
 

 

 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Ecologiștii 

Titlul proiectului: Un sat curat pentru un mediu sănătos 

Liderul grupului de iniţiativă: Balan Ana 

Mentor: Balan Daniel  

Localitatea: s. Horești 

Buget aprobat (lei): 3000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/139 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 30.06.2013 

 

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

Scopurile urmărite de către membrii grupului de initiativă ”Ecologiștii” a fost  realizate cu success, 

cu toate că nu au fost realizate exact toate obiectivele propuse.  

 

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 

Ativitatea 1: Colectarea deșeurior din cimitirul satului Horești 

Activitatea a fost planifiată pentru data de  3 mai, după care s-a luat decizia de a realiza activitatea 

mai devreme, întru cât nu e nevoie prea mult timp pentru desfășurarea acestei ativități, și astfel 

elevii vor participa la colectarea deșeurilor  din cadrul orelor opționale, mai exact pe data de 26 

aprilie.  Decizia a fost luată în urma ședinței organizate de către membrii grupului de initiativă, la 

care au fost invitați elevi,profesori și primarul satului Horești.Activitatea s-a desfășurat în decurs de 

2 ore. 



 

 

 

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 direcți  sunt louitorii satului, în special cei care locuiesc în preajma locurilor unde au fost 

desfășurate ativitățile,iar cei indirecți – totalitatea locuitorilor, satele vecine și turișii .  

 

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)  

Primul scop urmărit de către grupul de initiativă a fost salubrizarea satului natal și dorința de a 

inspira locuitorii satului să procedeze la fel, pentru a evolua spiritul de voluntariat și pentru a reda 

importanța menținerii curățeniei în mediul ambiant.  

 În urma realizării proiectului am rămas impresionați de efectul activităilor noastre; și noi, la rândul 

nostru, impresionând locuitorii, direcția școlii și primăria cu ambiția și implicarea tinerilor în 

cultura,aspectul și sănătatea mediului înconjurător. 

 

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

depăşirea acestora: 

- Întârzierea maiourilor; 

- Neînțelegeri în grup.  

 

Acestea au fost niște dificultăți minore,care nu ne-au provocat probleme grave.  

 

 

Au fost implicați nu numai profesori și elevi ai Liceului Teoretic Horești, dar șilocuitori ai satului. 

Activitatea 2: Colectarea deșeurilor de pe albia râului Botna și din intravilanul satului Horești. 

Activitatea a fost planifiată pentru data de  26 aprilie, după care s-a luat decizia de a realiza 

activitatea mai târziu, întru cât pentru desfășurarea acestei ativități putem profita de ziua dedicată 

muncii, mai exact,pe 1 mai.  Decizia a fost luată în urma ședinței organizate de către membrii 

grupului de initiativă, la care au fost invitați elevi,profesori și primarul satului Horești.Activitatea s-

a desfășurat în decurs de 6 ore. La activitate au fost implicați profesori și elevi din Lieul Teoretic 

Horești. La fel a participat și primarul satului Horești.  

 În ziua desfășurării activității s-a luat spontan decizia de a colecta deșeuri și din alte locuri unde 

sunt aruncate, de obicei, multe gunoaie. Elevii au reaționat afirmativ și rational, participând active la 

activitățile spontane. 

 

Activi și entuziasmați s-au prezentat toți membrii grupului de initiativă, participând cu placer la 

toatte activitățile organizate. Mentorul s-a implicat activ în planificarea și realizarea proiectului, 

oferind succesul realizării proiectului. 



 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

În urma ședinței organizate de către membrii grupului de initiative, la care au fost invitați 

elevi,direcția școlii și primăria, s-a propus idea de a organiza în fiecare primăvară activități de acest 

gen, fiind finanați de către primăria satului Horești. 

 

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. 

În decembrie 2012, în sala de ședințe a Primăriei satului Horești a fost organizat seminarul  legat de 

planificarea strategică a satului,eu participând la acel seminar, fiind și lideru grupului format din 

profesorii participanți. În cadrul acelui seminar a fost atinsă și tema privind salubrizarea satului. 

Fiind afectată  și cointeresată de satul natal  și fiind inspirată de un membru al Fondului Pentru 

Tineri,am decis să profit de ocazie și să realizez un proiect apelând la ajutorul Fondului Pentru 

Tineri,scopul căruia v-a fi evoluția culturii și protejarea mediului ambiant.  Am fost susținută cu 

placere de colegii mei de clasă, unii din ei dorind să participe mult mai activ în proiect, devenind, 

astfel, membrii grupului de initiativă  ”Ecologiștii”. La fel am fost susținuți cu placere de către 

primar și direcția școlii.  

  Proiectul a fost elaborat de tineri ingenioși, care nu sunt indiferenți față de viitorul,cultura , soarta 

satului și neamului său.  

     În urma realizării proiectului, i-am impresionat pe locuitorii satului și pe copii săi să activeze nu 

numai spre binele propriu,dar și spre binele tuturor. Astfel noi ne-am atins unul dintre scopurile cele 

mai principale. Datorită  reușitelor noastre, ne-am inspirat și mai mult spiritul de voluntariat,astfel 

avem planuri grandioase pentru satul nostru, scopul nostrum fiind să dovedim tuturor că noi suntem 

viitorul satului,țării și planetei. 

 

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:                                  Balan Ana   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:                        Balan Daniel   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


