
 

                             
 

Proiectul “Încurajarea parteneriatului public-privat pentru o dezvoltare economică 

durabilă în Republica Moldova” 

 

RAPORT NARATIV 

al Asociației Obștești „Eco-Răzeni” către OIM 

 

Numărul 

raportului 
II Din data 01 aprilie 2015 

Pînă în 

data 
31 mai 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 aprilie 2015 – 31 mai 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 protecţiei consumatorilor din motivul că reprezentanţii 

Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor nu s-au prezentat la eveniment în ziua 

preconizată. Totodată, nu s-a desfăşurat o şedinţa tematică privind informarea femeilor 

despre oportunităţile de participare economică din motivul că informaţia prezentată de 

reprezentanţii ODIMM nu a fost relevantă şi actuală la acel moment. La solicitarea 

beneficiarilor, au fost desfăşurate mai multe cursuri IT şi seminare informative în 

domeniul igienei în procesul de producere și vînzare a produselor de origine animală și 

vegetală.    

În a doua fază de implementare a proiectului, numărul participanţilor şi interesul acestora 

faţă de activităţile proiectului a coincis cu cel preconizat în proiect. Respectiv, în total de 

activităţile proiectului au beneficiat circa 140 persoane din localitate. 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 aplicat un chestionar de evaluare a 

impactului proiectului şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor, rezultatele căruia sunt 

descrise mai jos. 

 

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

influență deosebită în implementarea planului lunar?  

Nu au existat. 

 

3. Cele mai importante activități în a doua etapă de implementare: 

 

Activități planificate  Activități desfășurate  

Desfăşurarea a două şedinţe tematice 

privind oportunităţile de participare 

economică 

Desfăşurarea a unei şedinţe tematice 

privind oportunităţile de participare 

economică 

Desfăşurarea a unei sesiuni de informare 

privind igiena în procesul de producere și 

vînzare a produselor de origine animală și 

vegetală 

Desfăşurarea a trei sesiuni de informare 

privind igiena în procesul de producere și 

vînzare a produselor de origine animală și 

vegetală 

Desfăşurarea a unei sesiuni de informare 

privind tehnologia cultivării legumelor în 

seră 

Desfăşurarea a două sesiuni de informare 

privind tehnologia cultivării legumelor în 

seră 

Organizarea instruirilor privind utilizarea 

tehnologiilor informaţionale (1 lecţie) 

Organizarea instruirilor privind utilizarea 

tehnologiilor informaţionale (5 lecţii) 

Organizarea a două vizite de studiu Organizarea a două vizite de studiu 

Crearea Clubului Femeilor de Afaceri Crearea Clubului Femeilor de Afaceri 

 

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

 

Rezultatele obținute în a doua etapă de implementare:   

 

Rezultate preconizate Rezultate obținute 

2 ședințe tematice desfășurate cu 

participarea a 70 femei; 

1 ședință tematică desfășurate cu 

participarea a 14 femei; 

8 instruiri tematice desfășurate cu 

participarea a 30 femei și 2 experți; 
9 instruiri tematice desfășurate cu 

participarea a 98 femei și 5 experți; 
Organizarea a două vizite de studiu cu 

participarea a 30 femei 

Organizarea a două vizite de studiu cu 

participarea a 25 femei 

Crearea Clubului Femeilor de Afaceri cu 

participarea a 15 femei 

Crearea Clubului Femeilor de Afaceri cu 

participarea a 30 femei 

 

 

Activitățile: 

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

Completați principalele activități descrise în acordul de implementare.  

 

În perioada aprilie – mai 2015, au fost desfăşurare următoarele activităţi: 

 



2 aprilie  2015 – s-a desfășurat cel de al nouălea seminar în domeniul IT. La acest seminar s-a 

studiat MS PowerPoint 2007. Spre finalul fiecărui curs, s-a recapitulat toată informația de la 

cursul precedent. Au participat – 13 femei. 

 

9 aprilie 2015 – s-a desfășurat cel de al zecelea seminar în domeniul IT. La acest seminar s-a 

studiat Internetul şi crearea cutiei poștale. Spre finalul fiecărui curs, s-a recapitulat toată 

informația de la cursul precedent. Au participat – 10 femei. 

 

14 și 16 aprilie 2015 – s-a desfășurat cel de al unsprezecelea şi doisprezecelea seminar în 

domeniul IT. La acest seminar s-a studiat Internetul şi crearea cutiei poștale. Spre finalul fiecărui 

curs, s-a recapitulat toată informația de la cursul precedent. Fiind ultimul curs din cadrul acestui 

proiect, am stabilit cu grupul de femei care au fost active la seminarele din domeniul IT, că vom 

organiza suplimentar 4 seminare în baza neclarităţilor şi întrebărilor referitor la tot ce s-a studiat. 

Au participat – 10 femei. 

 

21 aprilie 2015 – s-a desfășurat cel de al treisprezecelea seminar în domeniul IT. La acest 

seminar s-a recapitulat toată informaţia studiată şi lichidarea unor neclarităţi apărute pe parcurs. 

Au participat – 11 femei. 

 

19 aprilie 2015 s-a realizat cel de al treilea seminar de informare privind oportunităţile de 

angajare, dreptul la muncă şi aspectele legale privind lansarea şi dezvoltarea unei afaceri, unde 

au fost invitați specialiști din cadrul a 3 instituții: - Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Ialoveni, Inspectoratul de Stat al Muncii, ODIMM Moldova. Au participat – 14 femei. 

 

26 aprilie 2015 – s-a desfășurat cel de al treilea seminar de informare privind tehnologia 

cultivării plantelor în seră, unde a fost invitat un specialist din cadrul Institutului de Genetică, 

Fiziologie și Protecție a Plantelor al AŞM. Au participat – 9 femei. 

 

10 mai 2015 - s-a desfășurat primul seminar de informare privind igiena în procesul de 

producere și vînzare a produselor de origine animală și vegetală, unde a fost invitat un specialist 

din cadrul Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor. Au participat – 18 femei. 

 

17 mai 2015 - s-a desfășurat cel de al doilea seminar de informare privind igiena în procesul de 

producere și vînzare a produselor de origine animală și vegetală, unde a fost invitat un specialist 

din cadrul Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor. Au participat – 12 femei. 

 

31 mai 2015 (în loc de 24 mai) - s-a desfășurat cel de al treilea seminar de informare privind 

igiena în procesul de producere și vînzare a produselor de origine animală și vegetală, unde a fost 

invitat un specialist din cadrul Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor. Au participat – 11 femei. 

 

21 şi 28 mai 2015 -  25 femei din com. Răzeni au efectuat două vizite de studiu în or. Chişinău, 

din cadrul proiectului "Oportunități de participare economică a femeilor din Răzeni". Femeile au 

vizitat 2 întreprinderi din mediul urban conduse de femei, Întreprinderea “Codru” unde doamnele 

noastre au analizat tehnologia de coasere a scurtelor şi familia Bantos care cultivă flori, arbori și 

arbuști decorativi. Scopul vizitelor a fost schimbul de experiență și cunoașterea bunelor practici 

în domeniul lansării şi dezvoltării unei afaceri. Au participat – 25 femei.  

 



30 mai 2015 – 30 femei din comuna Răzeni au participat la constituirea Clubul Femeilor de 

Afaceri din Răzeni. Prin intermediul clubului, cele 30 de membre îşi vor apăra şi promova 

interesele de dezvoltare profesională şi a afacerilor. Reprezentantele clubului şi-au propus să 

menţină relaţiile de colaborare cu prestatorii de servicii în domeniul dezvoltării afacerilor, 

calificării şi angajării femeilor vulnerabile (pasibile migraţiei) din satul Răzeni. 

 

Doamnele au completat chestionarul de evaluare şi au primit certificate de implicare activă la 

activitățile proiectului „Participarea femeilor la dezvoltarea economică locală” desfășurat in 

perioada februarie - mai 2015 (cursuri în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale, 

instruire în domeniul lansării şi dezvoltării unei afaceri, informare în domeniul angajării în 

câmpul muncii, instruire în domeniul creșterii legumelor în seră, informare în domeniul 

protecției consumatorilor şi siguranței alimentare). Au participat – 30 femei. 

În urma analizei chestionarului de evaluare, 80% dintre participante au o părere generală foarte 

bună despre desfăşurarea activităţilor proiectului, 56% au dat cea mai înaltă apreciere pentru 

efectele activităţilor proiectului asupra dezvoltării personale. La capitolul cel mai util şi 

interesant lucru aflat sau învăţat în cadrul proiectului au fost menţionate toate tematicile abordate 

în cadrul seminarelor de informare şi instruire. 

56% dintre participante au apreciat cu calificativul „foarte bună” instruirea obţinută, iar 76% au 

dat acelaşi calificativ pentru aspectele organizatorice ale proiectului. Printre subiectele de 

informare şi instruire pe care şi le-ar dori să fie abordate într-un proiect similar au fost 

menţionate: cursuri de calculator şi limbi străine, drepturile femeilor, protecţia şi educaţia 

copiilor, panificaţie, creşterea animalelor. În ceea ce priveşte aplicarea în practică a cunoştinţelor 

acumulate în cadrul proiectelor, beneficiarele intervievate au menţionat: construcţia serelor de 

creştere a legumelor la domiciliu, aplicarea la un job, scrierea unui proiect pentru a obţine un 

grant, informarea membrilor familiei şi a cercului de prieteni în ceea ce priveşte siguranţa 

alimentelor. 

 

 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. 

Seminare IT – 5 seminare 

Seminare informative – 5 seminare 

Vizite de studiu – 2 

Clubul Femeilor de Afaceri - 1 

Total participanţi – 98 persoane 

 

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.  
Reieşind din durata scurtă a proiectului, ca şi impact de moment, nu putem vorbi de o contribuţie 

esenţială la soluţionarea unor probleme importante sau specifice ale beneficiarilor. Esenţial însă 

este că au fost consolidate capacităţile acestora în domenii de interes pentru grupul ţintă (femei 

şomere, potenţiale migranţi) fiind utilizate instrumente eficiente ca: seminare de informare; 

cursuri de instruire; discuţii cu experţi şi funcţionari publici responsabili de serviciile de angajare 



în cîmpul muncii, protecţiei drepturilor salariaţilor şi a consumatorilor, lansării şi dezvoltării 

afacerilor; vizite de studiu; constituirea unui club al femeilor de afaceri. 

Pe termen mediu şi lung însă, informaţiile şi abilităţile obţinute sunt de un real folos pentru 

realizarea drepturilor economice şi sociale ale femeilor beneficiare. Rezultatele chestionarului de 

evaluare, arată că pe termen mediu, aplicarea cunoştinţelor obţinute au fost forte clar şi bine 

structurat formulate. Totodată, prin intermediul Clubului femeilor de afaceri se va menţine 

comunicarea între participanţi şi se  vor continua activităţile similare realizate pe parcursului 

perioadei de implementare a proiectului. 

Desfăşurarea activităţilor proiectului au fost susţinute de către administraţia publică locală şi 

partenerii proiectului care au delegat reprezentanţi pentru şedinţele tematice şi seminarele de 

informare. Nu dispunem de surse de verificare privind opinia partenerilor şi altor actori privind 

activităţile proiectului, în general însă, am primit feedback pozitiv din partea tuturor. 

      

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: 19 iunie 2015 
  


