RAPORT NARATIV
1. Informaţii despre proiect
Numele grupului de iniţiativă:

“Perspectiva”

Titlul proiectului:

Aleea tinerilor

Liderul grupului de iniţiativă:

Falca Gheorghina

Mentor:

-

Localitatea:

s. Cărbuna, r. Ialoveni

Buget aprobat (lei):
Număr de înregistrare şi data
semnării Acordului de
colaborare:

PGM T-IV/12/91 din 15 mai 2012

Data prezentării raportului:
2. Descrieţi măsura în care a fost realizat scopul proiectului şi s-au îndeplinit obiectivele
acestuia:
Proiectul a avut ca scop amenajarea unei alei în zona verde de lângă Casa de cultură din satul
Cărbuna, raionul Ialoveni. Localizarea acestei alei în zonă are următoarele premise: terenul destinat
spațiilor verzi de recreare se află în centrul satului, la egale distanțe de regiunile satului, în
apropierea casei de cultură și bibliotecii publice sătești. Spațiul verde a fost amenajat și acum
dispune de mobilier stradal.

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
Activitatea 1: Achiziționarea materialelor. Pentru realizarea proiectului au fost procurate
următoarele materiale: pavaj, borduri, havuz, pietriș, nisip, ciment, material săditor. Organizarea
acestei activități s-a realizat prin colaborarea grupului de inițiativă cu Primăria care a asigurat
transportul, lucrările de descărcare, depozitare.

Activitatea 2: Procurarea și montarea băncilor și coșurilor de gunoi. De această activitate a fost
responsabilă Fondul Tinerilor și Primăria. Responsabilii au marcat locul de montare a mobilierului
stradal conform planului. Mobilierul stradal a fost montat prin îngroparea elementelor de susținere
în sol și fixarea acestora în mortar. La această activitate au fost implicate 3 persoane.
Activitatea 3: Decopertarea și pregătirea solului. S-a înlăturat de pe zona ce urma a fi pavată un strat de
pamânt de la suprafața de grosime 150 mm. Întrucât suprafața era plată, s-a creat o ușoară pantă în
timpul excavării. S-au înlăturat toate rădăcinile și buruienile. Această activitate s-a realizat cu munca
voluntară a sătenilor și Primăriei.
Activitatea 4: Pregătirea stratului de bază. Pe suprafața decopertată s-a așeazat stratul de bază
(pietriș) cu grosimea de 70 mm. La montarea stratului de bază s-a ținut cont de faptul că suprafața
pavată trebuie să aibă o pantă pentru scurgere de 1% (1 cm diferență de nivel pe metru). Această
activitate s-a realizat cu munca voluntară a sătenilor și contribuția Primăriei.
Activitatea 5: Montarea elementelor de pavaj. Peste pietrișul compactat s-a va așezat un strat de
mortar uscat 15:100 (ciment:nisip) cu grosimea de 50 mm. Această activitate s-a realiza de către
persoană care practică această activitate. Plata pentru muncă a fost asigurată de Primărie.
Activitatea 6: Umplerea rosturilor. După finisarea așezarii elementelor de pavaj pe stratul de nisip,
în rosturi a fost presurat ciment-clei, după care s-a măturat bine suprafata pavată. Pavajul a fost
protejat de trafic pietonal mai mult de 72 de ore.
Activitatea 7: Instalarea havuzului. În centrul grădinii a fost instalat havuzul (element decorativ din
beton - Dafna) pe un fundament solid de formă unei pătrat amenajat din mortar. A fost ales un
element de havuz care să fie plăcut și anume, Dafna, procurat de la întreprinderea Iacobaș.
Instalarea havuzului a fost executată de către specialiști în domeniu, cheltuielile de instalare au fost
suportate de către Primărie
Activitatea 8: Pregătirea solului pentru grădină. Zona unde a fost planificată plantarea florilor s-a
decopertat, s-a înlăturat rădăcinile de plante și a fost adus sol de pădure fertil pentru flori. În
această activitate au fost implicați sătenii prin muncă benevolă. Transportul solului fertil a fost
asigurat de către Primărie.
Activitatea 9: Sădirea arborilor și arbuștilor. La acestă activitate au fost implicați elevii claselor
absolvente. Pentru început locurile unde urmau plantarea arborilor și arbuștilor au fost marcate cu
niște picheți la egală distanță de bordura aleii. Plantarea arborilor s-a făcut sub supravegherea
profesorilor, iar responsabil de această activitate a fost Primăria și membrii grupul de inițiativă. La
plantare au fost utilizate hârlețe și căldări aduse din gospodăriile copiilor. Aceștia fiind instruiți să
sape gropi de adâncimea necesară și să afâneze bine solul din interior, să toarne câte 2 căldări de
sol de pădure pentru afânare, să afunde arborii în gropile cu sol afânat și să-i fixeze la nivelul
marcat cu șfoară, să toarne câte o căldare de apă în groapă, să umple groapa cu pământ afânat.
Activitatea 10: Plantarea trandafirilor. La această activitate au fost implicați elevii din clasele
absolvente. Responsabilă de această activitate a fost Primăria care a marcat din timp locul unde
vor fi plantate florile conform planului.
Perioada de desfășurare a activităților proiectului a fost cuprinsă între 1 iunie 2012 până la 31
octombrie 2012.
În activitățile proiectului a fost implicați membrii grupului de inițiativă, Primăria, elevii Gimnaziului
Cărbuna și săteni voluntari.
4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în
derularea activităţilor:

1. Falca Gheorghina, liderul grupului – a coordonat de la început până la sfârșit procesul
derulării proiectului.
2. Falca Igor, membru al grupului – a fost implicat în alegerea pavajului, havuzului și
amenajare.
3. Inculeț Elena, Spînachi Elena, membri ai grupului – au fost implicați în organizarea plantării
și amenajării grădinei cu flori.
4. Cecoi Constantin, Cecoi Maria, membri ai grupului – au fost implicați în organizarea
plantării și amenajării arbuștilor și pomilor.
5. Primăria Cărbuna, partener – a contribuit cu: procurarea materialelor de construcție (nisip,
petriș, ciment), bordurelor, o parte din pavaj, transportarea solului de pădure, achitarea
serviciilor de pavare.
5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi
descrieţi impactul activităţilor proiectului asupra acestora:
În urma realizării proiectului parcul s-a transformat într-o zonă de plimbare și recreare. Numărul
beneficiarilor direcți se ridică la peste 500 persoane, locuitori ai satului Cărbuna cuprinsă între 12-30
ani. Deși aleea este la dispoziția întregii localității, este de așteptat ca alte grupe de vârste să
viziteze mai rar aleea, din cauza grijilor casnice. Mai mult ca atât, localizarea aleii în apropierea
bibliotecii publice și casei de cultură favorizează desfășurarea unor activități culturale în aer liber:
lectura, dezbateri și proiecte de grup, concursuri artistice.

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)
În urma realizării proiectului au fost obținute următoarele rezultate:
- Înverzirea spațiului de lângă casa de cultură (plantarea a 20 arbori)
- Dotarea spațiului înverzit cu mobilier stradal (6 scaune și 6 coșuri de gunoi)
- Plantarea unei grădini cu flori (50 trandafiri) și arbuști de buxus (60 arbuști) și a unui gard viu
din arbuști de spireia (400 arbuști)
- Schimbarea preferințelor tinerilor pentru plimbările în aer liber (prezența a cel puțin 30 vizitatori
pe săptămână a spațiului verde amenajat)
7. Detaliaţi dificultăţile întâlnite pe parcursul implementării proiectului şi soluţiile găsite
pentru depăşirea acestora:
Dificultățile întîlnie în timpul realizării proiectului au fost:
- Foarte greu a fost de găsit un specialist în pavare pe motivul că cei care activau în teritoriu nu
doreau să fie achitați prin transfer, dar întreprinderile specializate în domeniu pavării refuzau pe
motivul că este un volum prea mic de lucru.
8. Prezentaţi modul în care va continua proiectul după încetarea finanţării primite de la
Fondul pentru Tineri Ialoveni:
După finisarea proiectului aleea a trecut în grija administrației publice locale. La inițiativa acesteia se
realizează îngrijirea aleei cu sprijinul școlii din localitate, a angajaților casei de cultură și a gospodăriilor
individuale. Anual, primăvara cu sprijului agenților economici locali se vor planta flori. Se propune să se
planteze crizanteme, maci de câmp și iederă cu ajutorul sătenilor. Sătenii vor fi implicați și în
amenajarea parcului în stil rustic. Astfel, aceștia vor fi încurajați în colectarea obiectelor pentru

amenajare: căruțe decorative, panere, oale și ulciare de dimensiuni mari pentru a fi folosite pe post
de ghivece de flori. Pădurarii din sat vor fi implicați în construirea unui podeț decorativ.
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 inițiativă Perspectiva din satul Cărbuna a obținut o finanțare de 20000 lei în cadrul
programului de granturi mici pentru tineri, runda a IV-a, martie-aprilie 2012 organizat de Fondul
pentur Tineri, Ialoveni. Proiectul având ca scop amenajarea unei alei în zona verde de lângă Casa
de cultură. Costul total al proiectului s-a ridicat la 40367 lei, iar din suma solicitată de 25000 lei a
fost obținut grantul de 20000 lei. Suma neacoperită de grantul acordat a fost alocată din contul APL.
Proiectul să se desfășoare în intervalul de timp 1 iunie 2012 și 31 octombrie 2012.
După realizarea acestui proiect s-au boținut următoarele rezultate: Înverzirea spațiului de lângă
casa de cultură (plantarea a 20 arbori); Dotarea spațiului înverzit cu mobilier stradal (6 scaune și 6
coșuri de gunoi); Plantarea unei grădini cu flori și arbuști și a unui gard viu din arbuști de spireia;
Pavarea unei alei de 115mp; Montarea unui element decorativ din beton/havuz în centrul grădinii.
La implemetarea acestui proiect au fost implicați angajații primăriei, școala, agenții economici,
specialiști din sat.
Copii au fost încurajați să participe activ la plantarea zonelor verzi și la promovarea proiectului.
După implementarea proiectului a fost propusă amenajarea aleei cu diverse obiecte decorative în
stil rustic: carcase pentru iederă, podeț de lemn, căruță, ulcioare, fân, panere.
Premiza socială care a motivat organizatorii la acest proiect este obiceiul nesanatos al tinerilor de a
se plimba pe stradă. Pe lângă faptul că se urmărește amenajarea satului, se urmărește la fel
promovarea unui mod sănătos de a petrece timpul liber. Am dori să aducem tinerilor următorul
mesaj: Strada nu e cel mai bun loc de plimbare. Ne întilnim pe alee.
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:

Falca Gheorghina
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Semnătura
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