi în reparaţie, neputînd participa la 

seminar. Totodată, mirosul de vopsea  care s-a împrăştiat în liceu în  acele zile  a influenţat negativ calitatea  

seminarului, lucru pe  care  nu l-am  putut prevedea.  Pentru viitor vom încerca să  evităm  desfăşurarea de 

evenimente în  locuri unde se fac  reparaţii.  

Pentru testarea de orientare profesională nu am reuşit  să  găsim un  cabinet disponibil,  aşa  că  am  făcut 

testele  în parc – mult  mai  liber.  Pentru  a  asigura confortul  participanţilor  la  completarea testelor, am  pus  

la  dispoziţia  lor  suporturi pentru foi şi pixuri. 

Ce  ţine de broşuri,  iniţial  am găsit puţine  informaţii. Nefiind specialişti  în domeniu am  întîmpinat  

dificultăţi  şi la  aprecierea  calităţii informaţiilor găsite, deaceea  am apelat  la  ajutorul centrului Procariera şi 

ANOFM.    

O  parte din materiale au fost pe suport de hîrtie,  astfel am avut nevoie  de timp pentru a scrie informaţia în 

formă electronică.  

Iniţial  planificasem ca  broşura  să cuprindă mai multe teste de orientare profesională,  însă la  sugestia  

psihologului  am renunţat la această idee, deoarece  am  înţeles  că  testele trebuie făcute cu supravegherea  

unui profesionist,  pentru a  fi siguri de veridicitatea  rezultatelor. 

  Pentru a stinge curiozitatea tinerilor am  pus, totuşi, un  test de orientare profesională,  care nu este deosebit 

de complicat de realizat  şi analizat.                               

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 



 

 

Ca rezultat a implementării proiectului se planifică organizarea de către psihologul din liceu a consilierii în 

continuare a tinerilor. De  asemenea,  materialele din broşuri se  vor utiliza    la  lecţiile de educaţie civică  din 

liceu. Broşurile  de la bibliotecă  vor fi o sursă  de informaţie pentru  oricare  elev,  care  va dori să  se 

informeze despre orientarea  profesională  şi dezvoltarea carierei. 

 Totodata, membrii grupului de iniţiativă vor utiliza materialele de la seminare şi cele tipărite pentru 

informarea în continuare. Se planifică constituirea unui ONG în domeniul  dezvoltării tinerilor în localitate în 

6 luni după  implementarea proiectului. De asemenea,  se planifică  realizarea  de seminare informative  şi pe  

alte teme de dezvoltare  personală în  colaborare cu ONG-uri  de specialitate şi voluntari din alte localităţi.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Inspiraţi de tineri care finisează  clasa a XII-a şi  nu ştiu ce facultate vor să  urmeze  şi încă  o mulţime de alţi 

tineri care nu se pot hotărî  în  ce domeniu  să activeze,  ne-am   hotărît  să   facem  cîteva activităţi  

informative  pentru tinerii din satul nostru. 

 Datorită susţinerii Fondului Pentru Tineri,  acest gînd s-a  transformat  în  realitate. 

Astfel,  la 14 iunie  a  fost dat  startul acestor  activităţi  cu un seminar de orientare profesională  şi  dezvoltare 

a carierei.  Participanţii au aflat  multe informaţii utile  despre cum să-şi  aleagă profesia potrivită, care  sunt 

ofertele de studii ale universităţilor, cum să-şi caute un loc de muncă, cum să-şi  planifice  cariera  ş.a. 

Al doilea pas a fost realizarea testării  de orientare profesională pentru tinerii doritori. Pe 1 iulie, cu susţinerea 

Centrului specializat Procariera,  10  elevi  au beneficiat  de consiliere în stabilirea abilităţilor profesionale şi a 

domeniului  de activitate potrivit.   

Un alt lucru important  a  fost editarea a 150 broşuri  cu material  informativ, cum ar fi: criteriile ce trebuie să 

stea la baza alegerii profesiei,  care sunt cele mai căutate profesii pe piaţa muncii în prezent, ce este consilierea 

profesională, care sunt etapele  în dezvoltarea carierei ş.a.  Beneficiari ai acestor broşuri  sunt tinerii din satul 

Puhoi, cît şi din alte  localităţi.   

În speranţa  că  am făcut un lucru  cu impact pozitiv în comunitatea noastră,  vrem să mulţumim  

participanţilor pentru implicare  şi  tuturor celor care ne-au sprijinit în realizarea proiectului. 

Cu respect, echipa Grupului de Iniţiativă din satul Puhoi,  Tinerii  Viitorului 

 

 

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 

 


