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I. ECHIPAMENT ŞI ACCESORII

1

Ultra Systems SRL

Factura fiscală
FV5907291 din 17.11.11

Aparat foto digital (1 buc.),
memory card (1 buc.)

2196,71

2

Maxiteh-ST SRL

Factura fiscală JB0788059
din 30.11.11

Televizor LCD (1 buc.) şi
accesorii

10088,00

3

Sonetica SRL

Factura fiscală
FU1266969 din 06.12.11

Amplificator (1 buc.), boxe
(13 buc.), cablu (250 m)

5815,29

Total Echipament şi accesorii

18100,00

La Liceul Teoretic din s. Răzeni a fost
înfiinţat în noiembrie Clubul de jocuri
intelectuale „Erudit Club”. Competiţiile
clubului au loc o dată la două luni, la el pot
participa cei circa 270 tineri cu vîrsta 14 –
18 ani care îşi fac studiile în această
instituţie de învăţămînt. Aparatul foto este
elementul care asigură vizibilitatea
activităţii clubului.
Tinerii din s. Suruceni au înfiinţat Grupul
tinerilor astronomi. Acestea îşi propune să
atragă şi să motiveze cei peste 500 elevi ai
Liceului „Ion Suruceanu” din localitate să
studieze universul. Pentru aceasta cabinetul
de fizică şi astronomie a fost dotat cu un
televizor şi un telescop.
Echipamentul achiziţionat a fost utilizat
pentru fondarea radioului şcolar „Inno
radio” de la Liceul Teoretic din s. Zîmbreni
unde îşi fac studiile 398 elevi. Grupul de
iniţiativă a programul de activitate, grila de
emisie şi logoul radioului şcolar.
*

II. LITERATURĂ DE SPECIALITATE
1

Pro-Noi SRL

Factura XA3236039 din
10.11.11

Literatură psihologică
(18 titlui de carte)

1599,30

Literatura a fost procurată pentru elevii
Liceului Teoretic din s. Costeşti cu scopul

2

Pro-Noi SRL

Factura XA3318505 din
23.11.11

Literatură psihologică
(7 titlui de carte)

297,70

3

UNIC SA

Factura fiscală
FV5256226 din 17.11.11

Literatură artistică
(10 titluri de carte)

490,00

4

Cartea SA

Factura HA1714854 din
17.11.11

Literatură enciclopedică
(5 titluri de carte)

913,00

Total Literatură de specialitate

3300,00

de a le oferi posibilitatea acestora să-şi
cunoască personalitatea, caracterul şi să-şi
evalueze capacităţile. Tinerii au fost
informaţi despre cărţile de psihologie
practică în cadrul unei mese rotunde.
Membrii Erudit Club de la Răzeni au
achiziţionat şi literatură enciclopedică
pentru o pregătire mai bună a participanţilor
pentru competiţiile de jocuri intelectuale.
Cărţile au fost plasate pe un raft special la
biblioteca din liceu.
*

III. MATERIALE DE CONSTRUCŢIE ŞI FINISARE

1

Carolina Guţu SRL

Factura fiscală
FV4471632 din 10.11.11

Lavoar (6 buc.), oglindă (1
buc.), uscător mîini (2 buc.)

6665,50

2

Carolina Guţu SRL

Factura fiscală
FV4471407 din 11.11.11

Accesorii de iluminat: fir
electric, întrerupător, lampă

1925,00

3

Carolina Guţu SRL

Factura fiscală
FV4471631 din 15.11.11

Clei (20 buc.), ghips (2 sac.),
membrană antivapori (10 m)

909,50

Grupul de iniţaitivă „Absolvenţii” de la
Liceul „Dimitrie Cantemir” din s. Văsieni
au identificat că e necesară reparaţia
colţişorului sanitar. Din materialele
procurate tinerii au reabilitat grupul sanitar
pentru a asigura condiţii de igienă pentru cei
circa 400 elevi care învaţă în şcoală.
Materialele au fost utilizate pentru
amenajarea „oazei de sănănate şi recreere”
pentru circa 700 elevi care studiază la
Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” din or.
Ialoveni. În cadrul unui maraton, tinerii au
adunat flori de cameră pe care le-au plasat
în holul şcolii, au amplasat accesoriile de
iluminat, mese şi scaune. Locul este destinat
pentru odihna tinerilor, plasarea
informaţiilor de interes pentru elevi, ziare şi
reviste.
Un grup de tineri de la Suruceni şi-au
propus să pună în scentă piesa „Ivan
Turbincă”. Tinerii activează în cadrul unui
atelier de artă la Casa de cultură din
localitate sub conducerea unui artist plastic.

Din materialele procurate au fost
confecţionate marionete şi alte obiecte
necesare pentru montarea în scenă a
teatrului de păpuşi.
Total Materiale de construcţie şi finisare

9500,00

*

IV. CONSUMABILE ŞI RECHIZITE DE BIROU
1

Dinasas-Com SRL

Factura fiscală
FB0460187 din 14.11.11

Buretă pentru confecţionarea
păpuşilor de teatru

2360,00

2

Art Atribut SRL

Factura fiscală
FV1252592 din 14.11.11

Materiale pentru pictarea
păpuşilor de teatru

2929,00

3

UNIC SA

Factura fiscală
FV5256225 din 17.11.11

Rechizite de birou

1886,00

4

Plotermedia SRL

Factura de expediţie
FE386860 din 17.11.11

Rame (8 buc.)

470,00

5

Birolux-MT SRL

Factura fiscală
FV5657363 din 06.12.11

Rechizite de birou

1969,35

6

METRO Cash&Carry
Moldova SRL

Factura fiscală
MO2431708 din 13.12.11

Brad şi ornamente

1405,65

7

Sport SCA

Factura fiscală JB0305789
din 09.12.11

Tablă de şah (6 buc.), ceas
pentru şah (5 buc.)

3480,00

Total Consumabile şi rechizite de birou

14500,00
V. MOBILIER

Un grup de tineri de la Suruceni şi-au
propus să pună în scentă piesa „Ivan
Turbincă”. Tinerii activează în cadrul unui
atelier de artă la Casa de cultură din
localitate sub conducerea unui artist plastic.
Din materialele procurate au fost
confecţionate marionete şi alte obiecte
necesare pentru montarea în scenă a
teatrului de păpuşi.
Peste 500 elevi de la Liceul Teoretic
„Mihail Bârcă” din s.Mileştii Mici au
sărbătorit în luna noiembrie Ziua liceului.
Grupul de iniţiativă a organizat concursuri
cu premii, tîrg de caritate, program artistic,
ziua autoconducerii, ziarul liceului.
Grupul de iniţiativă de la Mileştii Mici au
reuşit să aducă bucuria sărbătorilor de iarnă
copiilor de la Grădiniţa „Prichindel” din
localitate. Tinerii au procurat toate cele
necesare pentru a organiza sărbătoarea.
În s. Cărbuna a fost înfiinţat Clubul tinerilor
şahişti. Clubul îşi desfăşoară activitatea la
gimnaziul Cărbuna. Circa 30 tineri s-au
înregistrat ca membri ai clubului pentru a
practica şahul.
*

1

Bolocan Fiodor ÎI

Factura de expediţie
DN987472 din 18.11.11

Masă (3 buc.) şi scaun (3
buc.)

3600,00

2

Ismig-Com SRL

Factura fiscală
FB0210722 din 22.11.11

Set de mobilă: canapea (1
buc.) şi fotoliu (2 buc.)

5540,00

3

Birolux-MT SRL

Factura fiscală
FV5657570 din 29.12.11

Tablă cu magnet (1 buc.) şi
accesorii

2074,00

Total Mobilier

Materialele au fost utilizate pentru
amenajarea „oazei de sănănate şi recreere”
pentru circa 700 elevi care studiază la
Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” din or.
Ialoveni. În cadrul unui maraton, tinerii au
adunat flori de cameră pe care le-au plasat
în holul şcolii, au amplasat accesoriile de
iluminat, mese şi scaune. Locul este destinat
pentru odihna tinerilor, plasarea
informaţiilor de interes pentru elevi, ziare şi
reviste.
La Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă” din or.
Ialoveni a fost amenajat cu mobilier
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică în
scopul asigurări incluziunii şcolare a
elevilor cu diverse statute sociale (în special
cei 50 din familii social-vulnerabile şi 43
din familii cu părinţi plecaţi peste hotare). În
perioada noiembrie – decembrie, de
serviciile cabinetului au beneficiat peste 200
elevi şi 24 diriginţi de clase.
Grupul responsabil de coordonarea Erudit
Club de la Liceul Teoretic din s. Răzeni au
obţinut de la administraţia instituţiei un
oficiu pentru şedinţele de coordonare.
Cabinetul este dotat cu mobilier, din cadrul
programmului a fost procurata o tablă
magnetică pentru eficientizarea lucrului în
şedinţele celor 6 membri ai grupului de
coordonare şi a celorlalţi beneficiari.

11214,00

*

986,00

Clubul tinerilor astronomi de la Suruceni
desfăşoară periodic lecţii practice la
astronomie şi fizica. Materialele didactice
procurate reprezintă un suport adiţional

VI. MATERIALE DIDACTICE

1

Cartdidact SRL

Factura fiscală
FV4336743 din 14.11.11

CD cu lecţii interactive, lupă,
barometru

pentru a asigura lecţii mai interactive şi
interesante pentru beneficiari. La moment,
clubul numără 15 membri.
Total Materiale didactice

986,00

*

VII. MATERIALE PROMOŢIONALE

1

Alvia Grup SRL

2400,00

Grupul de iniţiativă de la Liceul Teoretic
„Mihail Bârcă” au reuşit să fie originali în
organizarea sărbătorii Ziua liceului. Au
produs un tricou cu inscripţia „Te iubesc
liceul meu!”. Tricourile au fost îmbrăcate de
tinerii care s-au implicat în organizarea
activităţilor: concursuri cu premii, tîrg de
caritate, program artistic, ziua
autoconducerii, ziarul liceului.

Total Materiale promoţionale

2400,00

*

TOTAL CHELTUIELI

60000,00

Factura fiscală
FB1376633 din 16.11.11

Tricouri cu inscripţie (30
buc.)

