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Webinar despre Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă 

Mărturisim public: am avut 

emoții mari la întâlnirea cu 

tinerii din comuna Moșna, 

județul Iași, la webinarul care a 

avut loc în două serii, pe 28 și 

30 iulie. Am vorbit despre 

implicare, despre cum tinerii 

pot contribui la realizarea 

Obiectivelor de Dezvoltare 

Durabilă, despre ce ne place 

(sau nu) la diverse filme sau 

clipuri pe care le vedem pe 

rețele de socializare. Alături de 

noi au fost și tineri din județul 

Vaslui și din orașul Iași. 

În fiecare dintre cele două zile, 

timp de câte două ore 

interactive, am aflat cum 

percep tinerii Agenda 2030 și 

cum doresc să se implice 

pentru a îmbunătăți viața 

tuturor în propriile lor 

comunități. Am avut 

confirmarea că, pentru a pune 

în practică ideile Agendei 

2030, trebuie, în primul rând, 

să ne informăm, apoi să 

acționăm și să devenim, 

fiecare dintre noi în parte, un 

factor de influență în jurul 

nostru. Cuvântul cheie este 

IMPLICARE.  

   

Tinerii și copiii din comuna Moșna, județul Iași, se implică în 

promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 

  



 

 

AEDD și-a asumat misiunea ca, 

prin aceste concursuri,  să se  

implice în educarea copiilorși 

tinerilor și, indirect, a familiilor 

acestorar și a întregii comunități,  

cu privire la Obiectivele de 

Dezvoltare Durabilă, impactul lor 

local și ce poate face fiecare dintre 

noi pentru implementarea 

acestora.  

Partener: Primăria Comunei 
Moșna, județul Iași 

Partener educațional: Școala 
Gimnazială Moșna, județul Iași 

 

Transformarea lumii noastre 

Agenda 2030. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, 

concursuri de desen și de scurt metraje  

 Pe parcursul lunii august, Asociația pentru Ecologie și 
Dezvoltare Durabilă (AEDD) Iași,  postează, pe pagina sa de 
Facebook desenele primite de la concurenții înscriși la 
concursul de desen.  
Concursul s-a adresat copiilor cu vârsta între 6 și 13 ani din 
regiunea comunei Moșna, județul Iași, ce au acceptat să 
participe la proiectul educativ propus de organizatori. 
Concurenţii au trimis direct, prin email, poștă sau prin 
partenerul educațional Școala Gimnazială Moșna  sau prin 
partenerul Primăria Comunei Moșna unul sau mai multe 
desene cu una dintre următoarele teme:  
1.  Egalitate de gen/șanse 
2.  Orașe și comunități durabile (dezvoltarea comunității 
în siguranță) 
3.  Acțiune climatică (acțiuni de protecție a mediului, de 
îmbunătățire a calității mediului, combatere a poluării)  
4. Pace, justiție și instituții eficiente (societăți pașnice și 
incluzive). 
 

 Participanții la webinarul referitor la agenda 2030, 
organizat în luna iulie de AEDD, tineri cu vârsta între 14 și 
29 de ani din regiunea comunei Moșna, județul Iași, pot 
trimite, pe parcursul lunii august unul sau mai multe filme 
(scurt metraje) cu durata între minimum  30 de secunde și 
maximum 3 minute, referitor la egalitatea de gen 
(obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 5) sau la 
combaterea schimbărilor climatice (obiectivul de 
dezvoltare durabilă nr. 13) 
 
 
 


