
 

 

 

Anexa nr. 3  
la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/127 din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Noua Generaţie 

Titlul proiectului: Gândeşte - Încă e legal 

Liderul grupului de iniţiativă: Lucian Voloh 

Mentor:   

Localitatea: Horeşti 

Buget aprobat (lei): 4500 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/127 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului: 06.01.2013 

 

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

Proiectul a fost implementat cu success, chiar dacă pe parcurs s-au produs ceva  modificari. 

Conform contractului incheiat, masurile au fost respectate, iar scopul şi obiectivele proiectului au 

fost atinse in mare parte. Au fost prezenţi elevi din cadrul localităţilor Ialoveni, Horeşti şi Costeşti. 

Chiar daca estimarea numarului de participanti nu a fost satisfacatoare, un numar constant s-a 

menţinut la fiecare activitate.  

 

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 

Faţă de proiectul iniţial urmatoarele schimbări au avut loc: 

- Locaţie : Sala mare a Consiliului Raional Ialoveni 

- Zilele de organizare ( doar 3 weekenduri): 02.12, 09.12, 16.12 



 

 

 

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:  

Grupul ţinta conform proiectului au fost liceenii localitatilor Ialoveni, Zambreni, Horesti si Costesti 

cu varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani, mai exact elevii claselor a 9,10,11 si 12-a. 

Din pacate cum am menţionat mai sus numarul participanţilor a fost de 30 de persoane, chiar dacă 

estimativ prin proiect s-a aşteptat la un numar mult mai mare, 100 de persoane. 

Problema întâlnită a fost indiferenţa atât a liceenilor cât şi a unor cadre administrative, cum ar fi 

directorii liceelor din Costeşti, Zâmbreni şi Ana Munteanu - Ialoveni. 

Consideram ca impactul a fost unul pozitiv deoarece atât liceenii cât şi profesorii participanţi au 

rămas placut impresionaţi dupa incheierea activităţilor. 

 

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)  

Rezultatele au fost satisfacatoare deoarece la finalul proiectului, elevii şi profesorii şi-au exprimat 

dorinţa de a mai participa la asfel de seminarii, preferinţele fiind exprimate către Iulia Modiga, 

Ghenadie Brega, Artur Mija, Nicolae Dabija şi Anatol Petrencu. 

Am urmarit în primul rând implicarea în discuţii a tinerilor participanţi, având surpriza chiar a 

prelungirii seminariilor pâna la ora 13/13:30. 

Iar ca indicator ne-am axat pe constanta participarii, asfel obesrvând un număr de 30 de persoane ce 

şi-au menţinut prezenţa. 

 

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

depăşirea acestora: 

Durata activitaţii 2 ore, 10-12 

- Prezenţa invitaţilor:  

02.12 - Artur Mija (Preşedinte AIESEC Moldova) 

Ghenadie Brega - Fondator Hydepark 

09.12 - Iulia Modiga (România - Sociolog) 

Marius Lulea (România - Istoric) 

16.12 - Nicolae Dabija (scriitor şi om politic) 

Anatol Petrencu ( Profesor Doctorant în istorie) 

- Numarul şi localitaţile participante: 

Horeşti (Liceul Teoteric) şi Ialoveni (Liceul Teoretic  P.Ştefănucă), cei mai activi paticipanţi - 30 

elevi 

 

În cadrul proiectului au fost implicate 3 persoane : Lucian Voloh (Horeşti), Valentina 

Macovei(Bardar), Radu Marusic (Ialoveni), iar activitatea a fost promovată prin afişe postate in 

liceele locale. 

Înainte de începerea proiectului am avut o şedinţă a grupului de lucru pentru a stabili toate detaliile 

şi a carui raport a fost prezentat Fondului pentru tineri. 

Membrii grupului de iniţiativă s-au implicat la menţinerea contactelor cu directorii liceelor din 

Horeşti, Zâmbreni, Costeşti şi Ialoveni, prin vizitarea acestora înainte de fiecare activitate a 

weekendului respectiv. 



 

 

Cum  am menţionat şi mai sus problema majoră a fost ignoranţa şi indiferenţa atât a tinerilor cât şi a 

unor cadre administrative în motivarea acestora de a se implica în asfel de proiecte. Din păcate 

soluţii pentru asfel de probleme nu există, deşi au fost efectuate vizite la liceele vizate incercând de a 

promova importanţa proiectului. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul va avea continuitate prin implementarea altui program educaţional ce va fi implementat 

prin ajutorul altui proiect numit Cafeneaua ONG-urilor, care are ca scop implicarea tinerilor in 

diferite activitaţi de voluntariat prin punerea în practică a cunoştinţelor cumulate de-a lungul 

seminariilor la care au participat.  

 

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 iniţiativă Noua Generaţie (Lucian Voloh - Horeşti; Radu Marusic - Ialoveni; Valentina 

Macovei - Bardar), a fost creat în perioada 20 - 22 septembrie cu ocazia Şcolii de Cultură şi Afirmare 

Românească, în localitatea Constanţa, România. Cursurile pe care le-am absolvit au cuprins tematici 

precum: blogurile şi New Media, imagine şi televiziune, artă oratorică, geopolitica şi identitatea 

nationala, conflictul de la Nistru (Transnistria), leadership organizational, activism civic şi strategii 

de strângere a fondurilor. 

Asfel ne-am decis să aplicăm la programul de granturi mici organizat de către Fondul pentru tineri, 

Ialoveni, cu un proiect socio-culturalo-politic sub denumirea Gândeşte - încă e legal. 

Scopul proiectului a fost unul de conştientizare la nivel de tineret, a faptului că ei reprezintă viitorul 

acestei ţări şi doar prin implicarea lor, indiferent de domeniu, putem avea ca rezultat o societate bine 

educată şi cultă, pentru a construi un viitor prosper şi civilizat în propria ţară. 

Am dorit să aducem o schimbare a mentalităţii şi a compartamanetului în randul tinerilor asupra 

propriei viziuni cu privire la cultură, istorie, identitate naţională, voluntariat, educaţie civică şi 

drepturile omului. 

Dupa participarea la cursuri şi asimilând tematicile discutate, rezultatul dorit este o schimbare în 

pozitiv a situaţiei actuale ce va depinde de fiecare individ în parte. 

Deasemenea am considerat a fi un proiect destul de important, în mod special pentru zona rurală, 

deoarece posibilitaţile în momentul de faţă lasă mult de dorit, atât ca urmare a lipsei unui program 

instructiv şi echilibrat în curicula şcolară, cât şi la nivel de activitaţi alternative extra-şcolare 

pe care le-ar putea avea tinerii în ziua de azi. 

Chiar daca ne-am lovit de cea mai mare problemă, indiferenţa, putem concluziona că am avut un 

numar constant de participanţi, care s-au dovedid a fi chiar activi, iar pe final şi-au manifestat dorinţa 

de a mai participa la asfel de seminarii instructive. 

Asfel, putem spune că proiectul a fost implementat cu succes şi dorim sa mulţumim pentru aceasta 

ocazie Fondului pentru tineri şi nu în ultimul rând să îndemnăm şi alţi tineri să participe la 

urmatoarele runde ce se vor organiza. 

  

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:  VOLOH LUCIAN   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


