
 

 
 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: Tete-a-tete 

Titlul proiectului: „Cine are carte are parte” 

Liderul grupului de iniţiativă: Cerlat Adriana 

Mentor: Cerlat Tamara  

Localitatea: Satul Horeşti   

Buget aprobat (lei): 3000,00  lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/132 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 01.07.2013 

 

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

Proiectul „Cine are carte are parte” a avut scopul  de a  asigura clasele  liceale cu literatura artistică   

recomandata  de curricula şcolară   şi  materiale didactice,care  sa realizat 100 %. 

 

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 

 

 Prima activitate a proiectului a fost  procurarea  literaturii  artistice şi a materialelor  didactice in 

valoare de  6000 lei  de la Editura “Adevărul” şi Reţeaua de librarii “Pro-Noi”.Aceasta  activitate s-a 

desfăşurat o perioadă   îndelungată în  care s-au selectat  cartile,hartile si alte materiale  care sunt  

strict necesare,familiarizarea cu price-list-ul librariei şi editurii,iar apoi transferul   de  bani. 

A doua activitate s-a  desfăşurat la data de 30  mai 2013,astfl avînd loc concursul  

“Ce?Unde?Cînd?” prin  care s-a promovat   cultura în liceul Teoretic Horeşti. 



 

 
 

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:  

Proiectul dat a  avu un impact  pozitiv  asupra beneficiarilor,ca urmare acestea contribuie la 

continuitatea proiectului  procurind  si ei cel putin o carte  la parasirea liceului.   

Beneficiarii   directi sunt persoanele care  sunt clasele  a X-XII  iar cei indirecti    sunt elevii  care 

urmeaza sa fie admisi la liceu . 

 

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)  

Prin implementarea acestui proiect  am urmarit scopul de a ajuta elevii  dornici de carte cu literature 

si  materialele  necesare  studiilor de liceu. Acestea au raspuns active  la apel  participind la   

concursul  “Ce?Unde?Cind?”. 

 

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

depăşirea acestora: 

Problemele  intilnite au   fost  cauzate  de insuficiena cunostintelor in  domenii,dar  ele  au  fost 

diminuate usor cu ajutorul consultarii  persoanelor cu specialitate in domeniu. 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

In L.T.Horesti  exista o traditie: fiecare clasa absolventa  lasa bibliotecii o carte,odata cu incetarea 

finantarii  de catre Fondul pentru  Tineri aceasta  traditie va continua astfel imbogatinduse fondul  de 

carte al   bibliotecii scolare. 

 

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. 

Elevii din Liceul Teoretic Horesti  dornici de a cunoaste  au intilnit adesea situatii  in care era necesar  

sa cunoasca  unele  opera recomandate de catre curricula  scolara dar care din pacate nu se gaseau la 

biblioteca scolara  sau daca se gaseau  erau in grafie chirilica.Atunci  citeva eleve ambitioase si care 

s-au  lovit si ele de aceste  greutati au decis sa implementeze un proiect prin care sa asigure licenii cu 

cele  necesare.Timp  de citeva luni ele  au lucrat intensive la proiect si au adunat rezultate,acum 

biblioteca liceului  dispune de un fond de carte nou in valoare de 600 ,bani alocati de catre Fondul 

pentru Tineri ,directia  liceului si primaria satului Horesti. 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

Membrii grupului  de iniţiativa  s-au implicat  activ  în  activităţile  proiectului,fiecare avînd rolul 

său. Liderul grupului şi mentorul au  fost responsabili de întocmirea documentelor şi de 

managementul  activitaţilor şi  calitaţii acestora. 



 

 
 

 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:  Cerlat  Adriana  Cerlat 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  Cerlat  Tamara  Cerlat 

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


