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RAPORT NARATIV 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Pro Eco 

Titlul proiectului: Mini-parc în curtea casei de cultură 

Liderul grupului de iniţiativă: Diana Josu-Branişte 

Mentor: Daniel Munteanu 

Localitatea: Cigîrleni 

Buget aprobat (lei): 6 000 Lei 

Număr de înregistrare şi data 
semnării Acordului de colaborare: 

15, 30 septembrie 2010, ora 16:20 

Data prezentării raportului: 14 decembrie 2010 

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

S-a amplasat 4 urne şi 9 bănci de odihnă, în curtea casei de cultură. Scopul proiectului s-a realizat 
100%, deasemenea şi obiectivele acestuia. Prin implimentarea acestui proiect, s-a reuşit crearea unui 
loc de odihnă pentru locuitorii satului, inclusiv pentru tineri şi elevi. 

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 

La realizarea acestui proiect au participat tinerii din localitate, grupul de iniţiativă cît şi elevii de la Gimnaziul din 
sat. Desigur alături de noi a fost şi un agent economic din localitate. Implimentarea proiectului dat a avut loc 
la 25 noiembrie 2010. Activitatea dată a fost promovată în cadrul discotecii din localitate, de mai multe ori 
au fost anunţaţi tinerii despre activitatea dată. 
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4. Descrieţi implicarea membrilor grupului de iniţiativă, a mentorului şi a partenerilor în derularea 
activităţilor: 

Membrii grupului de iniţiativă s-a implicta activ la implimentarea acestui proiect, deasemenea mentorul s-a 
arătat foarte interesat de "viaţa acestui proiect" şi desigur, alături de noi a fost APL şi un agent economic. 

5. Menţionaţi categoriile şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai proiectului şi descrieţi 
impactul activităţilor proiectului asupra acestora: 

Zilnic prin curtea Casei de cultură trec peste 100 de personae, inclusiv copii, beneficiari direcţi- 20-30 de 
copii, iar beneficiari indirecţi- locuitorii satului Cigîrleni. Acest proiect a avut un impact major asupra 
publicului ţintă, aceştia din urmă sau arătat foarte bucurăşi că pragurile de la casa de cultură vor fi înlocuite cu 
băncile din parc. 

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) 

O parte a grupului de iniţiaticvă au depus mult suflet în implimentarea acestui proiect, cît şi elevii de la 
gimnaziul din localitate s-au arătat foarte deschişi spre colaborare, iar alţii chia venind cu noi idei, propuneri 
pentru continuitatea proiectului, cît şi pentru implimentarea altor proiecte cu caracter asemănător. 

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

O dificultate pentru noi a fost timpul nefavorabil. O altă dificultate a fost procurarea materialelor de 
construcţii, dar în soluţionarea acestei probleme ne-a venit un agent economic din localitate. 

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

în primavera anului 2011, în curtea casei de cultură vor fiplantaţi arbuşti cît şi flori mulţi anuale... Arbuştii cvor 
fi oferiţi de către pădurarii din localitate, iar florile vor fi colectate de la gospodinele din localitate. 

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. 

Totul a pornit de la necesitatea unui loc de odihna ,tinerii de la noi din localitate nu aveau unde să-şi 
petreaca timplul liber, iar din cauza că nu erau nici banei, lumea pur si simplu era nevoită să stea pe 
scările casei de cultura, indiferent ca afara era frig sau cald. Cu ajutorul proiectului am reuşit sa facem un 
loc de odihna pentru tinerii din localitatea noastra , în plus , odata cu instalarea urnelor cît şi a băncilor 
priveliştea casei de cultura sa schimbat radical. 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 
• materialele redactate în cadrul proiectului; 
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fotografii realizate în diferite etape ale desfăşurării proiectului; 
lista voluntarilor implicaţi în proiect; 
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: 

Mentor: 

Diana Josu-Branişte 

Numele, prenumele 

Daniel Munteanu 

Numele, prenumele Semnătura 
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