
 

 

 

Anexa nr. 4  
la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-IV/12/88 din 15 mai 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Dăruieşte un zîmbet 

Titlul proiectului: Amenajarea stadionului sătesc 

Liderul grupului de iniţiativă: Volohov Diana 

Mentor: Volohov Iurii  

Localitatea: s. Răzeni 

Buget aprobat (lei): 20000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-IV/12/88din 15 mai 2012 

Data prezentării raportului: 27 noiembrie 2012 

 

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

Prin intermediul proiectului “Amenajarea stadionului sătesc” noi ne-am propus inverzirea spatiului 

din jurul stadionului, crearea conditiilor optime pentru vizionarea placuta a activitatilor care se 

desfasoara pe acesta. Deasemenea, dupa cum ne-am propus, am stabilit un parteneriat  bun cu APL 

colaborind in scopul rezolvarii problemelor comunitare si promovarea unui mod sanatos de viata. 

 

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 

In implementarea proiectului si desfasurarea activitatilor propuse nu au survenit schimbari esentiale. 

Dupa cum ne-am propus, initial am pregatit terenul pentru amenajare si am instalat mobilierul 

stradal (15 banci si 7 urne ) in urmatoarele 2 zile de la primirea acestuia(19-20 septembrie). La 

activitate au participat 15 voluntari si 3 reprezentanti ai APL. Urmatoarea activitate a fost sadirea 

arborilor, care a fost realizata partial, ca rezultat al lipsei puietilor de tei, astfel au fost saditi puietii 



 

 

 

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 directi ai acestui proiect sunt toti cei 7300 de locuitori ai satului Razeni precum si 

locuitorii satelor vecine care au beneficiat de schimbarile realizate in urma meciurilor de fotbal 

desfasurate pe stadion.  

 

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 desfasurarii proiectului am urmarit gradul de implicare a tinerilor in activitatile proiectului, 

si  gradul de cooperare cu APL. In urma desfasurarii activitatilor am constatat ca scopurile noastre au 

fost realizate , tinerii au fost activi si au dat dovada de responsabilitate si interes, ceea ce ne-a bucurat 

mult.   

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul desfasurarii proiectului nu am intilnit dificultati esentiale, locuitotii, in special tinerii, au 

fost receptivi si au participat activ la schimbare. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Proiectul de amenajare a stadionului satesc a fost un start bun pentru ca in urma incheierii acestuia 

stadionul va mai fi dotat cu banci si urne pentru a satisface necesitatile locuitorilor satului deja din 

alte surse financiare precum: APL, agentii economici si donatori. 

 

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. 

In primavara anului 2012, un grup de tineri din satul Razeni, au hotarit sa schimbe un pic lumea din 

jur, dat fiind faptul ca una dintre cele mai grave probleme ale omenirii este ecologia si modul sanatos 

de viata,si asa cum o ocupatie frumoasa pentru tinerii din satul Razeni devenise sportul,   am decis sa 

amenajam stadionul satesc cu mobilier stradal si material saditor.  

Primul pas pe care l-am facut a fost elucidarea obiectivelor ce urma sa le indeplinim, a urmat 

cautarea de fonduri pentru a realiza obiectivele. 

de plop. La sadirea puietilor au participat 10 voluntari si 3 reprezentanti ai APL. Ultima activitate 

urma sa fie deschiderea si prezentarea schimbarilor, insa, din lipsa de timp si din cauza neincheierii 

sadirii puietilor , a fost aminata. In rest toate activitatile au decurs in conformitate cu planul de 

actiuni prezentat la 15 mai 2012. 

Toti membrii grupului de initiativa “Daruieste un zimbet” cu ajutorul APL s-au implicat activ in 

realizarea activitatilor si atragerea citor mai multi voluntar si realizarea obiectivelor propuse. 



 

 

Am apelat la Fondul pentri Tineri Ialoveni in scopul obtinerii surselor financiare necesare. In urma 

concursului am obtinut o sustinere financiara de 20000 lei, si ne-am pus imediat pe treaba, am 

anuntat locuitorii satului despre proiect si am anuntat necesiate ajutotului voluntarilor, care au foarte 

receptivi si interesati.  

Acum  putem sa ne bucuram de un stadion amenajat, si ne facem planuri pentru a continua asigurarea 

lui cu inca citeva elemente de moblilier stradal si puieti de copaci . 

Noi am reusit sa schimbam un pic lumea din jur, si nu intentionam sa ne oprim aici !!!  

 

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:  Volohov Diana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Volohov Iurii   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


