RAPORT NARATIV FINAL
(01 iulie 2009 – 31 decembrie 2010)

Denumirea proiectului:

Reabilitarea parcului din comuna Răzeni

Denumirea organizaţiei:

Asociaţia obştească „Eco-Răzeni”, com. Răzeni, str. Ştefan cel Mare
49/1b, MD 7728, r. Ialoveni, tel/fax. 026873325, mobil 079641243

Responsabil de proiect:

Sergiu Gurău, preşedinte AO „Eco-Răzeni”

Numărul contractului:

4/2039-2826 din 30 iunie 2009

Termenii de realizare:

01 iulie 2009 – 31 decembrie 2010

Rezultatele proiectului
1. Activităţi de înverzire
Activităţile de înverzire planificate în cadrul acestui pentru luna noiembrie nu s-au desfăşurat din
cauza condiţiilor climaterice nefavorabile pentru plantarea puieţilor. Terenul pentru plantarea puieţilor
a fost pregătit în colaborare cu Primăria Răzeni, au fost tăiaţi arborii şi arbuştii uscaţi. Organizaţia a
achitat în avans pentru procurarea a 650 bucăţi de puieţi de talie înaltă (1 – 2 m) de următoarele soiuri:
Soiul materialului săditor

Cantitatea, bucăţi

Nuc negru

50

Plop

150

Tei

150

Castan

150

Paltin de cîmp

150

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, cei 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. Astfel, puieţii de nuc negru, castan, plop, tei şi 50 bucăţi paltin de
cîmp au fost plantaţi pe teritoriul liceului teoretic, 100 bucăţi paltin de cîmp au fost plantaţi pe
teritoriul a două fîntîni arteziene din localitate.
2. Activităţi de ecologizare şi instalare a lăzilor de gunoi
Acţiunea de ecologizare a avut loc la începutul lunii octombrie cu participarea membrilor
organizaţiei şi a volunatrilor tineri din comunitate. Acţiunea a constat în colectarea deşeurilor
menajere de pe teritoriul parcului. Prin muncă volunatră au fost colectate 2 remorci de deşeuri: sticle,
pungi, hîrtie, alte deşeuri.
Paralel, s-a desfăşurat şi acţiunea de plasare a lăzilor de gunoi pe perimetrul parcului din satul
Răzeni. La instalarea lăzilor de gunoi au participat cîţiva elevi ai Liceului teoretic Răzeni. Tinerii au
efectuat o muncă voluntară pentru a îmbunătăţi aspectul localităţii şi a asigura curăţenia pe teritoriul
parcului.
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Plasarea lăzilor de gunoi este un prim pas spre soluţionarea problemei deşeurilor omniprezente pe
teritoriul parcului. Prin această acţiune încercăm să educăm un comportament ecologic responsabil
faţă de mediul înconjurător în rîndul locuitorilor satului. Sperăm că persoanele care vor trece prin zonă
să arunce gunoaiele în urne.
Tot în acest context, la Răzeni a demarat acţiunea pilot - satul tău fără sticle din plastic. Astfel,
Eco-Răzeni a instalat 4 containere pe teritoriul satului pentru colectarea sticlelor din plastic.
Containerele au fost instalate în apropiere centrelor comerciale. Prin această acţiune, ne propunem ca
fiecare locuitor al comunei Răzeni să devină conştinecios de faptul că este necesar să menţinem o
localitate curată şi să colecteze sticlele din plastic în cotainere.
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 împrejurimilor 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 8 lăzi pentru gunoi şi două scaune în perimetrul parcului din Răzeni.
La solicitarea Primăriei Răzeni, celelalte 2 lăzi pentru gunoi şi două scaune au fost instalate pe
teritoriul liceului teoretic, 8 lăzi pentru gunoi au fost instalate pe teritoriul parcului din „sovhoz” şi alte
12 lăzi pentru gunoi pe teritoriul Casei de Cultură din sat.
Albumul foto se anexează
3. Concursul ecologic „Reciclează, Imaginează, Creează”
Concursul a fost organizat pe parcursul lunii septembrie în comuna Răzeni, raionul Ialoveni. Au
manifestat interes de a participa la concurs peste 50 persoane care s-au înregistrat la una dintre
următoarele categorii de concurs:
- DESEN şi FOTOGRAFIE „Poluarea cu deşeuri”;
- ESEU „Impactul deşeurilor asupra mediului înconjurător;
- CONFECŢIONAREA LUCRURILOR PRACTICE DIN DEŞEURI.
La concurs au avut posibilitate să participe locuitorii comunei Răzeni, indiferent de vîrstă.
Desenele trebuia să fie executate pe suport de hîrtie format A4 sau A3, în creion sau acuarelă. Fiecare
desen trebuia să aibă pe verso o scurtă descriere a semnificaţiei lui. Fotografiile trebuiau să fie
executate de autor, de calitate bună şi să fie prezentate cu o scurtă descriere doar în format electronic
prin email sau pe CD/flash. Eseurile trebuiau să aibă maximum 1000 cuvinte scrise manual sau la
calculator. Lucrurile confecţionate din deşeuri era recomandabil să aibă utilitate practică.
Criteriile de evaluare a desenelor şi fotografiilor:
1. Expresia artistică şi originalitatea lucrărilor;
2. Cît de bine este redată tema concursului.
Criterii de evaluare a eseurilor:
1. Să fie argumentate prin utilizarea mai multor exemple concrete;
2. Să fie originale şi creative.
Criterii de evaluare a lucrurilor practice din deşeuri:
1. Lucrările va trebui să conţină 80% deşeuri reciclabile (hîrtie, carton, sticlă, plastic, etc);
2. Se va pune accent pe utilitatea obiectului realizat, inovativitate şi originalitate.
Albumul foto se anexează
4. Excursia tematică
Excursia tematică “Caracterizarea fizico-geografică şi ecologică îmbinată cu unele elemente de
istorie şi spiritualitate în regiunea Codrilor Orheiului” a avut ca itinerar vizitarea Mănăstirilor Hîncu,
Căprina şi Suruceni de care au beneficiat participanţii la concursul ecologic, grupul de voluntari care
s-au implicat în acţiunile de salubrizare şi instalare a lăzilor de gunoi în parc şi membrii organizaţiei în
scop educativ pentru:
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cultivarea sentimentului de mîndrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra
frumuseţilor fizice şi religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a
trecutului şi prezentului poporului nostru;
dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între
persoane;
formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor ecologice, de poluare a mediului şi
cultivare a unei educaţii ecologice.
Participanţii au fost pregătiţi pentru această excursie în cadrul unei şedinţe speciale de instructaj,
cu care ocazie echipa de implementare a proiectului a prezentat scopul excursiei, traseul cu punctele
cele mai importante. Au fost precizate materialele necesare fiecărui participant pentru activitatea
desfăşurată, precum şi echipamentul adecvat acestei activităţi.
Albumul foto se anexează

5. Mediatizarea acţiunilor proiectului
În perioada de realizare a acţiunilor mai sus menţionate echipa de implementare a proiectului a
urmărit ca aceste acţiuni să fie vizibile atît în comunitate cît şi în afara ei. În acest timp au fost scrise şi
plasate articole informative în ziarul regional „Ora locală”, pe paginile web www.razeni.md,
www.civic.md, www.ecorazeni.wordpress.com.
Pentru a facilita accesul populaţiei la informaţiile de mediu şi a promova un comportament adecvat
faţă de mediul ambiant, asociaţia va edita lunar un buletin de educaţie ecologică. Buletinul va fi
distribuit gratuit locuitorilor comunităţii şi va fi multiplicat din resursele financiare obţinute din
realizarea maculaturii şi sticlelor din plastic donate de cetăţeni. Tot din aceste resurse financiare vor fi
procuraţi puieţi maturi care vor fi plantaţi în parcul de la Răzeni.

În conformitate cu Contractul nr. 4/2039-2826 din 30 iunie 2009 şi Acordurile adiţionale semante
ulterior, Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale acordă Asociaţiei obşteşti „Eco-Răzeni” un grant
în sumă de 42105,00 lei. La contul bancar al organizaţiei au fost transferate după cum urmează: prima
tranşă la data de 09 iulie 2009 în valoare de 21053,00 lei, a doua tranşă la data de 15 septembrie
2010 în valoare de 16400,00 lei şi a treia tranşă la data de 04 octombrie 2010 în valoare de 1430,68
lei.
Declarăm că AO „Eco-Răzeni” a utilizat grantul în exclusivitate pentru realizarea scopului şi
obiectivelor specificate în proiect. Astfel, în total pe proiect au fost utilizate mijloace financiare în
valoare de 42105,00 lei (Raportul financiar final se anexează).

Sergiu Gurău
preşedinte AO „Eco-Răzeni”

21 aprilie 2011
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