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Formular de aplicare 
Gala Bunelor Practici „Promovarea Transparenţei în Sectorul Asociativ din Moldova” 

 

Comisia de experţi in procesul de evaluare va tine cont de următoarele criterii: 

1. Inovaţie (o abordare nouă a activităţilor) 

2. Continuitate (practica se bazează pe realizările anterioare de promovare a transparentei) 

3. Impact asupra organizației, comunităţii, grupurilor ţintă 

4. Durabilitate  

5. Replicabilitate (practica poate fi implementată în alte ONG-uri sau domenii) 

6. Eficienţă  

7. Utilizarea resurselor (cu condiţia valabilităţii raportului cost-eficienţă)  

8. Participare (au fost implicaţi cetăţenii, alte ONG-uri, mass-media in procesul de promovare a transparentei) 

 

Informaţii generale despre organizaţie 

Denumirea organizaţiei 
Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” 

Adresa, inclusiv telefoane de contact 
r. Ialoveni, com. Răzeni, MD 7728, str. Ştefan cel Mare 49/1b 
tel. 026895146, fax 026873325, mobil 079641243 

e-mail:  
Pagina web: 

ecorazeni@gmail.com 
www.ecorazeni.wordpress.com, www.fondultinerilor.md  

Anul înregistrării  
1999 

mailto:ecorazeni@gmail.com
http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.fondultinerilor.md/
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Director Executiv/Preşedinte 
Sergiu Gurău 

Persoana responsabilă pentru participarea organizaţiei la concurs 
Sergiu Gurău 

Forma juridica a organizaţiei: 
Asociaţie Obştească 

Va rugam să indicaţi domeniile principale de activitate ale 
organizaţiei 

- protecţia mediului şi educaţie ecologică 
- facilitarea accesului la informaţie, noile tehnologii de informare şi 
comunicare 
- promovarea participării tinerilor 
- dezvoltarea sectorului asociativ 

 
Descrieţi detaliat acţiunile organizaţiei Dvs. Conform punctelor menţionate mai jos (anexaţi documente, foto etc. ) 

 

Mediatizarea deciziilor si rapoartelor organizaţionale (transparența operaţională şi financiară) 

Specificaţi daca sunt publicate si/sau mediatizate documentele prezentate mai jos (Va rog explicaţi răspunsul): 
 (vă rugăm să anexaţi sau dati link-uri la toate rapoartele din 2010-2011):  

Planurile strategice ale organizaţiei 

Organizaţia practică publicarea pe paginile web a Planurilor anuale de acţiuni 
pentru fiecare dintre programele active la moment, de ex. 
http://fondultinerilor.md/?page_id=164, informaţie care este actualizată la 
începutul fiecărui an. Odată cu desfăşurarea atelierelor de planificare a 
activităţilor sunt publicate articole informative despre desfăşurarea acestor 
evenimente, de ex. http://fondultinerilor.md/?p=296 sau 
 http://ecorazeni.wordpress.com/2010/07/21/fondul-pentru-tineri-ialoveni-si-
a-elaborat-planul-de-actiuni/  

Proiectele in curs de implementare 
La rubrica Programe de pe pagina web în permanenţă se actualizează lista 
proiectelor care se implementează de către organizaţie, listă care cuprinde: 
titlul proiectului, perioada de realizare, donatorii şi bugetul.  

http://fondultinerilor.md/?page_id=164
http://fondultinerilor.md/?p=296
http://ecorazeni.wordpress.com/2010/07/21/fondul-pentru-tineri-ialoveni-si-a-elaborat-planul-de-actiuni/
http://ecorazeni.wordpress.com/2010/07/21/fondul-pentru-tineri-ialoveni-si-a-elaborat-planul-de-actiuni/
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http://ecorazeni.wordpress.com/centrul-de-informare-si-instruire-pentru-
tineri/. Pe parcursul realizării proiectelor sunt publicate pe pagina web articole 
informative despre fiecare dintre acţiuni care se desfăşoară în cadrul acestora. 
În cazul Programului „Fondul pentru Tineri Ialoveni”, pe pagina web 
www.fondultinerilor.md este publicată informaţia despre toate proiectele mici 
care se realizează cu suportul Fondului, la rubrica Programul de granturi mici, 
Proiecte finanţate. 

Rapoartele narative intermediare 

Raportarea intermediară privind acţiunile realizate de organizaţie este 
prezentată sub formă de articole informative pentru fiecare dintre acţiuni, 
care cuprind informaţii detaliate despre activitate, poze, înregistrări video şi 
posibilitatea de a descărca documente relevante, după caz.  

Rapoartele narative finale 

Pe pagina http://ecorazeni.wordpress.com/about/ sunt publicate rapoartele 
narative finale pe proiectele care au fost implementate cu suportul 
autorităţilor publice naţionale din resursele bugetului public. Exemplu:  
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/raport-narativ-fen_2010.pdf  

Rapoarte pe proiect  

Rapoartele narative privind celelalte proiecte se cuprind în raportul general 
anual de activitate al organizaţiei sau programului respectiv, o parte dintre 
acestea sunt publicate pe paginile web www.ecoarzeni.wordpress.com şi 
www.fondultinerilor.md. Exemplu: http://fondultinerilor.md/?page_id=73, 
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/raport_narativ_2007.pdf, 
http://fondultinerilor.md/wp-content/uploads/2011/08/48_Puhoi.pdf  

Rapoartele de evaluare 

În cadrul organizaţiei este slab organizat procesul de evaluare, în mare parte el 
constă din discuţii în timpul atelierelor / şedinţelor de evaluare şi planificare şi 
nu se materializează într-un raport separat ci se include în procesul verbal al 
şedinţei. Evaluarea se face pentru fiecare proiect şi se include în raportul 
narativ pentru donatori, iar către publicul larg ajunge sub formă de articole 
publicate frecvent pe paginile web www.ecoarzeni.wordpress.com şi 
www.fondultinerilor.md sau în ziarul raional „Ora locală”.  

Rapoartele financiare Rapoartele financiare anuale ale organizaţiei prezentate autorităţilor publice 

http://ecorazeni.wordpress.com/centrul-de-informare-si-instruire-pentru-tineri/
http://ecorazeni.wordpress.com/centrul-de-informare-si-instruire-pentru-tineri/
http://www.fondultinerilor.md/
http://ecorazeni.wordpress.com/about/
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/raport-narativ-fen_2010.pdf
http://www.ecoarzeni.wordpress.com/
http://www.fondultinerilor.md/
http://fondultinerilor.md/?page_id=73
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/raport_narativ_2007.pdf
http://fondultinerilor.md/wp-content/uploads/2011/08/48_Puhoi.pdf
http://www.ecoarzeni.wordpress.com/
http://www.fondultinerilor.md/


 

 

 
 

      Programul Consolidarea Societăţii Civile în Moldova  
 

 4 

de resort în conformitate cu legislaţia fiscală şi Rapoartele detaliate de 
cheltuieli pe granturile din bugetele publice sunt disponibile în variantă 
electronică la adresa http://ecorazeni.wordpress.com/about/. În cazul 
Programului „Fondul pentru Tineri Ialoveni”, pe pagina web 
www.fondultinerilor.md sunt publice rapoartele financiare detaliate pentru 
fiecare dintre proiectele mici care se realizează cu suportul Fondului, la rubrica 
Programul de granturi mici, Proiecte finanţate. Exemple: 
http://fondultinerilor.md/?page_id=69,  
http://fondultinerilor.md/wp-content/uploads/2011/12/Vasieni_55.pdf  

Rapoartele de audit 
Pînă la moment organizaţia a avut un control de audit, raportul fiind publicat 
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/auditors-report-april09.pdf  

Alte documente si/sau informaţii 
 

Comunicarea externa a organizaţiei 

Specificaţi mai jos instrumentele si procedurile de comunicare externă utilizate de organizaţia Dvs (Va rog explicaţi răspunsul): 

Pagina web 

Organizaţia dispune de două pagini web www.ecoarzeni.wordpress.com şi 
www.fondultinerilor.md prin intermediul cărora este asigurată comunicarea 
externă. Elaborarea acestora a fost efectuată de către angajaţii şi voluntarii 
organizaţiei, nu a necesitat cheltuieli de elaborare. Prima pagină funcţionează 
pe o platformă de blog şi nu presupune costuri de întreţinere, cea de a două 
necesită doar cheltuieli de hosting şi domain. Paginile respective sunt simplu 
de administrat, pot fi accesibile oricărui utilizator de internet. Nu presupune 
cunoştinţe speciale sau eforturi majore de actualizare, în principiu se publică 
informaţii care la sfîrşitul unui proiect poate fi cumulată în raportul narativ 
pentru donatori.  
În cadrul organizaţiei noastre procesul de actualizare a paginii funcţionează 
astfel, persoana responsabilă de eveniment întocmeşte un scurt raport care 

http://ecorazeni.wordpress.com/about/
http://www.fondultinerilor.md/
http://fondultinerilor.md/?page_id=69
http://fondultinerilor.md/wp-content/uploads/2011/12/Vasieni_55.pdf
http://ecorazeni.files.wordpress.com/2006/12/auditors-report-april09.pdf
http://www.fondultinerilor.md/
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este mai apoi publicat pe paginile web, însoţit, după caz de imagini, video sau 
opţiunea de a descărca documentele relevante. 

Coordonator relaţii cu publicul 
Statele de personal ale organizaţiei nu au în componenţă un coordonator de 
relaţii cu publicul, aceste responsabilităţi sunt distribuite în fişele de post ale 
asistentului şi coordonatorului de programe. 

Conferinţe de presă 

Organizaţia are o experienţa minimă de desfăşurare a conferinţelor de presă, 
în mare parte acestea nu au prezentat interes pentru reprezentanţii mass-
media naţională, iar la nivel local sunt mai eficiente comunicatele şi articolele 
de presă. Organizaţia practică expedierea invitaţiilor şi a notelor informative 
prin email către instituţiile mass-media din ţară, în cazul desfăşurării 
evenimentelor publice sau activităţilor planificate. 

Comunicate de presă 

Cu frecvenţă regulată sunt publicate comunicate şi articole despre acţiunile 
organizaţiei în mijloacele de informare în masă din raionul Ialoveni: ziarul „Ora 
locală” şi pe pagina web www.ialovenionline.md, surse de informare care sunt 
cel mai des utilizate de beneficiarii noştri (tinerii, reprezentanţii instituţiilor 
publice). 

Buletin Electronic 

Lunar este expediat la toate adresele de email din baza de date a organizaţiei 
un mesaj informativ care conţine ultimele noutăţi privind acţiunile realizate de 
organizaţie, fiecare dintre aceste mesaje cuprind legăturile către paginile web 
www.ecoarzeni.wordpress.com şi www.fondultinerilor.md care conţin 
informaţii ample despre acţiunile desfăşurate. 

Revista organizaţiei 
Organizaţia nu dispune de o revistă. 

Panou informaţional 

Un panou informaţional este amenajat în oficiul Asociaţiei Obşteşti „Eco-
Răzeni”, acesta cuprinde: informaţii de ultimă oră despre organizaţie, actele de 
constituire şi funcţionare ale organizaţiei, publicaţiile şi alte materiale 
informative utile. 

Colaborarea cu AP 
Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” are o colaborare intensă cu primăria 
comunei Răzeni, această constă în menţinerea paginii web www.razeni.md şi 

http://www.ialovenionline.md/
http://www.ecoarzeni.wordpress.com/
http://www.fondultinerilor.md/
http://www.razeni.md/
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administrarea Punctului de informare a cetăţenilor.  
Organizaţia noastră este recunoscută la nivel de raionul Ialoveni ca un actor 
principal în dezvoltarea şi promovarea politicilor de tineret, asociaţia fiind 
partenerul strategic al Consiliului raional Ialoveni în domeniul tineret. Astfel, în 
cadrul Festivalului raional al Tinerilor Activi, ediţia 2011, Asociaţia Obştească 
„Eco-Răzeni” a obţinut titlul „ONG-ul anului” din partea Consiliului raional 
Ialoveni. În parteneriat cu această instituţie, dezvoltăm de mai mulţi ani 
Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” şi Consiliul raional al tinerilor. 

Comunicarea directă cu beneficiarii (întâlniri, evaluarea 
necesităţilor, etc.) 

Organizaţia noastră practică desfăşurarea Forumurilor de tineret şi 
chestionarea tinerilor privind identificarea necesităţilor acestora. Exemplu: 
http://fondultinerilor.md/?p=314  

Reţele de socializare 
Programul Fondul pentru Tineri are pagină pe reţelele de socializare  
http://www.facebook.com/pages/Fondul-pentru-Tineri-Ialoveni şi 
www.odnoklassniki.ru, reţele care sunt cele mai populare în rîndurile tinerilor. 

Flash mob, blogs, altele  
 

 

Organizaţia de dezvoltate mai multe bloguri pentru a face publice acţiunile 
desfăşurate în cadrul proiectelor: 
http://primulvot2009.wordpress.com/ 
http://ialovenivoteaza.wordpress.com/ 
http://primulvot2010.wordpress.com/ 
http://parculrazeni.wordpress.com/ 
Organizaţia practică plasarea de bannere în locurile publice şi distribuirea de 
diverse materiale de promovare şi sporire a vizibilităţii (tricouri, genţi, drapele, 
stilouri, etc.), materiale care sunt utilizate de beneficiari, iar indirect aceştia 
participă la procesul de promovare. 
Comunicarea externă practicată de organizaţia noastră s-a dovedit a avea şi 
efecte secundare puternice: creşte imaginea localităţii (Răzeni), a raionului 
Ialoveni, a autorităţilor publice locale, a tinerilor care beneficiază de 
programele dezvoltate de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni”. 

http://fondultinerilor.md/?p=314
http://www.facebook.com/pages/Fondul-pentru-Tineri-Ialoveni
http://www.odnoklassniki.ru/
http://primulvot2009.wordpress.com/
http://ialovenivoteaza.wordpress.com/
http://primulvot2010.wordpress.com/
http://parculrazeni.wordpress.com/
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BUNA PRACTICĂ A ORGANIZAȚIEI  

Prezentaţi  bunele practici ale organizaţiei dvs. care consideraţi că ar putea servi drept exemplu în promovarea transparenţei  în cadrul societăţii 
civie. 

Alegeți Exemplu/e de Bună Practică în unul sau mai multe puncte 
descrise de dvs. mai sus sau prezentați altele 

Utilizarea unei platforme de web blog pentru asigurarea transparenţei şi 
vizibilităţii unui ONG este o soluţie optimă atît din punct de vedere a 

costurilor cît şi a eficienţei. Mă refer aici la ONG-urile care abia şi-au iniţiat 
activitatea sau dispun de resurse limitate pentru a dezvolta o pagină web 
complexă. Chiar de la început, anul 2006, cînd am lansat pagina noastră 

www.ecorazeni.wordpress.com nu a fost necesar ca să facem instruiri pentru 
personal, să cheltuim resurse financiare pentru elaborare şi întreţinere, nu 

am investit în publicitate, dar vizitele pe pagina noastră erau destul de 
frecvente şi permanent cu tendinţe de creştere a numărului de vizitatori. 

Printr-o simplă utilizare a unui motor de căutare, orice utilizator de internet 
poate accesa informaţia despre organizaţie. Astfel, pe parcursul anilor au 

aflat despre noi mai multe instituţii media din ţară, donatori şi alte persoane 
interesate de activităţile şi produsele noastre. Numărul de accesări este 

direct proporţional cu cantitatea, conţinutul, relevanţa şi modalitatea de 
redare a informaţiei pe pagina de internet. Platformele de blog sunt gratuite 
şi au un spaţiu de stocare a informaţiei destul de generos, asta ne-a permis 
să plasăm orice informaţie care să ne asigure transparenţa şi vizibilitatea: 

actele de constituire, date despre staff, contacte, proiecte, rapoarte narative 
şi financiare, galerie de imagini şi video, date despre parteneri şi finanţatori, 

etc. Printre motivaţiile care ne determină să menţinem şi să actualizăm 
această informaţie putem menţiona: ne ajută să interacţionăm mai eficient 

cu beneficiarii şi alţi actori interesaţi, respectăm prevederile legii, implică 
eforturi şi resurse minime, practicile noastre pot fi sursă de inspiraţie sau pot 

fi aplicate de alte organizaţii, apar mai multe reacţii din care ai deseori de 
învăţat pentru de deveni mai bun, a te dezvolta, internetul este un 

http://www.ecorazeni.wordpress.com/
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instrument de comunicare modern utilizat de multă lume, confirmăm 
statutul de ONG activ.  

Ce masuri intenţionaţi să realizaţi pentru sporirea transparentei organizaţiei IN VIITOR? 

Descrieţi succint esenţa acestora (fie ca ţin de luarea deciziilor, mediatizare sau comunicare externă): 

Ce masuri intenţionaţi să realizaţi pentru sporirea transparentei 
organizaţiei 

Cu siguranţă vom continua acţiunile practicate pînă la moment, conştientizăm 
că unele dintre acestea necesită a fi îmbunătăţite sub aspectul unei prezentări 
mai „prietenoase” şi posibilitatea de a fi accesate în limba engleză. 

  

     
 
Dosarele completate cu anexele solicitate (certificat de înregistrare, statut) poate fi tremise în varianta electronică pe adresa de e-mail 
transparency.award@gmail.com sau concurs@contact.md. La fel dosarele poate fi tremise sau depuse pe adresa mun. Chişinău, str. Bucureşti 83.  
ONG-urile din teritoriu pot depune dosarele de aplicare şi la oficiile regionale a Centrului CONTACT în Bălţi și Cahul.  

 
Data limită pentru depunerea formularelor de participare şi documentelor suplimentare este 30 aprilie 2012.  

 
 Pentru informaţii suplimentare despre Gala Bunelor Practici “Promovarea Transparenţei în Sectorul Asociativ” sau procedura de aplicare Vă rugăm să 
contactaţi Dna Aleona Veselovscaia la tel. 23 39 48 sau prin e-mail: aveselovscaia@contact.md. 
 
ONG-urile din teritoriu poate se adreseze la Centrele regionale CONTACT în Bălţi și Cahul.  
Centrul CONTACT - Bălți,   Tel/fax: (231) 4-35-29, 4-01-57, e-mail: contactw@mail.ru 

Centrul CONTACT – Cahul, Tel: (299) 2-77-81, e-mail: contact-cahul@yahoo.com 
 

Vă mulţumim pentru aplicare! 

mailto:transparency.award@gmail.com
mailto:concurs@contact.md
mailto:aveselovscaia@contact.md
mailto:contactw@mail.ru
mailto:contact-cahul@yahoo.com

