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RAPORT DE ACTIVITATE 2010 

al Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” 

 

În perioada 22 – 31 martie 2010, Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” împreună cu Primăria 

Răzeni şi Liceul Teoretic din localitate au desfăşurat acţiuni de salubrizare şi înverzire a 

teritoriului comunităţii. În acest scop, cu suportul financiar al Fondului Ecologic Naţional au fost 

achiziţionaţi circa 650 puieţi de plop, nuc negru, tei, castan şi paltin în valoare totală de 16,8 mii 

lei care au fost plantaţi cu implicarea voluntară a elevilor în preajma instituţiilor publice, pe 

marginea străzilor şi în parcuri. 

În luna martie, o comisie specială, instituită prin dispoziţia preşedintelui raionului Ialoveni, 

a examinat dosarele candidaţilor la Titlul onorific „Omul anului 2009”. În concurs a participat şi 

dosarul preşedintelui Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău. Deţinătorii distincţiei 

respective, au fost anunţaţi la 19 martie 2010, în cadrul festivităţii de omagiere a laureaţilor, care a 

avut loc în Sala mare a Casei Raionale de Cultură. Printre deţinătorii Titlului onorific „Omul 

anului 2009” este şi Sergiu Gurău, distincţie oferită pentru faptul că pe parcursul anului 2009, Dl 

Gurău a coordonat cîteva proiecte pentru tineri şi cu participarea tinerilor din toate localităţile 

raionului, prin intermediul cărora a fost animat spiritul civic în rîndul tinerilor ialoveneni.  

La 31 martie 2010, pagina web a comunei Răzeni – www.razeni.md, elaborată şi 

administrată de Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni”, a obţinut Premiul I la Categoria “Promoting 

Moldova” din cadrul Concursului WebTop, Ediţia a VIII-a. Pagina www.razeni.md a fost lansată 

în septembrie 2009 cu scopul de a facilita accesul la informaţia de interes public şi a promova 

democraţia electronică în comuna Răzeni. Apariţia paginii web a fost posibilă datorită sprijinului 

financiar acordat de PNUD Moldova şi colaborării durabile cu Primăria comunei Răzeni. Pe 

parcursul anului 2010, această pagină web a vost vizitată de circa 17 mii persoane atît din 

Republica Moldova cît şi din alte peste 30 ţări ale lumii. 

La data de 17 şi 18 iunie 2010, în oraşul Ialoveni, în Sala mare de şedinţe a Consiliului 

raional s-au desfăşurat două Forumuri raionale de tineret cu participarea reprezentanţilor 

tinerilor şi lucrătorii de tineret din cele 25 localităţi ale raionului Ialoveni, inclusiv şi un grup de 

tineri din Răzeni. Forumurile s-au desfăşurat cu scopul de o analiza situaţia tinerilor din regiune, a 

identifica şi prioritiza problemele acestora, precum şi de a propune soluţii pentru rezolvarea 

problemelor. Aceste evenimente au fost realizate în cadrul proiectului „Fondul pentru Tineri 

Ialoveni” care se implementează de către Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu 

Consiliul Raional Ialoveni cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est-Europene din Moldova. 

Societatea Culturală a Moldovenilor din Estonia „Luceafărul” a găzduit, în oraşul Kose, 

Estonia, în perioada 20 – 30 iunie 2010, şase tineri: membri şi voluntari ai AO „Eco-Răzeni”, care 

au participat la Proiectul „Paper Tree”/”Copacul de Hârtie” împreună cu tineri din alte cinci ţări: 

Ucraina, Georgia, Lituania, Letonia şi Estonia. Proiectul menţionat, reprezintă un Schimb 

european de tineret din cadrul Programului de tineret „Tineret în acţiune”, Acţiunea 3.1, susţinut 

financiar de către Agenţia Naţională a Estoniei „Euroopa Noored Eesti Büroo”, cu sprijinul 

Comisiei Europene. 

Deoarece proiectul a avut tematică ecologică şi de protecţie a mediului ambiant, fiecare 

grup naţional a pregătit o temă pe acasă ce ţine de situaţia ecologică din regiune, de legislaţia în 

domeniul protecţiei mediului ambiant din fiecare ţară participantă, de metodele de reciclare, în caz 

că ele există, şi altele. Pe parcursul schimbului de tineret, participanţii au avut posibilitate să 

viziteze mai multe locaţii turistice estoniene, să se implice în acţiuni de ecologizare, să cunoască 

mai multe detalii despre ţările participante, să participe la sesiuni de informare şi educaţie 

ecologică, să petreacă util timpul liber într-un mediu multicultural, să-şi facă prieteni noi. 

http://ecorazeni.files.wordpress.com/2010/04/dosar_gurau.pdf
http://razeni.md/index.php
http://webtop.md/
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 În perioada 16 – 30 august 2010, Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” a organizat Tabăra 

internaţională de lucru social, ediţia a II-a. Tabăra a reunit 6 tineri din mai multe ţări: Germania, 

Spania, SUA, Slovacia şi Cehia. Pe parcursul a două săptămîni, tinerii au acordat ajutor în bază de 

voluntariat la evacuarea solului din canalul de scurgere a apelor reziduale din centrul satului, au 

participat la curaţarea înrejurimilor izvorului din Valea morii, au văruit bordura străzilor principale 

din sat şi copacii din parc, au adunat o remorca de gunoi menajer de pe teritoriul parcului şi au 

reuşit să instaleze opt lăzi pentru gunoi în perimetrul parcului din Răzeni. 

În 2010, Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” a elaborat broşura „Guvernarea electronică: 

servicii publice mai aproape de cetăţeni”. Broşura a apărut în cadrul proiectului “Democraţia 

electronică – o nouă posibilitate de acces la informaţia publică pentru locuitorii din comuna 

Răzeni”, cu suportul financiar al PNUD Moldova, Proiectul “Edificarea e-Guvernării în Moldova-

2”. Broşura îşi propune să prezinte cîteva din cele mai des întîlnite în ţara noastră servicii din 

categoria e-guvernare de care pot să beneficieze cetăţenii, întreprinderile, autorităţile publice şi nu 

numai. Povestirile incluse în această broşură au ca protagonişti locuitori din comuna Răzeni şi fac 

referire la următoarele serviciile de guvernare electronică: 

- Informaţii despre lansarea unei afaceri şi înregistrarea unei întreprinderi; 

- Depunerea online a dărilor de seamă fiscale; 

- Înscrierea de acasă în audienţă la autorităţi şi comunicarea cu acestea prin e-mail; 

- Căutarea locurilor de muncă; 

- Călătorii şi evenimente culturale; 

- Urmărirea procesului electoral; 

- Admiterea la facultate; 

- Comandarea în regim online a eliberării duplicatelor certificatelor de stare civilă; 

- Căutarea de finanţări pentru dezvoltarea comunitară; 

- Depunerea online a declaraţiilor la poliţie. 

În ultimii ani, cetăţenii din Republica Moldova pot intra în legătură cu instituţiile publice 

mult mai uşor şi rapid, datorită apariţiei “guvernării electronice” sau “e-guvernării”. Multe dintre 

serviciile care erau înainte oferite numai la ghişeu, acum pot fi accesibile doar avînd un calculator 

cu acces la Internet. În acest context, broşura conţine o listă de circa 120 pagini web ale instituţiilor 

publice din Republica Moldova. Broşura a fost distribuită locuitorilor satului. 

Guvernarea electronică aduce numeroase avantaje atît cetăţenilor cît şi instituţiilor publice, 

care pot să reducă din costuri, să economisească timp şi să combată corupţia. În plus, cetăţenii au 

acces la servicii de calitate într-un mediu civilizat, nu mai sînt obligaţi să stea la cozi în faţa unor 

ghişee deseori neprietenoase, facilitîndu-se astfel stabilirea unei relaţii corecte între cetăţeni şi 

funcţionarii publici. 

În premieră pentru raionul Ialoveni un concurs de „Mister” s-a desfăşurat la 15 august, în 

incinta Casei raionale de cultură. La concurs au participat şapte tineri din localităţile raionului care 

au trebuit să facă faţă la patru probe şi anume „Femeie, tu ...” prin care concurenţii şi-au prezentat 

idealul femenin, „Dansez pentru tine” unde tinerii au dansat concomitent trei stiluri de dans: hip-

hop, disco, ţigănesc, „Cucereşte-mă prin inteligenţa ta”, proba la care concurenţii au trebuit să 

răspundă într-un mod cât mai ingenios la trei întrebări şi cum orice bărbăt adevărat trebuie să fie şi 

puternic a fost şi o probă de sport „Citius, Altius, Fortius” în timpul căreia vor ei şi-au demonstrat 

capacităţile de a face cât mai multe flotări. De titlul cel mare s-a învrednicit Tudor Iovu de la 

Răzeni care a devenit „Mister Ialoveni 2010”. „Misterii” au fost premiaţi cu premii băneşti, 

dimplome, tricouri şi panglici care să le amintească despre această participare. 

Concursul raional de TVC, ediţia a  II-a cu genericul „Prostia din născare, leac nu are” a 

adunat în seara zilei de 24 octombrie lume multă şi frumoasă în sala Casei raionale de cultură din 

oraşul Ialoveni. La prima etapă au participat patru localităţi cu echipe şi anume „Cerebel” din 

Ruseştii Noi, „Orbit ” din Răzeni, "Bung Bass" din Zâmbreni şi „902” din Hansca. 

 Echipele participante au trebuit să facă faţă la trei probe de concurs: „Salutul”, „Înviorarea” 

şi „Tema de acasă”. Pe unde mai bine, pe unde mai şchiopătând la capitolul igeniozitate, încadrare 

în timp şi respectarea temei de concurs, tinerii nu s-au indimidat şi au făcut publicul din sală să se 

simtă bine. După consumarea tuturor probelor, juriul a făcut totalurile şi fiecare echipă a fost 

premiată după merit. Astfel, de menţiune s-a bucurat echipa „Orbit” din Răzeni. 
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La 15 noiembrie,  în incinta „Leogrand Convention Center”, Ministerul Tineretului şi 

Sportului a organizat Gala Premiilor pentru Tineret 2010. În cadrul Festivităţii s-au decernat 

Premii pentru Tineret în domeniul literaturii şi artei, ştiinţă şi tehnică şi participare civică. Premiul 

pentru Tineret se decernează anual tinerilor cu vîrsta cuprinsă între 16-35 ani pentru realizări şi 

performanţe deosebite înregistrate în domeniul cultural-artistic, tehnico-ştiinţific, civic şi se acordă 

cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului. Premiul pentru tineret se acordă prin concurs. În cadrul 

acestei Gale, de menţiune specială în domeniulactivismului civic s-a învrednicit şi preşedintele 

Asociaţiei Obşteşti “Eco-Răzeni”. 

Circa 10 mii de persoane din 32 localităţi (16 din raionul Ialoveni şi 16 din raionul 

Cimişlia) au fost invitate la vot de un grup de tineri voluntari cu iniţiativă civică care în perioada 6 

– 25 noiembrie 2010 s-au implicat alături de membrii Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” în 

desfăşurarea Caravanei de informare şi educaţiei electorală „Toată lumea VOTEAZĂ”, acţiune 

organizată în cadrul Campaniei regionale împotriva absenteismului la vot “Tu votezi viitorul” 

realizată de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii în Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici pentru Susţinerea Iniţiativelor 

Democratice. Caravana s-a desfăşurat cu scopul de a contribui la informarea cetăţenilor cu drept de 

vot, în special a tinerilor, prin acţiuni de nepartizanat politic, asupra drepturilor lor electorale şi ai 

încuraja să se implice activ în campania electorală pentru a asigura formarea unui comportament 

electoral bazat pe înţelegerea dreptului la vot şi a ofertelor concurenţilor electorali, precum şi 

creşterea gradului de participare a cetăţenilor la scrutinul din 28 noiembrie 2010. 

Voluntarii Asociaţiei Obşteşti „Eco-Răzeni” împreună cu membrii Consiliului raional al 

tinerilor Ialoveni şi ai Fondului pentru Tineri Ialoveni au promovat în rîndul cetăţenilor cu drept de 

vot din localităţile respective mesajul că votul lor este important şi că nu trebuie să rateze şansa de 

a influenţa decizia în privinţa constituirii parlamentului ţării pe 28 noiembrie 2010. Sfaturile şi 

informaţiile oferite de voluntari au fost însoţite de distribuirea materialelor promoţionale cu 

sloganul caravanei: 10,0 mii invitaţii la vot, 1,8 mii pixuri şi 2,0 mii insigne, 1,7 mii agende pentru 

tinerii alegători, tricouri şi rucsacuri. Materialele promoţionale menţionate au fost distribuite de 

voluntari în locurile publice: pieţe, staţii de autobuz, magazine, primării sau prin cutiile poştale şi 

pe la porţile cetăţenilor. 

Totodată, zilnic au fost expediate mesaje de mobilizare a tinerilor să participe la alegeri 

prin intermediul reţelelor sociale din mediul electronic, au fost publicate articole informative în 

sursele de informare scrise şi electronice din regiune, au fost expediate scrisori nominale cu 

invitaţii la vot pentru circa 1,4 mii tineri, au fost efectuate apeluri telefonice prin intermediul 

cărora abonaţilor li s-a oferit informaţii despre ziua alegerilor, procedura de vot, adresa secţiei de 

votare. 

La 26 noiembrie 2010, în Sala de festivităţi a Liceului Teoretic Răzeni au avut loc 

dezbateri la care au participat elevi din clasele a X-a – a XII-a, în total 73 persoane. Două echipe, 

PRO şi CONTRA, un moderator de excepţie, au discutat două subiecte: Participarea la vot 

începînd cu vîrsta de 16 ani şi Introducerea votului obligatoriu. Tinerii prezenţi la dezbateri au avut 

ocazia la final, să voteze Pro sau Contra pentru cele două subiecte, reieşind din argumentele 

membrilor echipelor implicate în dezbateri. 

La 17 decembrie 2010, a avut loc prima ediţie a Festivalului Raional al Tinerilor Activi. 

Evenimentul s-a petrecut la Casa de Cultură din Ialoveni şi a adunat peste o sută de spectatori din 

majoritatea satelor raionului şi peste 30 de nominalizaţi. Titlul “Cel mai reuşit ziar şcolar” a fost 

acordat ziarului din Liceul Teoretic Răzeni, LiTeRa, redactor-şef al ziarului fiind elevul clasei a X-

a, Marin Harabagiu. De menţionat, că în 2010, cu suportul financiar al Fondului pentru Tineri 

Ialoveni, au văzut lumina tiparului trei numere ale ziarului şcolăresc „LiTeRa”. 

 Programul de desfăşurare al festivalului a avut o formă simetrică după fiecare două 

decernări în scenă apărând şi evoluţii ale tinerelor talente din raionul Ialoveni. O evoluare 

spectaculoasă şi interesantă a fost a tinerilor actori membri ai Teatrului poetic „Sfântul Verb” din 

Răzeni care au intepretat poemul „Luceafărul”. 

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni, 

coordonează începînd cu aprilie 2010 proiectul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” care este 

susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Internaţională (Sida/Asdi), Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei 



4 

 

(DANIDA) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) prin intermediul 

Fundaţiei Eurasia, în cooperare cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 

La baza programului Fondul pentru Tineri Ialoveni stă faptul că tinerii sînt cei care 

modelează viitorul. Paradoxal însă, oportunităţile lor de a realiza acest lucru în prezent nu sunt 

întotdeauna existente. Astfel, potenţialul tinerilor, creativitatea şi energia lor sînt valorificate de 

societate doar parţial. Fondul pentru Tineri Ialoveni oferă tinerilor un cadru în care ei să lucreze 

împreună şi să ia decizii privind comunităţile din care fac parte. Un grup de 11 tineri, selectaţi şi 

instruiţi, cunoscuţi ca şi “cei mai tineri bancheri din Ialoveni” vor formează, promovează şi 

administrează transparent un fond special destinat finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de 

către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale. 

Pe parcursul lunilor august – decembrie 2010, membrii echipei Fondului pentru Tineri 

Ialoveni au reuşit să acumuleze resurse financiare în valoare totală de 33.330,00 lei. Banii au fost 

acumulaţi din organizarea a şapte evenimente speciale de colectare a fondurilor din localităţile 

raionului Ialoveni sau din donaţiile oferite de persoane fizice şi juridice (autorităţi publice şi agenţi 

economici). 

Suplimentar, Fondul pentru Tineri Ialoveni, a obţinut un grant în valoare de 35.884,16 lei 

de la Fundaţia Est-Europeană Moldova. Astfel, suma totală a resurselor financiare disponibile 

pentru defăşurarea Programului de granturi mici pentru tineri, runda I 2010, a constituit 69.214,16 

lei. În perioada 01 noiembrie - 10 decembrie au fost implementate 14 proiecte mici în 10 localităţi 

ale raionului Ialoveni cu suportul financiar al Fondului pentru Tineri Ialoveni. Din totalul 

disponibil în Fondul pentru tineri Ialoveni, în prima rundă a Programului de Granturi Mici pentru 

Tineri au fost cheltuiţi circa 81% - 55.976,86 lei. 

 

Resursele financiare utilizate în cadrul 

Programul de granturi mici pentru tineri, runda I 2010 

 

Nr. Numele grupului de iniţiativă Localitatea Suma cheltuită Rata 

1 Tineri pentru Tineri Suruceni 6.173,96 lei 9% 

2 Prin noi înşine Ialoveni 2.713,27 lei 4% 

3 Imago Răzeni 4.119,77 lei 6% 

4 Elevii clasei a XII-a A Mileştii Mici 2.499,75 lei 4% 

5 Speranţa Ulmu 5.184,00 lei 7% 

6 Pro-Eco Cigîrleni 6.338,00 lei 9% 

7 Fenix Ialoveni 3.271,00 lei 5% 

8 Elevii clasei a XII-a B Mileştii Mici 2.485,00 lei 3% 

9 Activiştii Ruseştii Noi 3.639,45 lei 5% 

10 Noi soluţii de la tineri Mileştii Mici 5.398,00 lei 8% 

11 Ecologiştii Zîmbreni 8.231,95 lei 12% 

12 Tinerii informaţi Ţîpala 2.732,45 lei 4% 

13 Tinerii Cineaşti Văsieni 1.185,54 lei 2% 

14 Inovatorii Zîmbreni 2.004,75 lei 3% 

TOTAL CHELTUIT 55.976,89 lei 81% 

 

Descrierea detaliată a proiectelor, rapoartele narative ale grupurilor de iniţiativă şi o galerie 

de imagini care prezintă activităţile desfăşurate de tineri cu suportul financiar al Fondului pentru 

Tineri Ialoveni găsiţi pe pagina web www.fondultinerilor.md. 

 

 

Gurău Sergiu 

Preşedinte 

http://eef.md/
http://www.fondultinerilor.md/

