
 

 

 

Anexa nr. 3  

la Acordul de colaborare 

nr. PGM T-V/12/_127___ din 01 noiembrie 2012 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: ,,AUTENTIC,, 

Titlul proiectului: FESTIVALUL HORELOR 

Liderul grupului de iniţiativă: LIDIA ANDRONIC 

Mentor:   

Localitatea: HORESTI 

Buget aprobat (lei): 5000 LEI 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-V/12/127 din 01 noiembrie 2012 

Data prezentării raportului:  

 

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

Realizarile obtinute in cadrul implementarii proiectului au fost in raport cu scopul si obiectivele 

propuse initial. 

 

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 

In cadrul sedintelor de lucru ale grupului de initiativa au fost elaborate regulamentul  si fisele de 

participare la Festival care au fost trimise la toate primariile si Casele de Cultura din localitatile 

raionului Ialoveni. In cadrul tatalizarii s-a constatat ca 9  colective(grupe) intentioneaza sa participe la 

Festival , dar 3 dintre colective nu corespundeau limitei de virsta, din acest motiv nu a fost posibila 

participarea lor la concurs. 

Fisele de participare si Regulamentul au fost publicate in ziarul raional ORA LOCALA și pe pagina 

web horesti.md.  



 

 

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:  

In mod direct la Festival au participat circa 150 de copii(participanti si organizatori); indirect circa 

650 (numarul de locuri in sala de festivitati) de toate virstele, locuitori ai s.Horesti si oaspeti din 

localitatile raionului. 

 

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)  

Dintre scopurile centrale ale proiectului s-a urmarit indeosebi implicarea tinerilor atît în organizarea 

cit și în pariciparea la festivalul-concurs, acestia dind dovada de interes si implicare activă. 

 

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

depăşirea acestora: 

O problemă majoră în desfășurarea proiectului a fost gasirea colectivelor participante, s-a simțit 

necolaborarea caselor de cultură, a primăriilor și a școlilor din localități cu grupurile de inițiativă, 

colectivelor , cercurilor de dans și a tinerilor activi din localitatea dată. Ca urmare membrii grupului 

de inițiativă au încercat să i-a legatura cu posibilii participanți și grupuri de tineri care ar dori să i-a 

parte la concurs. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

Festivalul va fi inlus în planul de activități a casei de cultură Horești cu finanțare din bugetul 

preconizat manifestărilor cultural-artistice pentru anul 2013, vom apela și la agenții economici de pe 

teritoriul 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. 

Ideea realizării unui Festival de dansuri populare a luat naștere încă în 2011 odată cu angajarea în 

funcția de conducător-artistic al Casei de Cultură Horești a d-nei Lidia Andronic dar din pacate nu 

am avut mijloace financiare suficiente pentru implementarea acestui proiect, în planul de acțiuni 

pentru anul 2012 a fost inclus și acest Festival, o oportunitate reală a fost programul de granturi de la 

Fondul pentru Tineri 

 

10. Vă rugăm să anexaţi la raportul narativ: 

 materialele redactate în cadrul proiectului; 

 procesele-verbale ale şedinţelor grupului de iniţiativă; 

Toti membrii grupului de initiative au fost antrenati active in toate activitatile de organizare si 

desfasurare  a festivalului-concurs.  



 

 

 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:                    Lidia Andronic   

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:     

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


