
 

                             
 

Proiectul “Încurajarea parteneriatului public-privat pentru o dezvoltare economică 

durabilă în Republica Moldova” 

 

RAPORT NARATIV 

al Asociației Obștești „Eco-Răzeni” către OIM 

 

Numărul 

raportului 
I Din data 01 februarie 2015 

Pînă în 

data 
31 martie 2015 

 

 

RAPORTUL PROIECTULUI 

(Raportul trebuie să fie cât mai scurt posibil; este totuși necesară includerea tuturor informațiilor 

importante. Raportul nu trebuie să depășească 5 pagini.) 

 

Numărul contractului: ORG – 02/15 

Perioada de raportare: 01 februarie 2015 – 31 martie 2015 

Denumirea Organizației: Asociaţia Obştească “Eco-Răzeni” 

Titlul proiectului: Oportunităţi de participare economică pentru femeile din Răzeni 

Director proiect: Gurău Sergiu 

Număr de telefon: 026895146, 079641243 

Numele partenerilor de proiect: Consiliul Raional Ialoveni şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Ialoveni  

Localitatea: com. Răzeni, r. Ialoveni 

 

  

1. În ce măsură au fost realizate activitățile planificate? (Vă rugăm să comentați orice 

deviere). 

În perioada de raportare au fost desfăşurate toate activităţile planificate, cu excepţia unui 

seminar informativ în domeniul tehnologiei cultivării legumelor în seră planificat pentru 

22 martie 2015. Deşi s-a depus un efort enorm şi s-au utilizat diverse metode de 

informare (pliante, afiş, ziar local, invitaţii prin telefon şi în persoană, anunţ la TV, 

distribuirea informaţiei despre oportunităţile proiectului prin intermediul reţelelor de 

socializare) numărul participanţilor la activităţi a fost cu circa 25% decît cel preconizat. 

Lipsa de interes a membrilor comunităţii şi neîcrederea se explică prin faptul că în 

localitate se desfăşoară foarte rar asemenea sesiuni de informare şi instruire, respectiv nu 

este formată o cultură a informării şi participării la evenimentele publice. Proiectul 

desfăşurat de către Eco-Răzeni contribuie direct la schimbarea mentalităţii privind 

participarea cetăţenească la acţiunile de informare şi instruire în domeniile de interes 

public. Evenimentele s-au desfăşurat în zilele de odihnă (duminica – sesiunile de 

informare) sau după ora 18.00 (cursurile de calculator), timp care a fost stabilit la 

recomandarea potenţialilor beneficiari ai proiectului în perioada de planificare a 

activităţilor. În a două perioadă de realizare a activităţilor proiectului vom aplica un 



chestionare de evaluare a impactului proiectului şi a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor, instrument prin care vom evalua şi cauzele participării reduse la activităţi. 

 

2. Există circumstanțe interne sau externe specifice, inclusiv obstacole, care au avut o 

influență deosebită în implementarea planului lunar?  

Detalii la aceasta întrebare am oferit la p.1 

 

3. Cele mai importante activități în prima etapă de implementare: 

 

Activități planificate  Activități desfășurate  

Crearea bazei de date a beneficiarilor Crearea bazei de date a beneficiarilor 

Informarea comunităţii: pliante, afişe, TV, 

ziar, reţele de socializare, etc. 

Informarea comunităţii: pliante, afişe, TV, 

ziar, reţele de socializare, etc. 

Identificare formatorilor pentru sesiunile de 

informare 

Identificare formatorilor pentru sesiunile 

de informare 

Desfăşurarea a două şedinţe tematice 

privind oportunităţile de participare 

economică 

Desfăşurarea a două şedinţe tematice 

privind oportunităţile de participare 

economică 

Desfăşurarea a două sesiuni de informare 

privind tehnologia cultivării legumelor în 

seră 

Desfăşurarea a unei sesiuni de informare 

privind tehnologia cultivării legumelor în 

seră 

Organizarea instruirilor privind utilizarea 

tehnologiilor informaţionale (11 lecţii) 

Organizarea instruirilor privind utilizarea 

tehnologiilor informaţionale (11 lecţii) 

 

4. Au fost realizate activitățile în conformitate cu planul de proiect? Descrieți devierile.   

 

Rezultatele obținute în prima etapă de implementare:   

 

Rezultate preconizate Rezultate obținute 

Crearea unei baze de date cu circa 150 

potențiale beneficiare; 

Crearea unei baze de date cu circa 75 

potențiale beneficiare; 

1500 pliante distribuite; 1500 pliante distribuite; 

2 ședințe tematice desfășurate cu 

participarea a 70 femei; 

2 ședințe tematice desfășurate cu 

participarea a 37 femei; 

8 instruiri tematice desfășurate cu 

participarea a 30 femei și 2 experți; 

13 instruiri tematice desfășurate cu 

participarea a 35 femei și 2 experți; 
 

 

Activitățile: 

Am dori să menționați informațiile relevante activităților principale din cadrul proiectului. 

Completați principalele activități descrise în acordul de implementare.  

În prima săptămînă de implementare a proiectului „Oportunități de participare economică 

pentru femeile din com. Răzeni”, r. Ialoveni s-a lucrat asupra realizării primului obiectiv  

”Sporirea accesului la informaţie a 140 femei din comuna Răzeni privind oportunităţile de 

calificare, angajare în cîmpul muncii sau lansare a unei afaceri” și anume identificarea femeilor 

cu vîrsta 18-55 ani care locuiesc în com. Răzeni neangajate în cîmpul muncii. Primul pas a fost 

editarea anunțurilor si a pliantelor pentru informarea planului de desfășurare a cursurilor IT si 

seminarele organizate de instituțiile abilitate. 

La data de 3 februarie 2015 am început campania de informare a cetățenilor din com. 

Razeni, si anume publicarea anunțului pe internet si ziare:  



a. www.ecorazeni.wordpress.com  - 

https://ecorazeni.wordpress.com/2015/02/03/oportunitati-de-participare-economica-

pentru-femeile-din-comuna-razeni/ 

b. www.civic.md  –  http://www.civic.md/comunicate/27141-oportunitati-de-

participare-economica-pentru-femeile-din-razeni.html 

c. www.ialovenionline.md  - http://ialovenionline.md/social/3030-oportuniti-de-

participare-economic-pentru-femeile-din-rzeni 

d. www.facebook.com- https://www.facebook.com/pages/Eco 

Razeni/738244442897495?fref=ts  

e. Ziar „Ora Locala” nr. 6 din 13 februarie 2015 

f. La televiziunea locală prin cablu a fost difuzată informaţia despre proiect şi anunţul 

de selectare a participantelor pentru activităţile proiectului. 

g. Interviu Radio Moldova Actualităţi  

La data de 10 februarie am expediat scrisori de informare, către instituțiile care ne vor 

delega specialiști pentru organizarea seminarelor tematice si anume:  

a. Inspectoratului de Stat al Muncii; 

b. ODIMM (Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii). 

c. Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM; 

d. Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă; 

e. Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; 

f. Agenției pentru Protecția Consumatorilor; 

In perioada 9-15 februarie am distribuit 1500 pliante şi 50 afişe pentru femeile din com. 

Răzeni. Sectoarele de repartizare a pliantelor şi afişelor au fost: 

a. Liceul Teoretic ,,Ion Pelivan” 

b. Grădinița 

c. Primăria 

d. Piața agricolă din com. Răzeni 

e. Oficiul poştal 

f. Biblioteca publică din com. Răzeni 

g. Panouri de informare 

h. TV local 

La 22 februarie 2015 în incinta sediului AO Eco-Răzeni din com. Răzeni s-a dat start 

proiectul ,,Participarea femeilor la dezvoltarea economică locală” in com. Răzeni prezentat de 

Gurău Maria – coordonator de proiect şi Rusu Vasile – asistent de proiect. Totodată sa desfășurat 

şi primul seminar de informare unde au participat 18 femei din com. Răzeni. Au prezentat 

informaţii utile specialiști din cadrul a 3 instituții: - Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca 

Ialoveni, Inspectoratul de stat al muncii, ODIMM Moldova. În total la desfășurarea seminarului 

au participat 21 de persoane. 

La 24 și 26 februarie 2015 – s-au desfășurat primele lecții în domeniul IT unde au 

participat 10 femei. Moderator Rusu Vasile asistent de proiect. Femeile au  învaţă modalităţile de 

utilizare a mijloacelor informatice de prim plan, necesare unei activităţi cotidiene eficiente şi 

curs de predare MS Office - Microsoft Word 2007. Desfășurarea orelor de informatica s-au 

petrecut în sala de calculatoare a A.O. ,,Eco-Răzeni” . 

     Seminarele şi cursurile s-au desfășurat conform graficului. Beneficiarele au participat 

activ și au rămas entuziasmate de informația prezentată, adresînd multe întrebări adăugătoare pe 

http://www.ecorazeni.wordpress.com/
http://www.civic.md/
http://www.ialovenionline.md/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/pages/Eco%20Razeni/738244442897495?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Eco%20Razeni/738244442897495?fref=ts


parcursul seminarelor. Cu părere de rău nu toate femeile din localitate sunt interesate de proiect, 

de aceea nu suplinim numărul necesar de femei la seminare. 

1 martie 2015 – s-au desfășurat primul seminar de informare a grupului de 35 femei, 

unde va fost invitat un specialist din cadrul Institutului privind tehnologia cultivării legumelor în 

seră,  la acest seminar au participat 20 de femei din comuna Răzeni care deja au deschise mici 

afaceri de familie in acest domeniu si se ocupa de cultivarea legumelor în seră.  

3 și 5 martie 2015 – s-au desfășurat seminare în domeniul IT, unde s-a discuta despre 

inițierea și studierea funcțiilor de baza în MS Word 2007. Spre finalul fiecărui curs, s-a 

recapitulat informația de la cursul precedent. Au participat 13 femei din com. Răzeni. 

10 și 12 martie 2015 –– s-au desfășurat seminare în domeniul IT. La acest seminar s-a 

finalizat cursurile MS Word 2007 şi inițierea în MS Excel 2007. Spre finalul fiecărui curs, se 

recapitulează toată informația de la cursul precedent. Au participat 12 femei din com. Răzeni.  

15 martie 2015 este preconizat cel de-al doilea seminar de informare ai altui grup de 35 

femei, unde vor fi invitați specialiști din cadrul a 2 instituții: - Secţia Economie a Consiliului 

Raional Ialoveni şi Inspecţia Muncii. Sala desfășurării seminarelor, a fost sala de ședințe a A.O. 

,,Eco-Răzeni”. Au participat 16 femei din com. Răzeni. 

17 și 19 martie 2015 – s-au desfășurat seminare în domeniul IT, unde s-a discuta despre 

inițierea și studierea funcțiilor de baza în MS Excel 2007. Spre finalul fiecărui curs, s-a 

recapitulat informația de la cursul precedent. Au participat 12 femei din com. Răzeni. 

24 și 26 martie 2015 – s-au desfășurat seminare în domeniul IT, unde s-a discuta despre 

inițierea și studierea funcțiilor de baza în MS Excel 2007. Spre finalul fiecărui curs, s-a 

recapitulat informația de la cursul precedent. Au participat 12 femei din com. Răzeni. 

31 martie 2015 – s-au desfășurat seminare în domeniul IT, unde s-a discuta despre 

inițierea și studierea funcțiilor de baza în MS PowerPoint 2007. Au participat 12 femei din com. 

Răzeni. 

 

 Rezultate: 

Vă rugăm să expuneți un rezumat al rezultatelor obținute. Deseori observăm rezultate pozitive 

sau negative neprevăzute. Vă rugăm să ne informați despre rezultatele neașteptate ale 

proiectului. 

Publicarea articolelor în presa scrisă şi online – 7 articole 

Distribuirea pliantelor şi posterelor - 1500 pliante şi 50 afişe 

Seminare IT – 11 seminare 

Seminare informative – 3 seminare 

Total participanţi – 72 persoane 

La momentul lansării proiectului, Eco-Răzeni era în proces de recrutare a 3 angajaţi, printre 

participanţii la activităţile proiectului am identificat potenţialii angajaţi, care în urma interviurilor 

au obţinut un loc de muncă în cadrul organizaţiei noastre (2 femei şi 1 bărbat). 

 

Proiectul și  circumstanțele: 



În ce măsură activitățile proiectului au contribuit la soluționarea problemelor importante pentru 

beneficiari? Am dori de asemenea să ne prezentați evaluarea altor actori, autorităților și altor 

organizații.  
Informaţie detaliată la acest subiect vom prezenta în următoarea perioadă de raportare, după 

aplicarea chestionarelor de evaluare a impactului activităţilor proiectului.  

  

      

Riscuri 

Vă rugăm să ne informați despre activitățile și riscurile implicate (după caz). 

Riscurile şi măsurile de prevenire a acestora au fost descrise în p.1 al prezentului raport. 

 

La raport se anexează următaorele documente: 

 

 Planul de activități a proiectului (calendarul exact al activităților efectuate);   

 Informațiile despre seminare/participanții la instruirile organizate în cadrul proiectului 

(fotografii, lista participanților, pliante, alte documente relevante); 

 Indicatorii obținuți în decursul implementării primei etape a proiectului (indicatorii 

proiectului și nivelul de realizare a acestora); 

 Copiile jurnalelor de consultanță; 

 Copiile publicațiilor realizate în cadrul programului; 

 Materialele pregătite  pe durata executării proiectului (vă rugăm să specificați) 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Opiniile d-stră asupra proiectului, asupra rezultatelor din cadrul proiectului 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 O scurtă analiză a chestionarelor de evaluare, a publicațiilor în mass-media, articolelor 

etc. (vă rugăm să subliniați). 
 

 

 

 

 

Semnătura Directorului de Proiect (și ștampila) ____________  Data: 15 aprilie 2015 
  


