
 

 
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tineri pentru Tineri 

Titlul proiectului: Procurarea utilajelor pentru proiectii de film 

Liderul grupului de iniţiativă: Radu Boisteanu 

Mentor:   

Localitatea: Suruceni 

Buget aprobat (lei): 5000 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/_140___ din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 1 iulie 2013  

 

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

Scopul proiectului a fost realizat cu success. Cu ajutorul Fondului pentru Tineri Ialoveni si 

Administratia Publica Locala Suruceni, am procurat materialele necesare: laptop si proiector, si am  

reusit sa facem prima proiectie de film din cadrul proiectului. Am avut beneficiari din Suruceni si 

localitatile vecine. Tinerii au fost foarte receptivi si entuziasmati pentru ca vor putea veni din nou la 

proiectii de film. Obiectivele sau indeplinit suta la suta acum tinerii din Suruceni si nu doar, au inca 

un eveniment cultural la care pot veni aproape saptaminal. La fel, acum grupul de initiativa “Tineri 

pentru Tineri” Suruceni, poate folosi utilajele pentru sedintele de lucru si alte training-uri la care vor 

fi instruiti si alti tineri din loalitate.  

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 

Pentru inceput am organizat sedinta de lucru la care am vorbit despre proiect si planul de actiuni, 

apoi fiecare membru a primit task-uri. Dupa, membri delegati, au mers la magazine pentru 



 

 
 

 

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 sunt elevi, studenti si in general tineri cu virsta cuprinsa intre 14-25 ani. Dar avem si 

beneficiari mai in virsta, parinti ai copiilor care vin impreuna la proiectiile de film. Beneficiari ai 

proiectului sunt aproximativ 300 de tineri din Suruceni si localitatile vecine. In urma implementarii 

proiectului tineri s-au convins inca odata ca tinerii pot face schimbari, acum ei au din nou  o 

activitate culturala.  

 

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 finale sunt foarte aproape de cele propuse. Acum tinerii au cite o proiectie de film la 2 

saptamini asa cum ni-am propus. Tinerii au fost receptivi si s-au implicat in proiect, proiectiile de 

film fiind asteptate de demult. Pe viitor vrem sa dezvoltam ideea, ca sa reusim sa atragem cit mai 

multi tineri, sa organizam si concursuri cu premii, sa imbunatatim atmosfera la proiectiile de film.  

 

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

depăşirea acestora: 

Pe parcursul implementarii proiectului nu am intilnit dificultati majore. Doar unele probleme legate 

de timp, ca de exemplu retinerea transferului de la Administratia Publica Locala Suruceni.  

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Dupa incetarea finantarii primite de la Fondul pentru Tineri Ialoveni proiectul isi va continua 

activitatea. Avind utilajele procurate vom organiza periodic, cel putin de 2 ori pe luna, proiectii de 

film pentru tinerii din Suruceni si localitatile vecine. Mai tirziu ne vom starui sa gasim si alte surse de 

colectarea ofertelor. Apoi, dupa ce ofertele au fost transmise Fondului pentru Tineri Ialoveni si 

Administratiei Publice Locale Suruceni, am asteptat transferurile si in acelasi timp ni-am intilnit la o 

alta sedinta pentru a discuta despre crearea clubului amatorilor de film. In urma sedintei am  creat un 

articol prin care am informat tinerii doritori de  a face parte din club, am creat un formular prin care 

se puteau inscrie. Dupa ce transferurile au fost facute, am primit utilajele si in cadrul sedintei cu 

clubul amatorilor de film si grupul de initiativa Tineri pentru Tineri, am ales filmele pentru sondaj si 

am creat articolul si afisul pentru lansarea proiectului, prima proiectie de film care a fost  organizata 

pe  16 iunie.  Activitatile au avut loc cum ni-am propus, dar cu mici intirzieri de timp. In activitati s-

au implicat membri grupului de initiativa si membrii clubului amatorilor de film. 

Membrii grupului de initiativa sau implicat totalmente in derularea activitatilor. Toti au participat la 

activitatile puse in plan ca sa ajungem cit mai rapid la rezultatul dorit. Fiecare avea task-ul lui 

indeplinind-ul in timp. Administratia Publica Locala sa implicat receptiv, am avut un parteneriat  

reusit. 



 

 
 

finantare ca sa procuram si un ecran performant. Pe viitor avem de gind sa dezvoltam clubul 

amatorilor de film, astfel sa organizam si training-uri pentru doritori si sa marim numarul de proiectii 

pe luna.  

 

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. 

   Ideea de proiect a venit dupa ce am incetat sa m-ai organizam serate de film, pentru ca nu aveam 

utilaj, iar cel imprumutat nu ni-se mai dadea. Tinerii din Suruceni si localitatile vecine insistau pentru 

organizarea proiectiilor. Atunci am observat deschiderea programului de finantare al Fondului pentru 

Tineri Ialoveni, am aplicat si am obtinut finantare, in acelasi timp am vorbit si cu APL Suruceni 

pentru ca sa ne finanteze la cumpararea proiectorului. Astfel am cautat cele mai bune oferte de la 

magazine, le-am transmis finantatorilor si dupa efectuarea transferurilor, am obtinut si utilajele. Am 

creat si un grup de tineri amatori  de film, care impreuna cu grupul de initiativa Tineri pentru Tineri 

Suruceni organizeaza proiectiile de film.  

   Prin acest proiect incercam sa organizam cit mai multe evenimente locale, activitati culturale prin 

care sa atragem tinerii sa interactioneze mai mult. Mai tirziu vom crea diferite concursuri surpize in 

cadrul proiectiilor de film.  

 

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:                    Boisteanu Radu          Boisteanu 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

  


