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Grupul de inițiativă “Tineri și activi” 

Localitatea s.Olănești, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Cartea de vizită a liceului 

Scopul proiectului Oferirea holului Liceului Teoretic “Bogdan Petriceicu 

Hașdeu” un aspect cât mai atractiv pentru elevi, părinți, 

profesori și oaspeții instituției .  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

9616,50 MDL 

7502,50 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Plasă pentru construcții, panouri informative, placă cu 

numele instituției, culori acrilice extrafine, vopsele, ș.a.  

 
  

Grupul de inițiativă “Consiliul Local al Elevilor ” din I.P.G. ”Ecaterina 

Malcoci” 

Localitatea s.Crocmaz, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Lucruri mici făcute cu inimă mare 

Scopul proiectului Dezvoltarea capacităților de interacționare și relaționare 

a tinerilor din comunitate, în scopul educării toleranței 

și formării deprinderilor de lucru manual al elevilor și 

tinerilor din comunitate. 

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

11,986MDL 

9886,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Proiector, perforator, fen pentru embosing, deplasare, 

hârtie, excursie, ș.a. 

 

 

Grupul de inițiativă “Fiorul Pădurii” 

Localitatea s.Slobozia, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Împreună pentru o lume mai bună ! 

Inițiativele tinerilor au prioritate!  

Mergem înainte, nu dăm înapoi, Ștefan Vodă crește împreună cu noi!  

 Proiectul: “Cartea de vizită a liceului” 
 

 Proiectul: “Lucruri mici făcute cu inimă mare” 
 

 Proiectul: “Împreună pentru o lume mai bună !” 
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Scopul proiectului Achiziționarea de către participanții la proiect a 

abilităților și deprinderilor de organizare a timpului 

liber în natură.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

21,710 MDL 

5320,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Saci de dormit, rucsacuri, jocuri de societate, panou, 

ciment, vopsea, nisip,  ș.a. 

 

 

Grupul de inițiativă “Pasiune-Implicare-Perseverență” 

Localitatea s.Marianca de Jos, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Un vot pentru cultura națională 

Scopul proiectului Promovarea culturii neamului, datinilor strămoșești, 

prin implicarea copiilor din Gimnaziul Marianca de Jos 

în diverse activități culturale organizate la nivel local și 

raional.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

13,500 MDL 

10,000 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Costume naționale (ie, fuste, catrință, brâu), ș.a. 

 

 

 

 

 

Grupul de inițiativă “Tinerii în acțiune” 

Localitatea s.Talmaza, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Dacă vrei să schimbi lumea, începe de la sine 

Scopul proiectului Amenajarea unui spațiu, pe teritoriul gimnaziului, de 

petrecere a timpului liber pentru tineri. 

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

8697,50 MDL 

6916,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Arbori, arbuști, țeavă, tablă laminată, vopsele, 

armatură, trandafiri, ș.a. 

 

 

 

Grupul de inițiativă “Pro-Lire” 

Localitatea or. Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Cărți noi-ideologii moderne 

 Proiectul: “Un vot pentru cultura națională” 
 

 Proiectul: “Dacă vrei să schimbi lumea, începe de la sine” 
 

 Proiectul: “Cărți noi-ideologii moderne” 
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Scopul proiectului Accesul liber la cărțile noi și dificil disponibile în 

biblioteci a elevilor din căminul liceului și respectiv 

majorarea spectrului de lectură a elevilor.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

7027,00 MDL 

6000,00MDL 

S-a procurat/ s-a realizat 50 de cărți inedite. 

 

 

 

Grupul de inițiativă “Consiliul școlar al elevilor” 

Localitatea s. Cioburciu, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Tinerii participă, Cioburciul prosperă ! 

Scopul proiectului Sporirea participării elevilor în procesul de luare a 

deciziilor.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

10,000 MDL 

9961,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Masă pentru ședințe, laptop, panouri informative, 

rechizite de birou,  ș.a. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de inițiativă “Viitorul” 

Localitatea s.Volintiri, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Promovarea modului sănătos de viață 

Scopul proiectului Amenajarea stadionului de pe teritoriul liceului cu 

inventar necesar pentru promovarea unui mod de viață 

sănătos în rândurile elevilor și tinerilor din comunitate. 

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

10,799 MDL 

9154,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Forme sportive, mingi, plasă, pompă, scorier, țevi de 

fier, vopsele, ș.a. 

 

 

Grupul de inițiativă “Amicul” 

Localitatea s.Slobozia, raionul Ștefan Vodă 

 Proiectul: “Tinerii participă, Cioburciul prosperă !” 
 

 Proiectul: “Promovarea modului sănătos de viață” 
 

 Proiectul: “Învăț de la toate a trăi cu demnitate” 
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Titlul proiectului Învăț de la toate a trăi cu demnitate 

Scopul proiectului Facilitarea integrării copiilor defavorizați în activități 

de dezvoltare personală.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

3635,00MDL 

2135,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Tablă magnetică, materiale de birotică, material textil, 

mingi, jocuri de masă, ș.a. 

 

 

Grupul de inițiativă “Tineri și Uniți” 

Localitatea s.Răscăieți, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Curtea gimnaziului- spațiu amenajat și prietenos tuturor 

Scopul proiectului Amenajarea unui spațiu în curtea gimnaziului pentru 

încurajarea comunității și odihna copiilor prin plantarea 

a 333 de arbuști și a 30 de tufe de trandafiri, instalarea a 

4 bănci și 4 urne pentru deșeuri. 

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

16,990 MDL 

9990,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Bănci, urne, materiale de birotică, arbuști, tufe de 

trandafiri,  ș.a. 

 

 

 

 

 

Grupul de inițiativă “Tineri în acțiune” 

Localitatea s.Viișoara, raionul Ștefan Vodă 

Titlul proiectului Un teren inovativ, pentru un mod de viață sportiv 

(extindere) 

Scopul proiectului Dotarea terenului de sport cu inventarul necesar pentru 

desfășurarea eficientă a orelor de cultură fizică, 

promovarea unui mod de viață sănătos, încadrarea 

elevilor gimnaziului, tinerilor satului și studenților 

școlii profesionale în antrenamente și competiții 

sportive, extinderea serviciilor terenului sportiv pentru 

comunitate.  

Suma totală a proiectului 
Suma alocată de Fondul pentru Tineri Ștefan Vodă 

8891,00 MDL 

8891,00 MDL 

S-a procurat/ s-a realizat Trenajor sportiv extern, covorașe pentru gimnastică, 

saltele, mingi, ciment, , ș.a. 

 

 Proiectul: “Curtea gimnaziului- spațiu amenajat și prietenos tuturor” 
 

 Proiectul: “Un teren inovativ, pentru un mod de viață sportiv (extindere)” 
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În procesul de implementare a proiectelor au fost implicați circa 200 de tineri, dezvoltându-se la 

aceștia angajamentul civic și capacități practice în domeniul managementului proiectelor mobilizînd 

totodată și alți actori comunitari: primari, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, agenți 

economici și alte grupuri de inițiativă. 

 

*** 

 

Despre proiectele finanțate în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri, runda a IV-a, 

2018 puteți să aflați accesînd pagina web  

www.tinerisv.com 

sau solicitând informație suplimentară la adresa electronică 

tineri.sv@gmail.com 

 

http://www.tinerisv.com/

