
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: ``Tinerii pictori din Suruceni`` 

Titlul proiectului: ``Teatrul de papusi din SURUCENI`` 

Liderul grupului de iniţiativă:  

Mentor:   

Localitatea: s. Suruceni 

Buget aprobat (lei): 7000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-III/11/78 din 24 octombrie 2011 

Data prezentării raportului: 15.12.2011 

 

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

Proiectul``Teatrul de papusi``am inceput pe data de 16 noiembrie impreuna cu grupul de initiativa. 

Am inceput cu obiectivele propuse la inceput si scopul ce ni lam propus.La desfasurarea actiunii sau 

alaturat si alti doritori de a confectiona marionete.Pina in prezent am realizat in masura de 40% din 

proiect. 

 

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 

 

Am inceput sa lucram la confectionarea marionetelor de la prima adunare cu grupul de initiativa,pe 

16 noiembrie.Prima etapa a fost o poveste aleasa din timp,personajele din poveste leam schitat 

pentru a putea confectiona pe fiecar in parte .In timpul orelor de activitate nu am intilnit 

dificultati.Schimbari fata de planificarea initiala nu am avut.Perioada de desfasuare a fost de pe 16 

noiembrie pina in prezent.Zilele de activitate sunt marti si joi de la orele 16 pina la 19.Grupul am 

activat impreuna cu profesorul. 



 

 

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:  

Beneficiarii directi a proiectului ``Teatrul de papusi din Suruceni``este Fondul pentru tineri Ialoveni 

si Consiliul local din Suruceni.Beneficiarii sustin proiectul deoarece este o ramura a artei ,a 

creativitatii.Tinerii vor putea modela ,confectiona marionete dupa imaginatia fiecaruia. 

 

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)  

In cadrul proiectului  dorim sa se alature mai multi tineri la participarea activaa pentru ``Teatrul de 

papusi``.Pe parcursul realizarii proiectului sau alaturat doritori interesati de teatru ,nu doar la 

confectionarea dar si prezentarea personajelor pe scena. 

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul implimentarii nu am intilnit dificultati dorim ca la finisarea proiectului sa ne acorde sala 

pentru prezentare piesei in incinta Casei de cultura  sau liceul din localitate. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa incetarea finantarii primite de la Fodul pentru tineri Ialoveni vom continua sa activam la 

prezentarea altor piese de teatru interesante.  

 

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. 

Grupul de initiativa ``Tinerii pictori``am inceput confectionarea marionetelor de teatru pentru 

prezentarea piesei ``Ivan Turbinca ``de Ion Creanga .Ivan Turbinca este un ostas ce a imbatrinit 

,mergind pe drum se intilneste cu dumnezeu  si sf.Petrea care a crezut ca e om rau .Dumnezeu 

demonstrindui ca Ivan are inima buna la intrebat ce sear dori ,atunci acesta ii zise ca ar dori o tirbinca 

din care sa intre si sa easa doar ce doreste el,Dumnezeu asa a facut .Ivan in continuare este primit in 

ospet la boier ,care il gazduieste intr-o casa necurata .Acolo fiind dracii Ivan ea trimis in turbinca 

.Apoi plecind de la boier in cautarea lui Dumnezeu. In poveste sunt descrise dorintele lui Ivan in 

rai,nu fiind pe placul lui porneste spre rai acolo toti dracii fiind a picioarele lui.Dupa un timp el 

merge sa slujeasca pe Dumnezeu pazind poarta raiului.Peste ceva timp cind veni moarte dupa Ivan,el 

nevrind sa moara a pacalit moartea spunindui ca nu stie sa moara moartea ea aratat cum sa se puna in 

sicriu  in acel moment el ea pus capacul si atunci moartea nu am mai venit dupa el.Si eata asa Ivan 

Turbinca a avut o batrinete lunga ruginduse la moarte sa vina . 

Din grupul de initiativa toti membrii sau implicat activ la confectionaea marionetelor.Mentorul este 

indrumatorul in aceasta activitate.Tinerii talentati se implica in timpul liber si altii care doresc sa 

cunoasca acest lucru. 

 



 

 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

 fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 

 lista voluntarilor implicaţi în proiect şi a participanţilor la evenimente; 

 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 

 


