
 

RAPORT NARATIV 

despre cheltuielile efectuate 

Contract de cofinanţare nr. 35 din 28 septembrie 2012 

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

 

Nr. Prestatorul de servicii 
Tipul, data și numărul 

documentului justificativ 

(copia se anexează) 

Tipul serviciului/bunului 

procurat, 

volumul/cantitatea 

Suma 

(lei) 

Descrierea narativă 

(pentru ce activitate din proiect s-a 

utilizat această categorie de cheltuieli, în 

ce scop, cantitatea, nr. de beneficiari, 

locația, etc.) 

I. REMUNERARE EXPERŢI 

1.1 Ministerul Finanţelor 

Statut de retribuţie nr. 19 

din 18.12.12; Ordin de 

plată nr. 121 din 18.12.12 

Asigurare medicală (7%) 138,26 
Plată de stat obligatorie reţinută din 

onorariile experţilor. 

1.2 Ministerul Finanţelor 

Statut de retribuţie nr. 19 

din 18.12.12; Ordin de 

plată nr. 122 din 18.12.12 

Asigurare socială (6%) 118,51 
Plată de stat obligatorie reţinută din 

onorariile experţilor. 

1.3 Ministerul Finanţelor 

Statut de retribuţie nr. 19 

din 18.12.12; Ordin de 

plată nr. 123 din 18.12.12 

Fondul social (23%) 454,30 
Plată de stat obligatorie reţinută din 

onorariile experţilor. 

1.4 Ministerul Finanţelor 

Statut de retribuţie nr. 19 

din 18.12.12; Ordin de 

plată nr. 124 din 18.12.12 

Impozit pe venit 321,76 
Plată de stat obligatorie reţinută din 

onorariile experţilor. 

1.5 Topada Parascovia 

Contract de servicii nr. 56 

din 10.12.12; Ordin de 

plată nr. 125 din 18.12.12 

Onorariu expert moderare 

traininguri 
586,14 

A moderat cîteva sesiuni (6 ore 

astronomice) a unui trening în domeniul 

voluntariatului pentru 40 tineri şi cadre 

didactice de la Liceul Teoretic „Dimitrie 

Cantemir” din satul Văsieni 

1.6 Levinte Cristina 

Contract de servicii nr. 55 

din 10.12.12; Ordin de 

plată nr. 126 din 18.12.12 

Onorariu expert moderare 

traininguri 
879,67 

A moderat cîteva sesiuni (9 ore 

astronomice) a unui trening în domeniul 

acordării primului ajutor unui grup de 15 

tineri din localităţile Costeşti, Hansca şi 

Moleşti. Tinerii au desfăşurat după instruire, 

seminare de informare a semenilor lor. 

Total Remunerare experţi 2498,64 * 



 

II. CHELTUIELI DE DEPLASARE 

2.1 Calmaţui G.A. ÎI 

Ordin de plată nr. 84 din 

13.11.2012; Factura 

PA1032632 din 20.11.12 

Servicii transport Răzeni - 

Chişinău (72 km) 
600,00 

Un grup de 20 tineri din familii social-

vunerabile din sat. Răzeni au beneficiat la 

11.11.2012 de o vizită la Muzeul de 

Etnografie şi Istorie Naturală şi Teatrul 

Naţional „Mihai Eminescu”. 

2.2 Martin SRL 

Ordin de plată nr. 108 din 

04.12.2012; Factura 

MA2299653 din 20.12.12 

Servicii transport Ialoveni - 

Iaşi, România (18 pers.) 
4000,00 

Un grup de 18 tineri din r. Ialoveni au 

participat în perioada 15-16 decembrie 2012 

la o masă rotundă desfăşurată în România, 

or. Iaşi 

2.3 Velros-Trans SRL 

Ordin de plată nr. 109 din 

04.12.2012; Factura 

HC0797076 din 05.12.12 

Servicii transport Ialoveni - 

Chişinău (50 pers.) 
500,00 

Un grup de 50 tineri din familii social-

vunerabile din or. Ialoveni au beneficiat la 

03.12.2012 de o vizită la Teatrul de revistă 

„Ginta Latină”. 

2.4 Velros-Trans SRL 

Ordin de plată nr. 118 din 

13.12.2012; Factura 

HC0797080 din 15.12.12 

Servicii transport Ialoveni - 

Horeşti (15 pers.) 
700,00 

Membrii Ansamblului de dans popular 

„Porumbiţa” din or. Ialoveni au participat la 

15.12.2012 la Festivalul-concurs pentru 

tineri „La Vatra Horelor”, ediţia a I-a. 

2.5 Velros-Trans SRL 

Ordin de plată nr. 118 din 

13.12.2012; Factura 

HC0797078 din 14.12.12 

Servicii transport Dănceni - 

Ialoveni (20 pers.) 
500,00 

Circa 60 tineri din localităţile: Dănceni, 

Costeşti şi Răzeni au participat la Festivalul 

Raional al Tinerilor Activi, ediţia a III-a. 

Evenimentul are scopul de a promova tinerii 

activi şi grupurile de iniţiativă ale tinerilor 

care fac voluntariat; mentorii adulţi şi 

organizaţiile neguvernamentale care 

desfăşoară proiecte cu ajutorul tinerilor 

voluntari. 

2.6 Velros-Trans SRL 

Ordin de plată nr. 118 din 

13.12.2012; Factura 

HC0797079 din 14.12.12 

Servicii transport Costeşti - 

Ialoveni (20 pers.) 
500,00 

2.7 Calmaţui G.A. ÎI 

Ordin de plată nr. 119 din 

18.12.2012; Factura 

PA1032638 din 24.12.12 

Servicii transport Răzeni - 

Ialoveni (20 pers.) 
750,00 

Total Cheltuieli de deplasare 7550,00 * 

III. CONSUMABILE, MATERIALE PROMOŢIONALE 

3.1 Birolux-MT SRL 

Ordin de plată nr. 81 din 

13.11.2012; Factura 

fiscală BV1772725 din 

12.11.12 

Rechizite de birou 

participanţi seminare 
912,26 

În or. Ialoveni a fost constituit Clubul 

artistic. Clubul are scopul de a antrena un 

grup de 15 tineri în activităţi de crearea a 

obiectelor handmade. Tinerii se întrunesc o 

dată pe săptamînă. 



 

3.2 Alvia Grup SRL 

Ordin de plată nr. 95 din 

26.11.2012; Factura 

fiscală BV3382165 din 

28.11.12 

Tricou cu inscripţie (3 buc.), 

stilou inscripţie (100 buc.) 
852,00 

În satul Horeşti,în luna noiembrie a fost 

desfăşurată o campanie de informare pentru 

tineri cu genericul STOP SIDA. Circa o sută 

de tineri au participat la mai multe acţiuni: 

concrs de desen şi esee, distribuirea 

pliantelor, vizionarea unui film tematic, 

participarea la seminar. Beneficiarii au 

primit cîte un stilou, iar cei mai activi 

participanţi cîte un tricou cu genericul 

campaniei. Iniţiativa a fost coordonată de un 

grup de tineri. 

3.3 Birolux-MT SRL 

Ordin de plată nr. 97 din 

29.11.2012; Factura 

fiscală BV1772832 din 

26.11.12 

Rechizite de birou organizare 

evenimente 
389,92 

Grupul de iniţiativă „Cheia succesului” din 

sat. Puhoi au desfăşurat în localitate 

campania de informare împotriva violenţei 

în rîndul tinerilor „Violenţa-arma celor 

slabi”. Circa o sută de tineri au participat la 

concursul gazetelor de perete, la seminarul 

de informare şi flash mob. 

3.4 Interloc SRL 

Ordin de plată nr. 98 din 

29.11.2012; Factura 

fiscală BV3241225 din 

26.11.12 

Toner şi cerneală 256,00 

Un grup de 7 tineri din Răzeni au lansat în 

noiembrie revista comunitară „Lumină din 

lumină”, paginile acesteia reflectă 

activităţile şi rezultatele tinerilor din 

localitate. Primele numere ale ziarului au 

fost distribuite locuitorilor la 21 noiembrie, 

în ziua hramului. În total au fost tipărite 300 

exemplare, cîte 8 pagini fiecare. 

3.5 Acrilat SRL 

Ordin de plată nr. 99 din 

29.11.2012; Factura 

fiscală BV3413086 din 

29.11.12 

Banner cu suport (1 buc.) 395,47 

Grupul de iniţiativă al tinerilor de la Răzeni 

au elaborat un banner care să asigure 

vizibilitatea activităţilor lor. Bannerul este 

plasat în incinta liceului din localitate. 

3.6 Birolux-MT SRL 

Ordin de plată nr. 111 din 

10.12.2012; Factura 

fiscală BV1772948 din 

06.12.12 

Rechizite de birou organizare 

evenimente 
524,13 

La Ruseştii Noi, în luna decembrie a fost 

desfăşurat un trening pentru tineri şi cadre 

didactice la tema „Prevenirea traficului de 

fiinţe umane”. Beneficiari: 35 persoane. 

Scopul acţiunii este de a forma un grup de 

tineri care să desfăşoare ulterior acţiuni de 

informare pentru semenii lor. 



 

3.7 Acrilat SRL 

Ordin de plată nr. 115 din 

12.12.2012; Factura 

fiscală BV3413410 din 

13.12.12 

Banner cu suport (1 buc.) 560,97 

În data de 15 decembrie 2012, la Horeşti s-a 

desfăşurat festivalul rionala al tinerilor 

amatori de dans popular „La vatra horelor”. 

La eveniment au participat tineri din opt 

localităţi din r. Ialoveni, în total au urmărit 

festivitatea circa 700 persoane, inclusiv 

locuitorii satului. Organizarea 

evenimentului a fost coordonat de grupul de 

iniţiativă al tinerilor „Autentic” din Horeşti 

în parteneriat cu primăria localităţii. 

3.8 
DEBRA Studio Design 

SRL 

Ordin de plată nr. 116 din 

13.12.2012; Factura 

HB1506089 din 18.12.12 

Trofee (9 buc.) 1575,00 

3.9 Alvia Grup SRL 

Ordin de plată nr. 117 din 

13.12.2012; Factura 

fiscală BV3382116 din 

12.12.12 

Tricou cu inscripţie (10 buc.) 1314,00 

Circa 35 tineri din 4 localităţi ale r. ialoveni 

au beneficiat timp de 3 zile de sesiuni de 

informare cu tematică diversă, în scopul 

conştientizării importanţei participării civice 

a tinerilor, implicării în acţiuni de 

voluntariat, promovarea princiilor 

democraţiei şi transparenţei, devotament 

faţă de ţară. Sesiunile au fost moderate de 

formatori din R. Moldova şi România: Iulia 

Modiga, Anatol Petrenco, Nicolae Dabija, 

Ghenadie Brega, Iulia Grigoraş. Cei mai 

activi tineri au fost premiaţi cu tricouri 

promoţionale. 

Total Consumabile, materiale promoţionale 6779,75 * 

IV. CHELTUIELI DE EDITARE ŞI MULTIPLICARE 

4.1 Logosprint SRL 

Ordin de plată nr. 100 din 

29.11.2012; Factura 

fiscală JA1525255 din 

30.11.12 

Pliante (100 buc.) 1115,00 

Grupul de iniţiativă „Ex libris”, or. Ialoveni 

au desfăşurat un sondaj de opinie pe un 

enşantion de 240 tineri pentru a afla care 

este situaţia privind atitidinea faţă de lectură 

a acestora. În scopul romovării lecturii în 

rîndul inerilor, grupul a elaborat un pliant 

care a fost distribuit tinerilor în cadrul unui 

flash mob. 

4.2 Logosprint SRL 

Ordin de plată nr. 110 din 

04.12.2012; Factura 

fiscală JA1525255 din 

Poster color A3 (4 buc.), ziar 

color (6 buc.) 
420,00 

Posterele au fost utilizate pentru a informa 

tinerii să participe la sesiunile de informare 

privind participarea tinerilor despre care s-a 



 

30.11.12 menţionat în p.3.9. Grupul de la Răzeni a 

tiparit cîteva numere color a revistei 

„Lumină din lumină”, numere acre au fost 

plasate in incinta instituţiilor publice din 

localitate. 

4.3 Papir Print SRL 

Ordin de plată nr. 113 din 

10.12.2012; Factura 

fiscală FU3552483 din 

17.12.12 

Ecuson (36 buc.), cană 

promoţională (35 buc.) 
1652,00 

Grupul de iniţiativă „CUBE” din or. 

Ialoveni a desfăşurat în decembrie două 

şedinţe a Clubului „Cafeneaua ONG-urilor”. 

La evenimente au participat 35 reprezentanţi 

ai organizaţiilor neguvernamentale şi 

grupurilor de inţiativă a tinerilor din 

localităţile r. Ialoveni. Scopul acţiunii este 

de a crea o platformă de discuţii şi 

colaborare a ONG-urilor şi grupurilor de 

iniţiativă a tinerilor din raion pentru a se 

implica eficient în identificarea problemelor 

tinerilor şi soluţiilor pentru acestea. După 

două şedinţe, membrii clubului au elaborat 

un plan de acţiuni. Clubul intenţionează să 

se întrunească de două ori pe lună. 

Ecusoanele şi cănile promoţionale se vor 

utiliza la fiecare şedinţă. 

Total Cheltuieli de editare şi multiplicare 3187,00 * 

TOTAL CHELTUIELI 20015,39  

 

 

Coordonator de proiect _____________________ Gurău Sergiu 

L.Ş. 

 

28 decembrie 2012 


