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Instruirea rapidă 1 - COMPETENTE ANTREPRENORIALE

• Responsabil de activitate:

• ADR Sud, Cimișlia, Republica Moldova – BL

• Locul de desfășurare: Stațiunea turistică Vadul lui Vodă, Republica Moldova

• Perioada: 17 – 18 iunie 2021

• Prestator servicii de formare SC Biocomp SRL, prin formator Ec. Drd. Amalia Georgescu,

Director executive in cadrul firmei, trainer autorizat ANC, consultant specializat pe marketing și

relații publice, cu expertiză și experiență de peste15 ani în domeniu.

• Scopul instruirii meșterilor populari din grupul țintă  a fost (și va rămâne)  formarea de abilități 

antreprenoriale pentru a ști, în final, cum să promoveze patrimoniul cultural prin produsele 

meșteșugărești și să păstreze tradițiile locale pentru a le valorifica în scop turistic.



Instruirea rapidă 1 - COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Grupul țintă și 

echipa de implementare

Ne-am instruit 



Instruirea rapidă 1 - COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Tematica instruirii a avut ca bază evaluarea nevoilor de instruire identificate în cadrul vizitelor

echipei proiectului la domiciliul meșterilor populari de pe ambele maluri ale Prutului,

desfășurată la sfârșitul anului 2020.

•La această instruire cursanții din grupul țintă au învățat:

• cum să își transforme meșteșugul, de la o pasiune într-o afacere;

• formele juridice de organizare;

• elaborarea unui plan de afaceri;

• evaluarea personală a competențelor antreprenoriale și multe alte taine ale reușitei unei

afaceri;

• care sunt factorii care stau la baza succesului in afaceri;



Instruirea rapidă 1 - COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Note și concluzii Instruire

La această primă întâlnire față în față a fost o atmosferă de lucru interactivă

foarte bună, cunoașterea reciprocă si schimbul de idei arată cât de necesară este

o asemenea întâlnire fizică.

•Unitatea de limbă și tradiții, asemănări si deosebiri în existența meșteșugurilor

tradiționale au facut această întâlnire foarte instructivă și interesantă.

•Organizarea la standarde ridicate este rezultatul efortului echipei de proiect din

Republica Moldova, cărora le aducem calde mulțumiri



Instruirea rapidă 1 - COMPETENTE ANTREPRENORIALE

e

Lucrările noastre



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

• Responsabil de activitate: Asociația ART-Meșteșugurile Prutului,

Iași, România

• Locul de desfășurare: Hotel Ramada, Iași, România.

• Perioada: 15-16 iulie 2021

• Scopul instruirii a fost acela de a crește abilitățile antreprenoriale ale meșterilor 

populari din grupul țintă, precum și îndrumarea meșterilor populari în a-și 

desfășura activitatea profesională după principiile antreprenoriale și în condiții de 

eficiență, performanță și competitivitate, punând accentul pe politici de marketing 

ce pot fi aplicate cu succes indiferent ce activitatea desfășurată.



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Tematica:

“Fără îndoială, meșteșugurile și arta populară reprezintă o expresie unică ale unei

anumite culturi sau comunități. Dar, odată cu globalizarea, produsele

meșteșugărești concurează cu bunuri din întreaga lume, deseori fabricate de

utilaje. Nu mai este posibil ca aceste comunități tradiționale de meșteri populari să

se dezvolte izolat de tendințele pieței mondiale și de concurență, astfel încât

tendințele moderne trebuie utilizate în artă și meșteșugărit, în caz contrar, aceste

meșteșuguri tradiționale se diminuează și pot dispărea în viitorul apropiat”.



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Instruirea:

Este bazată pe metode și tehnici moderne de învățare interactive și a fost axată pe

Competențe de marketing privind autenticitatea și calitatea produsului, raportul preț

- calitate, echilibrul dintre autenticitate și cererea în evoluție a consumatorilor,

promovarea patrimoniul cultural prin produsele meșteșugărești și păstrarea

tradițiilor locale valorificate, în special, în scop turistic



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Note și conluzii:

•In final a fost un foarte instructiv și atractiv exercițiu individual, în care fiecare

cursant și-a prezentat un produs, după regulile de marketing învățate, de-a

relaționa cu clienții și a-i convinge să cumpere produsul respectiv. Au fost și

momente distractive în care s-a văzut capacitatea creativă a multora dintre ei, de

argumentare a calităților produsului prezentat! Este meritul formatorului, dna Amalia

Georgescu, de-a realiza o atmosferă destinsă, de relaționare și încredere în forțele

proprii.

•La sfârșit, fiecare cursant a primit o diplomă de participare din partea echipei de

proiect și a formatorului.



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Note și conluzii:

•Realizarea în unitatea de cazare în care s-au desfășurat activitățile de formare a

unei expoziții cu lucrările aduse de către fiecare meșter popular din grupul țintă,

expoziție foarte apreciată, atât de personalul hotelului, cât și de mulți turiști prezenți

în hotel în acea zi.

•Atingerea obiectivului de formare a unui ONG: asocierea, liber consimțită, a

meșterilor populari din grupul țintă într-un ONG de tip asociație.

•Desfășurarea primei adunari generale de constituire a membrilor grupului țință:

majoritatea meșterilor și-a dat acordul în scris, sub semnătură, de-a deveni

membru fondator. De acum înainte, aceast nou ONG, care va funcționa pe teritoriul

Republicii Moldova va trebui să parcurgă toate etapele de formare, conform

legislației în vigoare.



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Expoziție ...



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Note și conluzii:

•"La pas prin Iașul istoric și turistic" organizatorii și participanții au vizitat câteva monumente istorice si turistice

de pe Pietonalul “Ștefan cel Mare” până în Piața Unirii, precum și Palatul Culturii.

•În final, dar nu în ultimul rând, ținem să mulțumim echpei Hotelului Ramada din Iasi, pentru profesionalismul și

amabilitatea cu care ne-au înconjurat, precum și Centrului de Informare Turistică, Iași, în persoana

coordonatorului, dna Anca Zota, pentru materialele publicitare oferite și redistribuite de noi in mapa fiecărui

participant!

•De asemenea, multumim dlui Victor Munteanu, șef secție Muzeul Etnografic din cadrul Complexului Național

Muzeal Moldova, Iasi pentru facilitarea vizitării Palatului Culturii!

•Mulțumiri din suflet muzeografului Ovidiu Focșa pentru un ghidaj profesionist și foarte atractiv pentru noi, toți!

•Calde multumiri formatorului, doamnei Amalia Georgescu, echipei de proiect din Basarabia și tuturor

participanților din Moldova de pe ambele maluri ale Prutului!

•Sperăm să fi fost gazde bune și primitoare!



Instruirea rapidă 2 - MARKETINGUL MEȘTEȘUGURILOR POPULARE
noțiuni pentru reușita în era comunicării și a vizibilității în online

Prin Iași ...



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI 
TRADIȚIONALE”

• Responsabil organizare tabără: ADR Sud, Cimișlia, Republica Moldova -BL

• Responsabil identificare meșteri populari -formatori:

Asociația ART – Meșteșugurile Prutului, Iași, România -B1

• Locul desfășurării: sat Zloți, Cimișlia, Republica Moldova

• Perioada: 12-22 august 2021

• Scopul acestei activități a fost transmiterea meşteşugurilor populare în rândul tinerei generaţii, de

pregătire a acesteia în preluarea acestui tezaur de spiritualitate, asigurând astfel continuitatea şi

păstrarea tradiţiilor populare, a transferului între generaţii a valorilor culturale tradiţionale de pe

ambele maluri ale Prutului – zona eligibilă din proiect



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI 
TRADIȚIONALE”

Grupul țintă pentru care s-au organizat atelierele mesteșugărești a fost

format din 24 de tineri cu vârste între 15 și 19 ani, din Regiunea de

Sud a Republicii Moldova.

Meșteșugurile populare tradiționale și meșterii populari - formatori:

1. Cioplitură în lemn – Viorel Marian

2. Împletituri din fibre vegetale - Stela Drăguțan

3. Țesut la gherghef – Raluca Ivănușcă

4. Croșetat – Angela Rotaru



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

Echipa de coordonare tabără



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

• Asociația ART a fost responsabilă de identificarea si contractarea resursei umane de

specialitate pentru instruirea pe meșteșuguri.

• Firma de servicii de formare a tinerilor, SC BIOCOMP SRL, a furnizat cei 4 meșteri

populari formatori enumerati mai sus, din România, cu experiență în instruirea tinerilor

în meșteșuguri tradiționale.

• Curricula de instruire pe meșteșuguri, a fost realizata de Sc Biocomp SRL

împreună cu meșterii populari – formatori, pentru a se păstra specificul fiecărui

meșteșug practicat.
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TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

În Curricula de învățare s-a ținut cont de următoarele obiective:

Obiectiv 1: Crearea cadrului optim de transmitere a meşteşugurilor populare de la meşteri

populari la tineri prin organizarea unei tabere de creaţie populară timp de 10 zile.

✓Condiţia optimă de invăţare a mesteşugurilor populare o reprezintă contactul direct dintre

meşterii populari consacraţi şi ucenici;

✓Formarea abilităţilor de lucru necesită o perioadă de timp, de aceea iniţierea se va face pe

parcursul a 10 zile, în ateliere de lucru, sub stricta îndrumare a meşterilor - instructori;



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

Atelier cioplituri în lemn



Obiectiv 2: Dobândirea cunoştinţelor despre meşteşugurile artistice tradiţionale, materiale şi unelte folosite,

precum şi formarea abilităţilor simple de lucru pentru realizarea de obiecte specifice meşteşugului învăţat.

✓Prin prezentarea meşteşugului artistic în care se vor iniţia, a materialelor şi a uneltelor folosite, elevii îşi vor

însuşi cunoştinţele necesare despre acestea. Formarea abilităţilor practice de lucru se va concretiza în

însuşirea tehnicii meşteşugului învăţat şi realizarea de obiecte simple, specifice meşteşugului respectiv. De

asemenea, tinerii implicaţi într-un grup de lucru vor putea vedea activitatea colegilor săi şi, în final, obiectele

realizate de aceştia, luând contact cu un ansamblu de meşteşuguri populare tradiționale.

✓Pe parcursul celor 10 zile elevii vor deprinde tehnica specifică unui meşteşug, având ca finalitate

executarea unuia sau a mai multor obiecte folosind materialele, uneltele de lucru şi tehnicile învăţate.

Odată cu transmiterea tehnicilor pentru practicarea unui meştesug, elevii vor putea conştientiza importanţa

tradiţiilor în promovarea culturii şi în păstrarea identităţii naţionale pe plan european şi mondial



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

Atelier împletituri fibre vegetale



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”
Note și concluzii:

Atelierele meșteșugărești au avut un program format din 2 module de instruire a câte 2 ore pe zi,

deci 4 ore/zi: 1 modul- dimineată și 1 modul -după amiază.

•Într-un cadru natural deosebit din Tabăra "Izvoraș", Republica Moldova s-a dat startul Taberei de Vară

"Inițierea tinerilor în meșteșuguri tradiționale".

•Dacă în prima zi elevii au fost un pic reticenți în ceea ce privește încrederea în posibilitățile lor de învățare a

unui meșteșug, începând din ziua a doua au început să se contureze mici obiecte realizate de ucenicii noștri,

sub îndrumarea atentă a meșterilor – formatori.

•Un mare câștig educațional al acestei tabere pe meșteșuguri a fost interesul manifestat din ce in ce mai

mult de ceilalti tineri din tabără neimplicati în instruire, care asistau în numar tot mai mare la orele de

instruire, unii chiar dorind să participe efectiv la lucru, ceea ce ne-a bucurat foarte mult, astfel că la sfârșitul

perioadei majoritatea lor și-au exprimat dorința de-a participa, pe viitor, la astfel de ateliere meșteșugărești.

•Asta inseamnă că acești adolescenți sunt dornici de cunoaștere, totul este să fie informati, iar tabăra asta a

facut: le-a deschis orizontul cunoașterii, introducându-i, treptat, treptat într-un univers aproape necunoscut

lor: inițierea în câteva meșteșuguri tradiționale ale strămoșilor lor.



Atelier țesut la gherghef

TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

• În fiecare zi, după cursuri, meșterii își pregăteau temele pentru ziua următoare, completau

documentele necesare, cerute in proiect.

• Am  relaționat foarte bine cu copii si personalul educational din tabără.

• Și a venit ultima zi de tabără....o dimineață de sfârșit de august senină, răcoroasă , așa cum 

numai într-o margine de pădure cu un peisaj minunat poți întâlni!

• Am închis corturile și am pregătit expoziția  cu lucrările ucenicilor noștri, diplomele și mapele 

pe care le vom oferi acestor adolescenți care au aflat cât de importante sunt meșteșugurile 

tradiționale în păstrarea identității culturale și naționale în această mare globalizare.

• A fost o altă activitate din proiectul nostru transfrontalier finalizată cu succes!



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

Atelier croșetat



TABĂRA DE VARĂ: „INIȚIEREA TINERILOR ÎN MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE”

• Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit in realizarea ei, începând cu echipa

de implementare a proiectului din ADR Sud, Cimișlia, Republica Moldova,

coordonată de managerul proiectului, dna Viorica Cutitaru, d-nei Amalia

Georgescu, managerul firmei BIOCOMP SRL, Iași - furnizorul echipei de

meșteri populari formatori din România, d-lui Vasile Surdu, director Sectia de

Invățământ- Cimișlia, d-nei Anastasia Goreanu, directoarea Taberei de Vară

"Izvoraș"- Zloti, Cimișlia, tinerei echipe educaționale si de ingrijire a taberei

"Izvoraș"!

• Calde mulțumiri meșterilor populari formatori: Viorel Marian, Stela Drăguțan,

Angela Rotaru, Raluca Ivanușcă pentru profesionalismul și dragostea față de

tradiția meșteșugărească transmise tinerilor ucenici!



• Vă mulțum

Vă mulțumesc!

Să ne revedem în curând!


