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RECOMANDARE 

 

Numele şi prenumele: Gurău Sergiu 

Data şi locul naşterii: 17 februarie 1982, or. Chişinău 

Domiciliul: r. Ialoveni, com. Răzeni, str. Pădurilor 4 

Cetăţenia: Republica Moldova 

Locul de muncă şi ocupaţia: Asociaţia obştească „Eco-Răzeni”, preşedinte 

Studii: 

Perioada: octombrie 2004/ iunie 2006 

Instituţia: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România 

Specialitatea: Finanţe şi administraţie publică 

Forma de studii: Masterat 

 

Perioada: septembrie 1999/ iunie 2004 

Instituţia: Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova 

Specialitatea: Administrare publică 

Forma de studii: Universitare 

 

Contribuţia deosebită la dezvoltarea socio-economică a  raionului: 

Pe parcursul anului 2009, Sergiu Gurău a coordonat mai multe proiecte raionale în domeniul 

promovării cetăţeniei active şi sporire a participării tinerilor la luarea deciziilor în parteneriat cu 

Consiiul Raional Ialoveni. În ianuarie, Dl Gurău a organizat procesul de desfăşurarea a unui atelier de 

instruire pentru 33 de tineri din toate localităţile raionului şi 4 specialişti în probleme de tineret în 

cadrul căruia au fost instruiţi în domeniul educaţiei electorale de formatori naţionali cu experinnţă. În 

februarie, a coordonat organizarea cu succes a alegerilor de tineret în 23 localităţi ale raionului pentru 

constituirea Consiliului raional al tinerilor Ialoveni, acţiune prrin care au fost mobilizaţi 1717 tineri 

participanţi la alegerile de tineret, inclusiv 59 candidaţi şi 117 membri ai birourilor electorale locale. 

Ca rezultat, la 22 februarie s-au desfăşurat alegeri de tineret concomitent în toate localităţile în urma 

cărora a fost constituit Consiliul raional al tinerilor Ialoveni, format din 33 tineri consilieri, 

reprezentanţi ai intereselor tinerilor din localităţile raionului. În luna martie, Dl Gurău a coordonat 

realizarea pe suport DVD a filmului documentar-educativ „Primul VOT” a cărui protagonişti sînt 

tineri cu înalt spirit civic din Răzeni şi Costeşti, respectiv acesta a fost distribuit în toate liceele 

raionului pentru a fi utilizat ca material informativ în cadrul orelor de educaţie civică, totodată, tinerii 

din aceste instituţii de învăţămînt au primit cîte o broşură „Agenda tînărului alegător”. 

  În luna iulie, Dl Gurău a adus o contribuţie semnificativă la organizarea Caravanei raionale de 



2 
 

informare şi educaţie civică pentru tineri „Toată lumea votează” care s-a desfăşurat în 8 localităţi ale 

raionului în cadrul căreia au fost implicaţi 128 tineri din 14 localităţi, iar circa 2300 tineri alegători cu 

vîrsta între 18 - 20 ani au primit invitaţii la vot pentru scrutinul din 29 iulie 2009 prin poştă, email sau 

sms, aproximativ 3600 tineri au beneficiat de materiale informative şi promoţional (calendare de 

perete, stilouri, baloane, tricouri), au jucat meciuri amicale de fotbal, au avut posibilitatea să se 

informeze despre alegeri de la cortul mobil care a fost amplasat în localităţile raionului. 

  În perioada octombrie – noiembrie, Dl Gurău a contribuit activ la organizarea şi jurizarea 

Concursului TVC al tinerilor din raionul Ialoveni, ediţia I. 

 

Impactul asupra creării unei imagini pozitive a raionului pe plan extern: 

Coordonarea cu succes a proiectelor mai sus menţionate realizate în parteneriat cu Consiliul 

raional Ialoveni au fost înalt apreciate de donatori: Oficiul în Moldova al Băncii Mondiale, 

Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova şi Ambasada Regatului Norvegiei la Bucureşti. 

Astfel, aceste organizaţii donatoare au recunoscut că colaborarea asociaţiei obşteşti conduse de Dl 

Gurău cu Consiliul Raional Ialoveni ca una care a asigurat impactul asupra tinerilor din raion şi s-au 

arătat interesaţi de a acorda în continuare suport finaciar pentru implementarea proiectelor în 

parteneriat de către aceste două instituţii. 

Succesele obţinute în cadrul acestor proiecte au fost promovate de Dl Gurău şi în cadrul 

priectului transfrontalier „Bune practici transfrontaliere în domeniul politicilor de tineret” unde a fost 

prezentată colaborarea activă între Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” şi Consiliul Raional Ialoveni. 

Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană şi implementat de Centrul de Mediere şi Securitate 

Comunitară din Iaşi, România, Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri din Moldova şi Asociaţia 

obştească „Eco-Răzeni”. Ca rezultat, în baza de dată a posibililor parteneri din zona transfrontalieră 

România – Republica Moldova a fost inclus Consiliul Raional Ialoveni, mai multe primării, instituţii 

de învăţămînt, organizaţii de tineret şi consilii locale de tineret din raion. 

Dl Gurău, acţionînd în numele Asociaţiei „Eco-Răzeni” a participat la cîteva concursuri 

naţionale pe parcursul anului 2009, unde a prezentat practicile de succes în lucrul de informare şi 

educare, în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, a tinerilor din raion în spiritul participării şi 

unei cetăţenii active.  

Astfel, la Concursul de fotografie „Eu şi votul meu” organizat în iulie – august de Radio 

Europa Liberă a obţinut Premiul III. Iar la Gala naţională de premiere în domeniul drepturilor omului, 

ediţia 2009, organizată de Reprezentanţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova şi Guvernul 

Republicii Moldova, a obţinut Premiul II pentru activităţile de implicare a copiilor şi tinerilor din 

raionul Ialoveni în procesul democratic. 
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Dezvoltarea şi promovarea unor direcţii noi, moderne în domeniul de activitate: 

Constituirea Consiliului raional al tinerilor Ialoveni prin organizarea alegerilor generale de 

tineret în toate localităţile raionului constituie o premieră naţională. Participanţii au fost implicaţi pas 

cu pas (in cadrul campaniei pentru alegerea Consiliului raional al tinerilor) în dezbateri pentru 

adoptarea Codului electoral, pregătirea pachetului de documente pentru organele electorale (modele 

de procese verbale, liste electorale, buletin de vot, note informative) şi pentru candidaţi (demers, 

program electoral, listă de subscripţie, CV), au fost membri ai organelor electorale, candidaţi sau 

observatori la alegeri. Participanţii la alegerile de tineret au avut posibilitatea să se prezinte în ziua 

alegerilor cu actul de identitate la secţiile de votare special amenajate cu cabine de vot secret şi urne 

de vot. Tinerii alegători participanţi la alegerea Consiliului raional al tinerilor au conştientizat imediat 

importanţa fiecărui vot, fiindcă în multe localităţi doar cîteva voturi au decis care dintre candidaţi va 

obţine funcţia de consilier.  

Tot pentru prima dată, în raionul Ialoveni, la iniţiativa Dlui Gurău, au fost organizate două 

campanii nonformale ample de informare şi educaţie civică pentru tineri şi cu implicarea tinerilor din 

localităţile raionului prin utilizarea noilor instrumente de informare: cortul mobil, show-ul în aer 

liber, distribuirea în stradă a materialelor informaţionale şi promoţionale, meciuri amicale de fotbal, 

montarea filmului documentar-educativ. 

În septembrie, Dl Gurău a propus grupurilor locale de iniţiativă şi consiliilor locale ale 

tinerilor din localităţile raionului să întreprindă vizite de studiu şi de schimb de experienţă la Centrul 

de Informare şi Instruire pentru Tineri din Răzeni. În acest sens, prima şedinţă de lucru a avut loc în 

septembrie cu participarea membrilor Consiliului local al tinerilor din comuna Ţîpala. 

 

Publicitatea în mass-media: 

Mediatizarea activităţilor proiectelor coordonate de Dl Gurău şi implementate în parteneriat 

cu Consiliul Raional Ialoveni  a fost realizată prin intermediul: 

- ziarului raional "Ora locală" în care au fost publicate 6 articole; 

- paginii web www.civic.md unde au fost plasate 6 articole; 

- blogurilor elaborate în cadrul proiectelor ww.primulvot2009.wordpress.com şi 

www.ialovenivoteaza.wordpress.com (ambele bloguri vizualizate în medie de 20 persoane pe 

zi în perioada ianuarie – martie 2009, iar în iunie, iulie 2009 de 42 persoane pe zi). 

Fiecare articol publicat are menţiunea „acţiune realizată în parteneriat cu Consiliul Raional 

Ialoveni”. Mediatizarea prin intermediul Internetului a avut impact mai mare asupra tinerilor şi a 

vizitatorilor din întreaga ţară, iar eficienţa mediatizării prin intermediul presei scrise raionale a 

constat în faptul că adulţii şi instituţiile guvernamentale au fost informaţi despre acţiunile de educaţie 
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civică cu şi pentru tineri desfăşurate de Asociaţia „Eco-Răzeni” în colaborare cu Consiliul Raional 

Ialoveni. 

Graficul apariţiilor în mass-media pe parcursul anului 2009: 

Nr. Canalul media/  
de promovare 

Instrumentul 
de comunicare

Data/ 
Perioada Subiectul 

1 articol 23.01.09 Tinerii îşi vor alege 
consilierii 

2 articol 27.02.09 A fost ales Consiliul 
raional al Tinerilor 

3 articol 20.03.09 A fost constituit Consiliul 
raional al Tinerilor 

4 articol 10.04.09 
Prima şedinţă (de 

constituire) a Consiliului 
raional al Tinerilor 

5 articol 17.07.09 
Participă la alegeri, fii 
activ! Propunere de 

colaborare. 

6 

Ziarul raional “Ora Locală” 

articol 31.07.09 Caravana de informare 
“Toată lumea votează” 

7 articol 20.01.09 Educaţie electorală pentru 
tinerii din Ialoveni 

8 articol 20.02.09 
Tinerii din Ialoveni vor 

alege Consiliul raional al 
Tinerilor 

9 articol 25.02.09 

Tinerii din Ialoveni şi-au 
ales reprezentanţii în 
Consiliul raional al 

Tinerilor 

10 articol 31.03.09 Filmul documentar “Primul 
VOT” 

11 articol 20.05.09 
Lecţii de participare civică 

învăţate de tinerii din 
raionul Ialoveni 

12 

Pagina web www.civic.md 

articol 28.07.09 
Caravana de informare şi 

educaţie civică “Toată 
lumea votează” 

13 Pagina www.ialovenionline.md articol 17.07.09 Participă la alegeri, fii 
activ! 

14 Pagina web www.jurnaltv.md spot video 31.03.09 Filmul documentar “Primul 
VOT” 

15 Pagina web www.unimedia.md spot video 31.03.09 Filmul documentar “Primul 
VOT” 

16 Blogul 
www.primulvot2009.wordpress.com blog ianuarie – 

iulie 2009 
Educaţie electoral pentru 
tinerii din raionul Ialoveni 

17 Blogul 
www.ialovenivoteaza.wordpress.com blog februarie – 

martie 2009 
Alegerile de tineret din 

raionul Ialoveni 

18 Blogul 
www.ecorazeni.wordpress.com blog ianuarie – 

iulie 2009 

Articole de informare 
despre activităţile 

proiectelor realizate în 
parteneriat cu Consiliul 

raional Ialoveni 

19 Radio Moldova 
Emisiunea “Forţa junimii” interviu 

04.02.09 
(18.15 – 
19.00) 

Alegerile de tineret din 
raionul Ialoveni 

 


