
 

 

 

 

 

 

RAPORT NARATIV 

 

1. Informaţii despre proiect 

Numele grupului de iniţiativă: ,,Autentic,, 

Titlul proiectului: Ziarul local ,,Curierul de Horesti,, 

Liderul grupului de iniţiativă: Lidia Andronic 

Mentor: //////  

Localitatea: Horesti 

Buget aprobat (lei): 3000 lei 

Număr de înregistrare şi data 

semnării Acordului de colaborare: 

PGM T-VI/13/137 din 17 aprilie 2013 

Data prezentării raportului: 3 iulie 2013 

 

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

  Scopul acestui proiect - instruirea tinerilor in practicile de journalism si aplicarea continua a 

abilitatilor obtinute in elaborarea unui ziar local , si obiectivele propuse in acest program au fost 

realizate in proportie de 90%. 

 

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 

Activitatea 1-Atelierul de instruire in journalism, care a avut loc la 25 aprilie in sala de sedinte a 

primariei Horesti a intrunit peste 20 de tineri dornici de afirmare unde au invatat care sint 

responsabilitatile fiecarui membru al unei echipe de redactie , tipurile in jurnalismul scris , presa 

scrisa in R.M. Atelierul moderat de catre Sabina Cotorobai a finalizat cu formarea echipei 

redactionale formata din 17  membri. 

Activitatea 2-Sedintele de elaborare a articolelor de ziar si selectare a temelor stipulate.In aceasta 



 

 

 

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:  

Grupul ţintă implicat în proiect au fost  tinerii din localitate care au beneficiat de un atelier de 

instruire în domeniul jurnalismului şi vor avea posibilitatea de a aplica cunoştinţele obţinute în 

redactarea ziarului local , sporind astfel  implicarea generaţiei tinere în activităţile comunităţii 

noastre.Beneficiari direcţi este şi întreaga localitate care are deja un buletin informational lunar. 

 

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)  

Scopul final al proiectului este ziarul local elaborat de catre un grup de tineri, cu un tiraj de 150 

exemplare . 

 

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

depăşirea acestora: 

Marea problema aparuta in cadrul proiectului a fost neconcordanta pretului anterior stabilit al 

imprimantei care urma sa o procuram, aceasta nu a fost procurata fiind inlocuita cu un calculator de 

masa, in ordinea de zi a consiliului satesc din august curent  a fost introdusa si procurarea acesteia in 

valoare de 10 000 lei unde va fi aparata de catre grupul de initiative si echipa redactionala, pina la 

procurarea imprimantei costul imprimarii ziarului va fi acoperit de catre primaria Horesti. 

 

 

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

pentru Tineri Ialoveni: 

In sedinta din 15 mai 2013 a Consiliului Satesc Horesti a fost aprobata suma de 5000 lei pentru 

intretinerea ziarului pina la finele anului 2013. 

 

activitate echipa a fost antrenata de catre liderul grupului de initiativa Lidia Andronic-licentiata in 

jurnalism.  

Activitatea 3-Machetare, formatare, design.Aici echipa i-a avut ca mentori pe Tudor Rotaru –student 

tehnologii informationale si Cristian Chirita. 

Activitatea 4-Imprimarea paginilor de ziar.Din cauza neconcordantei pretului la imprimanta care 

urma sa fie procurata in cadrul proiectului ziarul a fost scos la tipografie. 

Activitatea 4-Inaugurarea ziarului a vut loc la 22 mai , de Hramul s.Horesti in incinta Casei de 

Cultura Horesti in cadrul concertului-Festiv. 

Toata echipa au avut responsabilitati per-stabilite anterior dupa domenii cunoscute de fiecare in 

parte.Autoritatea publica locala in persoana d-lui primar Petru Cigoreanu ne-a sustinut enorm de 

mult, punindu-ne la dispozitie o incapere din cadrul primariei si materiale necesare elaborarii 

proiectului. 



 

 

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 elaborarii unui buletin informativ la Horesti apartine liderului grupului, d-nei Lidia Andronic-

Directoarei Casei de Cultura Horesti care a simtit nevoia unei informari mai eficace asupra masurilor 

culturale de la Casa de Cultura, astfel, formind o buna echipa au initiat proiectul dat , cuprinzind 

intreg arial al satului Horesti.  

 

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:  Lidia Andronic  Andronic 

  Numele, prenumele  Semnătura 

Mentor:  ////////////////////////////////////////////////////   

  Numele, prenumele  Semnătura 

 


