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Asociaţia obştească “Eco-Răzeni” 
r. Ialoveni, com. Răzeni,  

MD 7728, str. Pădurilor 7 
Tel. /277/ 63325; /277/ 95146 

E-mail: ecorazeni@gmail.com
Web: www.ecorazeni.wordpress.com

 

 

R A P O R T  N A R A T I V  

asupra activităţilor realizate pe parcursul anului 2007 
 

Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” este o organizaţie neguvernamentală locală, înregistrată la 21 

ianuarie 1999, are 5 membri activi şi 20 tineri voluntari. Domenii de activitate: facilitarea accesului la 

informaţie, instruirea în domeniul noilor tehnologii de informare şi comunicare, protecţia mediului şi 

educaţie ecologică, implicarea tinerilor în viaţa comunităţii.  

Asoсiaţia obştească “Eco-Răzeni” activează pentru atingerea următoarelor obiective statutare: 

 Contribuirea la dezvoltarea tinerilor pentru realizarea posibilităţilor lor intelectuale, sociale şi 

spirituale ca buni cetăţeni şi ca membri ai comunităţilor locale şi naţionale; 

 Instruirea ecologică a populaţiei; 

 Contribuţia permanentă şi participarea activă la studierea stării ecologice şi de drept din ţară, la 

elaborarea şi realizarea în practică a legilor şi actelor normative din domeniul mediului şi 

drepturilor omului; 

 Antrenarea în formarea societăţii civile  în Republica Moldova, propagarea cunoştinţelor şi a 

experienţei ce ţin de armonizarea sistemului: natură-om-societate, soluţionarea problemelor 

educaţionale; 

 Promovarea concepţiilor noi despre informare, educaţie şi instruire în domeniul tehnologiilor 

informaţionale şi a Internet-ului în comuna Răzeni prin facilitarea accesului cetăţenilor la 

informaţie şi forme noi de comunicare. 

Proiecte implementate în 2007:  

- „Curs de instruire pentru tinerele mame şi viitoare tinere mame din comuna Răzeni în domeniul 

noilor tehnologii informaţionale”, finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (martie); 

- „Tinerii – o resursă a comunităţii”, finanţator Fundaţia SOROS Moldova (martie – decembrie); 

- „Clubul tinerilor voluntari pentru mediu din comuna Răzeni”, finanţator Fondul Ecologic Naţional 

(aprilie – septembrie); 

- „Utilizarea calculatorului în activităţi de secretariat. Oportunităţi de instruire şi angajare în cîmpul 

muncii pe Internet”. Curs de instruire în domeniul noilor tehnologii informaţionale a tinerelor 

mailto:ecorazeni@gmail.com
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
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femei din localităţile Cigîrleni şi Cărbuna, finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei 

(iulie - septembrie); 

- „Reparaţia şi amenajarea Centrului de Informare şi Instruire pentru Tineri din com. Răzeni”, 

finanţator Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei (septembrie - noiembrie); 

- „O comunitate într-o reţea unică”, finanţator Fundaţia SOROS Moldova (noiembrie – prezent). 

 

Descrierea proiectelor 

I. Proiect „Tinerii – o resursă a comunităţii” - proiect de parteneriat 

Termenul de implimentare: martie – decembrie 2007 

Scopul proiectului: susţinerea şi promovarea participării tinerilor, inclusiv din categoriile de risc,  în 

viata şi dezvoltarea comunităţii.  

Beneficiari: 

Tinerii din localităţile Boşcana, Grătieşti, Răzeni şi Pănăşeşti, ONG-urile partenere, APL. 

 

1. Cursuri de instruire în domeniul noilor tehnologii informaţionale 

În perioada martie – mai 2007 au fost instruite 3 grupe de tineri din com. Răzeni, în total 27 

beneficiari, conform planului de studiu prestabilit. Cursul are o durată de 16 ore astronomice, a cîte 

două lecţii pe săptămînă, fiecare lecţie avînd cîte 2 ore astronomice.  

2. Seminar de orientare şi formare pentru voluntari 

Pe 3 iunie a avut loc prima sesiune de orientare şi formare  pentru voluntarii organizaţiei, care a 

fost moderată de doi formatori din cadrul organizaţiei. Scopul sesiunii a fost de a crea o echipă integră 

şi motivată de voluntari. Formatorii le-au oferit participanţilor informaţii despre voluntariat şi s-au 

împărtăşit cu experienţa lor de voluntariat. Au fost utilizate activităţi de team building şi ice breaking.  

Voluntarii au studiat istoriile de succes ale altor tineri voluntari din Moldova. Din aceste studii ei 

au obţinut atît motivaţie cît şi o înţelegere generala privitor la implementarea ideilor lor. Spre sfîrşitul 

întîlnirii voluntarii păreau entuziasmaţi şi gata să soluţioneze unele din problemele pe care le-au 

identificat in comunitatea lor.  

3. Acţiuni de voluntariat 

Echipa de tineri voluntari a Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni” a realizat prima lor activitate de 

voluntariat – ecologizarea parcului din Răzeni. Tinerii s-au întrunit pe 9 iunie dimineaţa lîngă parcul 

din Răzeni şi devizîndu-se în grupuri mici au început colectarea de deşeuri din parc. În total, 14 tineri 

au lucrat pentru a curăţi parcul timp de doua ore lăsînd în urma un parc cu mult mai curat şi plăcut 

decît cum l-au găsit. Multe persoane au observat din strada grupul de voluntari care colectau gunoaiele 

ţi probabil au învatat din activitatea lor  de a păstra curăţenia pentru a avea un sat curat ţi sănătos.  
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4. Şcoala de vară: ”Şcoala tînărului formator” 

În cadrul acestui proiect de parteneriat a fost organizată în perioada 03-05 iulie 2007 la tabăra 

„Prietenia”, s. Coşniţa r. Dubasari şcoala de vară: ”Şcoala tînărului formator” la care au fost pregătiţi şi 

4 tineri din comuna Răzeni în calitate de formatori de la egal la egal în domeniul sănătăţii tinerilor. 

Tinerii participanţi din parte Asociaţiei obşteşti „Eco-Răzeni” au fost următorii: Marin Harabagiu(n. 

05.03.1994, t. 0277 64192), Diana Crîşmaru(n. 10.12.1989, t. 64158), Jalbă Tatiana(n. 27.07.1991, t. 

64397), Mariana Aramă(n. 26.08.1991, t. 63022).  

Tinerii au trecut o etapă de selecţie: 1 – scrierea unui eseu pe una din temele: consumul de tutun, 

droguri, alcool şi comportament în societate. Un grup format din membri ai organizaţiei „Eco-Răzeni” 

au determinat persoanele care au participat la şcoala de vară. 

5. Educaţie pentru un mod sănătos de viaţă 

În scopul desiminării informaţiei acumulate în cadrul şcolii de vară tinerii au organizat seminare pentru 

alţi tineri din localitate. Astfel în fiecare miercuri la ora 19.00(iulie - august) au avut loc seminare pe 

diferite subiecte. Fiecare tînăr şi-a selectat una din temele din rubrica: Educaţie pentru un mod sănătos 

de viaţă(prevenirea utilizării de droguri, dauna alcoolului şi a fumatului, ş.a.). Tinerii formatori au 

organizat cîte două lecţii: în total au fost organizate 8 seminare. Fiecare formator împreună cu membri 

ai ONG ”Eco-Răzeni” au utilizat reţeaua internet, printer-ul pentru a pregăti un set de materiale pe care 

le-au distribuit participanţilor la seminare. La fiecare seminar au participat cîte 15 tineri(120 tineri în 

total au luat cunoştinţă cu ducerea unui mod sănătos de viaţă). 

 

II. Proiect “Seminare pentru tinerele mame si viitoarele tinere mame în domeniul noilor 

tehnologii informaţionale”  

Termenul de implimentare: martie 2007 

Scopul: Seminarul “Seminar pentru tinerele mame si viitoarele tinere mame în domeniul noilor 

tehnologii informaţionale” a avut drept obiectiv facilitarea accesului la resursele locale de informare a 

9 femei (tinere viitoare mame, mame tinere) prin organizarea de seminare de instruire în domeniul 

noilor tehologii informationale. 

Beneficari: 9 tinere mame sau viitoare tinere mame care se află în concediu de maternitate sau sunt 

şomere. 

 

Rezultatele proiectului: 

Cursurile au fost organizate pe parcursul lunii martie în cadrul Centrului Informaţional “Valul III” 

de trei ori pe săptămînă (în total 14 lecţii a cîte trei ore astronomice fiecare).  
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A fost s-a realizată instruirea în următoarele subiecte (lista lecţiilor se anexează):  

1. Cunoştinţe generale referitor la strutura calculatorului; Programul Open Office Writer; 

2. Programul Mozilla Firefox; Reţeaua Internet; Poşta electronică. 

 Fiecare program studiat a avut o implemenare practică. În cadrul programului Open Office 

Writer tinerele au învăţat cum se scrie o scrisoare, o cerere au construit diferite scheme şi tabele. 

Participanţii au primit cîte un suport de curs cu informaţii de bază despre programele studiate. 

Cunoştinţele căpătate de către participanţi au fost evaluate cu ajutorul testelor de tip grilă şi lucrărilor 

practice individuale. 

În cadrului programului de Internet au fost vizitate mai multe pagini web. Predominante au fost 

paginile cu referinţă la naşterea şi educarea copilului. Astfel cele mai vizitate pagini web au fost: 

www.iubire.md, www.copilulmeu.ro ş.a. Beneficiarii au reuşit să-şi creeze poşte electronice personale: 

Informaţia cu privire la desfăşurarea cursului de instruire şi rezultatele pe care le-a atins au fost 

plasate pe pagina web a Organizaţiei obşteşti “Eco-Răzeni” www.ecorazeni.wordpress.com .  

Avînd cunoştinţe de bază în lucru cu calculatorul, tinerele vor avea un avantaj în angajarea în 

cîmpul munci. 

 

 

III. Proiect „Utilizarea calculatorului în activităţi de secretariat. Oportunităţi de instruire şi 

angajare în cîmpul muncii pe Internet” prin suportul Biroului de Cooperare Tehnică a Germaniei în 

Moldova.  

 

Termenul de implimentare: Iulie – Septembrie 2007 

Scopul:  Însuşirea posibilităţilor calculatorului şi formarea deprinderilor practice de lucru cu el la 18 

tinere femei (şomere, absolvente, mame) din localităţile Cigîrleni şi Cărbuna prin organizarea a două 

cursuri de instruire în domeniul noilor tehnologii informaţionale. 

Beneficiari:18 tinere femei (şomere, absolvente, mame) din localităţile Cigîrleni şi Cărbuna. 

 

Rezultatele proiectului: 

• 18 tinere femei au fost instruite în domeniul noilor tehnologii informaţionale şi dispun de abilităţi 

de lucru la calculator în activităţi de secretariat; 

• A fost facilitat accesul la informaţie a 18 tinere femei din satele Cigîrleni şi Cărbuna în domeniul 

angajarii în cîmpul muncii şi continuării studiilor utilizînd resursele Internet.  

http://www.iubire.md/
http://www.copilulmeu.ro/
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
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IV. Proiect: „Activităţi de înverzire şi crearea Clubului tinerilor voluntari pentru mediu din 

Răzeni”   

 

Termenii de realizare: aprilie – septembrie 2007 

Rezultatele proiectului 

1. Activităţi de înverzire 

Activităţi de înverzire au fost desfăşurate în luna aprilie pe teritoriul Gimnaziului Internat de tip 

sanatorial pentru copii cu boli psihoneurologice din Drochia, unde au fost plantaţi circa 1645 arbori şi 

arbuşti: 

2. Clubul tinerilor voluntari pentru mediu din Răzeni 

Clubul tinerilor voluntari pentru mediu din Răzeni şi-a început activitatea în luna mai, cu activităţi 

organizatorice de formare a echipei, instruire în domeniul muncii de voluntariat. Clubul are 20 tineri 

volunatri din localitate, fete şi băieţi cu vîrsta de 14 – 18 ani. 

Membrii Clubului tinerilor voluntari pentru mediu au posibilitatea de a utiliza resursele 

informaţionale şi tehnice, inclusiv navigarea în reţeaua Internet, ale ONG „Eco-Răzeni” disponibile în 

cadrul Centrului Informaţional „Valul III” pentru desfăşurarea cu succes a activităţii Clubului. 

Voluntarii au participat la seminare de instruire în domeniul modalităţilor de accesare a informaţiei de 

mediu din Internet, diseminării acestea.  

3. Activităţi de ecologizare 

Acţiuni de ecologizare au fost desfăşurate în perioada mai – iulie (începînd cu luna mai, în ultima 

sîmbătă a fiecărei luni) de către membrii organizaţiei şi voluntarii Clubului. Au fost colectate deşeuri 

menajere din două zone ale localităţii: parcul şi centrul. Prin muncă voluntară au fost colectate 5 care 

de deşeuri: sticle, pungi, hîrtie. La activităţile de ecologizare au participat şi reprezentaţi ai 

administraţiei publice locale, angajaţi ai ÎSSC „Ialoveni”, locuitori din zonele în care s-au desfăşurat 

activităţile. 

4. Concursul ecologic 

Concursul a fost organizat în perioada 1 – 15 mai în cadrul Liceului teoretic din localitate. Au 

manifestat interes de a participa la concurs peste 150 elevi care s-au înregistrat preventiv la una dintre 

următoarele categorii de concurs: desen, poezie, eseu, dans şi interpretare muzicală.  

Au fost încurajaţi să participe la concurs şi elevii din categorii socialmente vulnerabile. În acest 

scop, elevilor interesaţi să participe la concurs s-a puns la dispoziţie gratuit materiale de lucru (hîrtie, 

creioane, acuarelă, ş.a.) precum şi liberul acces la Internet în cadrul Centrului Informaţional al 

organizaţiei pentru a se documenta în domeniul problemelor de mediu şi modalităţilor de soluţionare a 

acestora. 
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Pentru a participa la concurs, au fost depuse circa 100 lucrări ale elevilor (atît fete cît şi băieţi) din 

toate ciclurile şcolare: primar, gimnazial şi liceal. Cei mai activi au fost elevii din clasele gimnaziale. 

La secţiunea Desen au concurat 54 lucrări executate în creion, cariocă, guaş şi acuarelă. Mai puţini 

participanţi au fost la secţiunile Interpretare muzicală şi Dans. 

Marţi, 12 iunie 2007, a organizată festivitatea de premiere a cîştigătorilor Concursului ecologic 

„Satul meu, Viitorul meu”. Evenimentul a avut loc într-un cadru neformal, şi anume, într-o poieniţă 

din inima Codrilor Orheiului cu participarea cîştigătorilor, membrilor juriului, un reprezentatnt al 

Primăriei Răzeni, grupul de voluntari al organizaţiei şi alţi tineri din localitate.  

Pe „scena verde” din Codrii Orheiului, copiii şi tinerii din Răzeni care s-au clasat pe locurile 

premiante au prezentat şi comentat desenele, recitat poezii, expus eseurile, interpretat piesele proprii şi 

dansat după ritmuri moderne, toate acestea fiind completate de aplauze furtunoase din partea 

publicului şi note de apreciere înaltă din partea membrilor juriului. Lucrările participanţilor au fost 

apreciate după mesajul transmis, tematică, tehnică şi originalitate. Fiecare cîştigător a primit din partea 

organizatorilor concursului pe lîngă diploma de participare: dicţionare, literatură artistică, tricouri, 

creioane colorate, acuarele.  

5. Excursia tematică 

Excursia tematică (12 iunie) “Caracterizarea fizico-geografică şi ecologică îmbinată cu unele 

elemente de istorie şi spiritualitate în regiunea Codrilor Orheiului” a avut ca itinerar vizitarea 

Complexului muzeal - arheologic „Orheiul Vechi” şi a Mănăstirii Curchi cu participarea premianţilor 

Concursului ecologic „Satul meu, Viitorul meu”, grupului de voluntari şi membrilor organizaţiei în 

scop educativ pentru: 

• cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra 

frumuseţilor fizice şi religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a 

trecutului şi prezentului poporului nostru; 

• dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între 

persoane; 

• formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi 

cultivare a unei educaţii ecologice. 

Copiii şi tinerii au rămas copleşiţi şi impresionaţi de peisajul Complexului muzeistic „Orheiul 

Vechi”, completat in mare parte de promontoriul Butuceni, care are un aspect geologic extraordinar cu 

o multime de pesteri si grote sapate in peretii stancosi, fortificatii antice din pamint si piatra, complexe 

rupestre sacrale subterane, alte vestigii stravechi. Au fost vizitate următoarele obiective: Amfiteatrul 

natural al Răutului; rămăşiţile cetăţii medievale; feredeul (ruinile baii orientale); mănăstirea rupestra; 

urmele cetăţii geto-dace, monument dedicat culturii geto-dace; urmele lăcaşului sfânt al dacilor; casă 

moldovenească de la sfârşitul secolului XIX; biserica „Adormirea Maicii Domnului”. 
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Al doilea obiectiv vizitat în cadrul excursiei a fost Mănăstirea Curchi, una din cele mai însemnate 

monumente ale arhitecturii moldoveneşti, situat în Codrii Orheiului, pe teritoriul comunei Vatici, 

raionul Orhei.  

 

V.  Proiect: „Noi oportunităţi de dezvoltare pentru tinerii din comuna Răzeni: Centrul de 

Informare şi Resurse pentru tineri „Valul III”  

Termenul de implementare: septembrie – decembrie 2007 

Obiective: implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor în comuna Răzeni, stabilirea unui 

climat favorabil pentru informarea tinerilor din comuna Răzeni prin crearea Centrului de Tineret, 

amenajarea şi crearea centrului de tineret în comuna Răzeni. 

Beneficiari:  Tineri din comuna Răzeni, Cigîrleni, Cărbuna, autorităţile publice locale, Liceul, 

Gimnaziul şi Şcoala Profesională din comuna Răzeni, tineri plecaţi peste hotare la muncă. 

 

Rezultate: 

1. În comuna Răzeni: există un centru modern destinat tinerilor, dotat cu noi tehnologii informaţionale. 

Centrul dispune de două săli: Sala de conferinţe şi sală pentru instruire în domeniul noilor 

tehnologii informaţionale.  

2. Sala destinată instruirii noilor tehnologii informaţionale este dotată cu 9 calculatoare cu acces la 

reţeaua Internet, bibliotecă cu 180 titluri de carte, galerie de postere, proiector, ecran de proiecţie, 

tablă flipchart.  

3. Tinerii din localităţile Răzeni, Cigîrleni, Cărbuna, dispun de un spaţiu prietenos destinat informării 

şi consilierii pe problemele tinerelor. 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Vatici
http://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Orhei
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VI. Proiect: „O comunitate într-o reţea unică” cu suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova  

 

Termenul de implimentare: noiembrie 2007 – aprilie  2008  

 

Scop: Proiectul are drept scop promovarea serviciilor noi în domeniul noilor tehnologii de informare şi 

comunicare prin intermediul construcţiei reţelei unice în domeniul informaţional în comuna Răzeni. 

 

Beneficiari: Liceul teoretic Răzeni, Autorităţile publice locale, ong-urile şi agenţii economici din 

localitate, posesori de calculatoare la domiciliu, comunitatea în general.  

 

Proiectul are drept scop realizarea unei conexiuni de reţea care să includă calculatoarele 

instituţiilor publice din comuna Răzeni, a persoanelor ce dispun de calculator la domiciliu, a agenţilor 

economici şi a Centrului Informaţional „Valul III” în cadrul unei reţele unice.  

Proiectul este în derulare.  

 

 

 


