
AEDD2013





Cuvânt  înainte

Fidelă scopului și misiunii sale, Asociația pentru Ecologie și 

Dezvoltare Durabilă Iași a continuat în anul 2013 transpunerea 

în fapte a valorilor sale fundamentale prin implementarea cu 

înalt  profes ional ism a  proiec te lor  c u  f inanțare  

nerambursabilă, promovarea loialității față de parteneri și 

grupurile țintă și a transparenței față de comunitate, alături de 

deschiderea de noi punți de colaborare cu organisme interne și 

internaționale.

Ne-am propus să derulăm proiecte şi mai ample în anul care 

urmează, să mărim şi să diversificăm numărul de parteneriate 

şi beneficiari, şi nu în ultimul rând, să dezvoltăm activitatea de 

consultanță pentru a transmite şi altora din experiența noastră 

în obținerea de finanțări externe şi implementarea cu succes 

de proiecte în diverse domenii de activitate.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături: finanțatori, 

parteneri, colaboratori, mass-media, beneficiari şi voluntari. 

Vă invităm să fiți alături de noi și în 2014 şi să ne ajutați să 

devenim şi mai buni!

ing. Aurora MATEI

PREȘEDINTE



Obiective:
- să colaboreze cu autorităţi, instituţii publice şi oricare alte 

persoane juridice sau fizice în vederea realizării scopului 

propus
- să stabilească şi să dezvolte relaţii de colaborare, cu 

organizaţii internaţionale, cu asociaţii, cluburi şi federaţii 

de specialitate din ţară şi străinătate, precum şi cu alţi 

parteneri, din ţară şi străinătate - persoane fizice sau 

juridice
- să sprijine prin toate mijloacele de ordin moral (logistica, 

management) şi în funcţie de posibilităţi, material, a 

oricăror activităţi ori acţiuni care sunt menite să asigure 

realizarea scopului propus
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Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă 

(AEDD) Iași este o organizaţie neguvernamentală 

înfiinţată în anul 2003. AEDD are ca obiectiv 

promovarea principiilor dezvoltării durabile, cu cei trei 

piloni, dezvoltarea economică, protecția mediului și 

coeziunea socială, urmărind aplicarea lor în toate 

domeniile vieții economice, sociale, culturale și 

spirituale. Solicitantul realizează încă de la înființare 

activități de consiliere, orientare profesională, 

consultanță în finanțări nerambursabile, training, 

campanii de informare și conștientizare, cercetări și 

studii, seminarii și conferințe.

Structură
 Consiliul director format din trei persoane, 

condus de d-na președinte ing. Aurora MATEI

 Echipa de angajați: 9 persoane

 Voluntari: 15

Scop: protejarea mediului înconjurător, 

a rezervațiilor naturale și ariilor protejate.
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Activități principale:

- organizarea de evenimente și editarea de materiale promoționale

- editarea și multiplicarea de publicații în forma tipărită sau electronică

- facilitarea și dezvoltarea contractelor și a parteneriatelor cu diferite instituții, asociații și fundații, atât pe plan 

local și național, cât și pe plan internațional

- organizarea de seminarii, conferințe pe teme legate de mediu, salubritate, educație, asistență socială și în 

alte domenii de interes social

-  inițierea unor programe de dezvoltare comunitară în mediul urban și rural

- informare, consultanță, colaborare cu organizații neguvernamentale, IMM-uri, persoane fizice și 

reprezentanți ai administrației publice locale și centrale, în vederea implementării de proiecte și programe 

privind integrarea europeană și internațională

- prevenirea și combaterea șomajului, dezvoltarea resurselor umane și promovarea integrării pe piața muncii 

prin combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea economică și socială a zonelor urbane și rurale aflate în 

dificultate, în vederea diminuării disparităților economice regionale și sprijinirea cooperării transfrontaliere, 

transnaționale și interregionale, sprijinirea dezvoltării IMM-urilor prin promovarea de servicii specifice de 

consultanță
- integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, a tinerilor șomeri și a persoanelor excluse de pe piața 

muncii, promovarea egalității de șanse pentru toate persoanele care intră pe piața muncii, în special a femeilor 

și populației rroma

- îmbunătățirea sistemelor de educație și  de perfecționare

- promovarea calificării forței de muncă și creșterea potențialului uman în domeniul cercetării dezvoltării, prin 

procesul de formare continuă.

Organizator al Expoziției Europene a Creativității și Inovării

www.eudirect.ro/euroinvent
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Activitãți generatoare de venituri

 Instruire în diverse domenii de activitateAEDD

 Consultanțã în scriere şi implementare proiecte

Voluntariat
Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă  a încurajat 

participarea voluntarilor în diferite activități. Încă de la 

înființare, s-a creat un cadru organizațional stabil de 

recrutare și implicare a voluntarilor în proiectele asociației. 

Modalitățile specifice de recrutare şi activare depind, pe de 

o parte, de profilul socio-educațional al voluntarului, iar, pe 

de altă parte, de caracteristicile fiecărui proiect în parte.

Până în prezent în baza de date a asociației au fost înscrişi 

peste 10 voluntari care au par ticipat activ la 

implementarea proiectelor desfășurate în cadrul 

organizației.

Valori organizationale

 Profesionalism şi calitate

 Corectitudine şi cinste

 Deschidere cãtre colaborare

 Loialitate fațã de parteneri

 Transparențã fațã de comunitate

 Confidențialitate fațã de beneficiari

Domenii de activitate

 Protecția mediului înconjurător

 Piața muncii

 Egalitate de gen

 Social
 Informare, educare

Grupuri țintã

 Tineri
 Reprezentanti ai administratiei publice locale

 Persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã

 Femei şi tineri aflați în situații de risc social

 Persoane care se confruntã cu situații de discriminare

 Comunitãți rurale şi urbane

 Angajați şi angajatori

 ONG-uri, şcoli şi universitãti
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Proiecte derulate în calitate de aplicant principal:

1. IT'S SCIENCE TIME

Nr. de înregistrare contract: Referința 2/3/181; Cod MIS ETC 2302

Solicitant: Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă Iaşi

Parteneri: Asociația Forumul Inventatorilor Români, Organizația Obsteașcă 

“MAETONIUM”din Tătărăuca Veche, raionul Soroca, Republica Moldova, Agenția 

pentru integrare europeană și dezvoltare durabila Euroregiunea“Dunărea de  Jos” 

din Izmail, raionul Odessa, Ucraina

Obiectivele proiectului

Obiectivul  general: încurajarea tinerilor din România-Ucraina-Republica 

Moldova din zona transfrontalieră să se implice în cariere științifice și tehnice, în 

scopul de a contribui pe termen lung la dezvoltarea sectoarelor de inovare și 

cercetare-dezvoltare în zona de frontieră

Obiectivul  specific: Crearea unui club transfrontalier de știință și tehnologie 

pentru elevii de gimnaziu din zona țintă transfrontalieră, îmbunătățirea capacitatii 

profesorilor din zona țintă transfrontalieră de a influența viitoarele orientări in 

carieră ale elevilor spre știință și tehnologie, de  a crește interesul pentru știință și 

tehnologie al elevilor din învățământul secundar din zona țintă transfrontalieră, 

prin implicarea activă în activități tehnice extra-curriculare. 

             
 Durata:  14.08.2013-13.02.2015

                                           
                        Valoarea proiectului:  120.000 euro

Stadiul implementării proiectului: Proiect cu derulare continuă

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile
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2. Centrul de Informare Europe Direct Iași, România

Nr. de înregistrare contract: Acord-cadru AC17/2013-2017

Obiectivele proiectului: Solicitantul găzduiește Centrul de 

Informare Europe Direct (CIED) Iași care se află sub coordonarea 

Reprezentanței Comisiei Europene la București, România. 

Reprezintă, practic, interfața instituțiilor europene în județul Iași și 

asigură o comunicare în dublu sens: dinspre instituțiile europene 

către cetățenii județului Iași , dar și dinspre cetățenii ieșeni către 

acestea. 
Centrul de Informare este situat in birourile solicitantului din Iași și 

oferă o gamă largă de informații pe diverse teme generale 

referitoare la Uniunea Europeană. Centrul Europe Direct Iași este 

parte a Rețelei Europe Direct România, ce funcționează încă din 

2008, sub coordonarea Reprezentanței Comisiei Europene în 

România. Rețeaua ED România a fost precedată,  înainte de 

integrarea României, de rețeaua multiplicatorilor de informație 

europeană, fondată în 2000 de către Delegația Comisiei Europene în 

Romania. 
Din 2008, Rețeaua Europe Direct România satisface nevoia de 

apropiere cu cetățenii prin derularea activităților, atât la nivel local, 

cât și la nivel regional, printr-un parteneriat între Reprezentanța 

Comisiei Europene în România și structurile non-guvernamentale și 

fiind beneficiarul expertizei și serviciilor pe care le poate pune la 

dispoziție  Reprezentanța.
Durata: ianuarie 2007 pînă în prezent.

Stadiul implementării proiectului: 

Proiect cu derulare continuă

Valoarea proiectului: 900.000,00 lei

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile
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3. Centrul de Informare Europe Direct Iași, România 

CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2014

Nr. de înregistrare contract: Acord-SPECIFIC NO. AS 15 EPE/2013

Obiectivele proiectului: Informarea locuitorilor din județul Iași despre drepturile 

de care beneficiază în calitate de cetățeni europeni și, totodată, sublinierea puterii 

decisive pe care alegătorii din întreaga Uniune Europeană o au în desemnarea 

membrilor viitorului Parlament European și a compoziției viitoarei Comisii Europene. 

Conștientizarea drepturilor, în special cel a vota și de a fi votat în cadrul alegerilor 

europarlamentare din 2014, constituie o modalitate de a stimula democrația 

participativă, prin implicarea directă a cetățenilor în elaborarea legislației și 

politicilor europene. 

Durata:  15.10.2013-15.04.2014

Stadiul implementării proiectului: Proiect cu derulare continuă

Rezultatele proiectului: Informarea cetățenilor din județul Iași 

în legătură cu drepturile europene de care beneficiază, 

în contextul alegerilor europarlamentare din mai 2014  

Valoarea proiectului:  3200 EURO

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile

Numele instituţiei finanţatoare: 

Reprezentanța Comisiei Europene în România/Comisia Europeană

AEDD activități non-profit - proiecte derulate     

            proiecte derulate în calitate de partener
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1. Reţea multi-regională de dezvoltare a antreprenoriatului

Solicitant: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iași 

Parteneri:  Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă Iaşi, 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, 

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea

Obiective: este dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel multi-

regional. Obiectivele specifice includ cunoaşterea caracteristicilor 

mediului antreprenorial din Regiunile Nord-Est, Sud-Est şi Muntenia 

Sud, alături de creşterea numărului de noi afaceri iniţiate la nivel 

multi-regional.

Beneficiarii direcţi ai proiectului: 720 de persoane au făcut 

primele demersuri pentru a iniţia o afacere şi care au participat la 

instruirile antreprenoriale, din care 120 de persoane au beneficiat şi 

de perfecţionarea competenţelor informatice.

Beneficiari indirecţi sunt partenerii de afaceri (clienţi şi furnizori) ai 

persoanelor ce au iniţiat o afacere în urma consultanţei şi/sau 

instruirii de care au beneficiat prin proiect, alături de comunitatea de 

afaceri a Regiunilor Nord-Est, Sud-Est şi Muntenia Sud.

Durata de implementare a proiectului: 

Martie 2011 – Februarie 2013

Valoarea totală a proiectului: 3.800.000 lei

Instituţia finanţatoare: Fondul Social European 

prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
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2.Oraşe Eco – O viziune comună în zona transfrontalieră

Nr. de înregistrare contract: Contract 91591/ 09.12.2013    Cod MIS ETC 1605

Solicitant: Primăria oraşului Durleşti

Parteneri: Asociaţia pentru Ecologie şi Dezvoltare Durabilă Iaşi, Organizația 

Obştească Non-Guvernamentală “Cutezătorul”  din Telenești, Republica 

Moldova,  Universitatea Economică de Stat din Odesa, raionul Odesa, Ucraina

Obiective generale: Dezvoltarea soluţiilor pe termen lung pentru 

problemele de mediu cu care se confruntă zona transfrontalieră, prin 

transformarea localităţii Durleşti într-un oraş ecologic şi prin organizarea de 

seminarii pe teme ecologice ţinute de experţi din zona transfrontalieră;

Obiective specifice: Sistematizarea ecologică a râului Durleşti; reducerea 

poluării râului prin prevenirea depozitării gunoaielor pe maluri; Schimburi de 

experienţă şi competenţe (know-how) pe probleme ecologice între experţii din 

zona transfrontalieră; Creşterea nivelului de protecţie a comunităţii locale din 

Durleşti împotriva inundaţiilor; Instruirea autorităţilor publice locale pe 

subiecte de ecologie; Protejarea faunei specifice râului Durleşti; refacerea 

vegetaţiei specifice prin plantarea de arbori; Popularizarea în rândul 

comunităţilor locale şi naţionale a oportunităţilor transfrontaliere de finanţare 

europeană; Sensibilizarea comunităţilor din zona de graniţă referitor la 

menţinerea unui mediu curat;
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Stadiul implementării proiectului: 

Proiect cu derulare continuă

Rezultatele proiectului:  

- sistematizarea ecologică a 1246 de m a râului Durleşti; 

 - un studiu tehnic despre râul Durleşti;

- protejarea a 46 de gospodării împotriva inundaţiilor;

- organizarea a 3 seminarii de educaţie pe teme de ecologie;

- 90 de participanţi la seminariile de educaţie pe teme de ecologie;

- 1 bază de date cu informaţiile de contact ale 

participanţilor la seminar

- 90 de materiale (suporturi) de training;

- o acţiune de ecologizare pentru curăţarea 

oraşului Durleşti şi plantarea de arbori 

prin implicarea directă a populaţiei locale; 

-200 de copaci plantaţi în Durleşti;

-o întâlnire pentru recepţia finală a lucrărilor realizate 

pe râul Durleşti;

-o expoziţie fotografică a proiectelor ecologice 

desfăşurate în Durleşti;

- un turn (foişor) situat pe terenul amenajat, sistematizat al râului;

- achiziţionarea unui copiator A3 şi a unui notebook;

- 2 conferinţe de presă şi 2 comunicate de presă; 
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- materiale promoţionale: 4 bannere, 60 de broşuri, 120 de CD, un film documentar;

-public informat despre oportunităţile de finanţare europeană 

pentru zonele transfrontaliere;

-managementul activităţilor proiectului, inclusiv 

managementul financiar al proiectului;

- achiziţionarea lucrărilor, serviciilor şi echipamentelor necesare 

pentru implementarea proiectului;

- finalizarea studiului tehnic despre râul Durleşti;

- obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare pentru sistematizarea râului;

- implementarea lucrărilor de specialitate pentru amenajarea ecologică a râului Durleşti;

- organizarea acţiunilor de curăţare a oraşului şi de plantare a copacilor în Durleşti;

- organizarea a trei seminarii pe teme ecologice susţinute de 

experţi din zona transfrontalieră;

- promovarea proiectului

- organizarea conferinţei de deschidere în Durleşti; 

organizarea evenimentului de închidere în Durleşti 

(vizită la faţa locului, conferinţă de presă, expoziţie fotografică);

- evaluarea cheltuielilor

Durata:  09.12.2013 - 08.10.2015

Valoarea proiectului:  2,042,495.40 EURO

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile

Instituţia finanţatoare:

Ministerul Dezvoltarii Regionale 

si al Administratiei Publice
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Buget anual 2013:

Capitaluri proprii: 71.026 lei

Venituri din activități fără scop patrimonial: 734.385 lei

Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 734.267 lei

Venituri totale: 734.385 lei

Cheltuieli totale: 734.267 lei 

Excedent: 118 lei

Efectivul de personal: 9
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Activitãți non-profit - Proiecte

 Continuarea proiectelor de colaborare transfrontalierã în contextul 

instrumentului trilateral de vecinãtate România - Moldova - Ucraina

  Dezvoltarea activitãților de instruire resurse umane din cadrul Programului 

Operațional Sectorial de Dezvoltare Resurse Umane POSDRU

  Extinderea proiectelor vizând protecția mediului înconjurător, schimbările 

climatice, democrația, drepturile omului şi dezvoltarea sectorului societãții civile

    Accesarea finanțãrilor din cadrul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic 

European (SEE)

Activitãți generatoare de venituri

  Dezvoltarea activitãților de consultanțã pentru companii comerciale, 

organizații din mediul rural, instituții de învãțãmânt, ONG-uri, etc.

  Extinderea activitãților de consultanțã cãtre terți privind accesarea şi 

managementul fondurilor structurale, activitãți de instruire şi resurse umane, 

dezvoltarea antreprenoriatului,

strategii şi studii de piațã privind dezvoltarea sectorului profit şi nonprofit

Lobby şi advocacy

  Rol activ în dezvoltarea rețelelor naționale şi internaționale privind protejarea 

mediului înconjurător și popularizarea fenomenului schimbărilor climatice



Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași

Adresă: str. Păcurari nr. 85, Iași, județul Iași, cod 700515

Cod de înregistrare fiscală: 16043750

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 94/A/12.12.2003

Telefon: 0232.260.410

Fax: 0232.257.012

E-mail: mateiaurora@yahoo.com
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