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Cuvânt înainte

Fidelă scopului și misiunii sale, Asociația pentru Ecologie și 

Dezvoltare Durabilă Iași a continuat în anul 2012 

transpunerea în fapte a valorilor sale fundamentale prin 

implementarea cu înalt profesionalism a proiectelor cu 

finanțare 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 sã derulãm proiecte şi mai ample în anul care 

urmeazã, sã mãrim şi sã diversificãm numãrul de 

parteneriate şi beneficiari, şi nu în ultimul rând sã 

dezvoltãm activitatea de consultanțã pentru a transmite şi 

altora din experiența noastrã în obținerea de finanțãri 

externe şi implementarea cu succes de proiecte în diverse 

domenii de activitate.

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

parteneri, colaboratori, mass-media, beneficiari şi 

voluntari. Vã invitãm sã fiți alături de noi și în 2013 şi sã ne 

ajutați sã devenim şi mai buni!

ing. Aurora MATEI

PREȘEDINTE



AEDD identitate 

AEDD obiective

AEDD activități

AEDD valori
AEDD activități non-profit - proiecte derulate     

            proiecte derulate în calitate de partener

AEDD raport financiar

AEDD obiective 2013

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

Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iași este o 

organizaţie neguvernamentala înfiinţată în anul 2003, ce 

are ca obiectiv promovarea principiilor dezvoltarii durabile, 

cu cei trei piloni, dezvoltarea economica, protectia 

mediului si coeziunea sociala, urmarind aplicarea lor in 

toate domeniile vietii economice, sociale, culturale si 

spirituale. Solicitantul realizeaza inca de la infiintare 

activitati de consiliere, mediere si orientare profesionala, 

consultanta in finantari nerambursabile, training, 

campanii de informare si constientizare, cercetari si studii, 

seminarii si conferinte.

Structurã
 Consiliul director format din cinci persoane, condus de d-na 

președinte ing. Aurora MATEI

 Echipa de angajați: 19 persoane

 Voluntari: 10

Scop: protejarea mediului înconjurător, a rezervațiilor 

naturale și ariilor protejate.
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Activități principale:

- organizarea de evenimente si editarea de materiale promotionale

- editarea si multiplicarea de publicatii in forma tiparita sau electronica

- facilitarea si dezvoltarea contractelor si a parteneriatelor cu diferite institutii, asociatii si fundatii, atat pe plan 

local, national, cat si pe plan international

- organizarea de seminarii, conferinte pe teme legate de mediu, salubritate, educatie, asistenta sociala si in 

alte domenii de interes social

- initierea unor programe de dezvoltare comunitara in mediul urban si rural

- informare, consultanta, colaborare cu organizatii neguvernamentale, IMM-urim persoane fizice si 

reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, in vederea implementarii de proiecte si programe 

privind integrarea europeana si internationala

- prevenirea si combaterea somajului, dezvoltarea resurselor umane si promovarea integrarii pe piata muncii 

prin combaterea excluziunii sociale, dezvoltarea economica si sociala a zonelor urbane si rurale aflate in 

dificultate in vederea diminuarii disparitatilor economice regionale si sprijinirea cooperarii  transfrontaliere, 

trans nationale si interregionale, sprijinirea dezvoltarii IMM prin promovarea de servicii specifice de 

consultanta
- integrarea pe piata muncii a somerilor de lunga durata, a tinerilor someri si a persoanelor excluse de pe piata 

muncii, promovarea  egalitatii de sanse pentru toate persoanele care intra pe piata muncii, in special a 

femeilor si populatiei rroma

- imbunatatirea sistemelor de educatie si  de perfectionare

- promovarea calificarii fortei de munca si cresterea potentialului uman in domeniul cercetarii dezvoltarii, prin 

procesul de formare continua

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 activitãți. Încã de la 

înființare s-a creat un cadru organizațional stabil de 

recrutare și implicare a voluntarilor în proiectele asociației. 

Modalitãțile specifice de recrutare şi activare depind pe de o 

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

altã parte de caracteristicile fiecãrui proiect în parte.

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

peste 10 voluntari care au par ticipat activ la 

implementarea proiectelor desfãșurate 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 universitãþi
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Proiecte derulate în calitate de aplicant principal:

1. Tehnologia informației în cooperarea transfrontalieră (Information 

Technology in Cross Border Co-operation  IT-CBC)

Nr. de înregistrare contract: 1/3/48, CODE MIS-ETC 953

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta calificări moderne în 

comunităţile locale bazate pe schimburi educaţionale transfrontaliere. 

Obiectivele specifice: primul obiectiv specific al proiectului este de a 

obţine o îmbunătăţire semnificativă a cunoştinţelor şi experienţei în 

tehnologia informaţiei în zona transfrontalieră, în timp ce al doilea 

obiectiv specific al proiectului este de a intensifica schimbul de 

experienţă transfrontaliere pe multiple planuri şi niveluri. Grupul tinta 

este format din 20 experti locali din Romania, judetul Iasi, 20 experti 

locali din Republica Moldova, raionul Soroca, 30 tineri (cel mult 25 ani) 

din Romania, judetul Iasi și 30 tineri (cel mult 25 ani) din Republica 

Moldova, raionul Soroca.

Durata: 2011 - 2012.

Stadiul implementării proiectului: Finalizat.

Rezultatele proiectului: 

1. Infrastructura si resursele necesare pentru ca proiectul sa fie 

implementat si promovat

2. Reprezentanti ai administratiei publice locale informati cu privire la 

beneficiile tehnologiei informatiei

3. Schimb de experienta transfrontalier între reprezentantii 

administratiei publice locale

4. Ghid de bune practici "Tehnologia Informatiei - Avantajele utilizarii în 

administratia publica"

5. Cunostinte îmbunatatite în domeniul operarii calculatorului si 

navigarii pe Internet pentru tinerii din zona transfrontaliera

6. Tineri implicati în schimbul de experienta transfrontalier

7. Clubul Transfrontalier de Tehnologia Informatiei (IT - CBC)

Valoarea proiectului: 100.982,00 Euro

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile

Numele instituţiei finanţatoare: Programul Operational Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finantat de UE prin 

intermediul Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat.

2. Centrul Europe Direct in municipiul Iasi, Romania

Nr. de înregistrare contract: Acord-cadru ED/2009-2012-RO-05

Obiectivele proiectului: Solicitantul gazduieste Centrul de 

informare al Comisiei Europene in municipiul Iasi, Romania. Centrul este 

situat in birourile solicitantului din Iasi si ofera o gama larga de 

informatii pe diverse teme legate de Uniunea Europeana. Centrul Europe 

Direct este parte a Retelei multiplicatorilor de informatie europeana, 

fondata in 2000 de catre Delegatia Comisiei Europene in Romania. 

Reteaua satisface nevoia de apropiere cu cetatenii prin derularea 

activitatilor atat la nivel local si la nivel regional, printr-un parteneriat 

intre Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si structurile non-

guvernamentale. 
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Reteaua multiplicatorilor de informatie europeana este sustinuta de catre Reprezentanta 

Comisiei Europene in Romania, care sprijina multiplicatori locali si regionali cu serviciile si 

expertiza pe care o are Reprezentanta si Centrul Infoeuropa le poseda. 

Durata: ianuarie 2007 pana in prezent.

Stadiul implementării proiectului: Proiect cu derulare continuă

Rezultatele proiectului: Cadrul organizat al retelei de multiplicatori ofera de asemenea 

membrilor posibilitatea de a informa si instrui in mod constant in probleme europene si de 

comunicare. Centrul Europe Direct din Iasi dispune de un spatiu dedicat, biblioteca si resurse 

electronice prin care cetatenii pot obtine informatii generale despre Uniunea Europeana, in 

oricare dintre limbile oficiale ale UE. Centrul ofera, de asemenea publicatii in limbi de circulatie 

internationala si ofera informatii cu privire la politica si directivele europene si impactul 

acestora asupra administratiilor locale, regionale si nationale. 

Periodic, solicitantul organizeaza sesiuni de formare profesionala pentru reprezentanţi ai 

administraţiei publice şi societăţii civile in scopul imbunatatirii cunostintelor pe teme ale 

Uniunii Europene, spiritului civic si nivelului de informare in diferite domenii. În acest sens, a 

fost înfiinţată, in parteneriat cu Consiliul Judetului Iasi, Reteaua de informare rurala. Aceasta 

include reprezentanţi ai 48 de comune din judetului Iasi si realizează diseminarea de 

informatii despre politicile si programele Uniunii Europene, permitand administraţiei publice 

rurale să obtina informatii, consultanta, asistenta si raspunsuri la intrebari privind legislatia, 

politicile, programele si oportunitatile de finantare ale Uniunii. De asemenea, prin 

intermediul Retelei de Informare Rurala, solicitantul organizeaza la momentul depunerii 

acestei cereri de finantare cursuri gratuite pentru cresterea capacitatii operationale si 

manageriale a personalului din administratia publica din mediul rural.

Valoarea proiectului: 720.000,00 lei

Sursa de finanţare: surse externe nerambursabile

Numele instituţiei finanţatoare: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania/Comisia 

Europeana
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1. Reţea multi-regională de dezvoltare a antreprenoriatului

Solicitant: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi

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: obiectivul general al proiectului 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 sunt: 720 de persoane ce doresc să 

iniţieze o afacere şi care participă la instruirile antreprenoriale din care 

120 de persoane vor beneficia şi de perfecţionarea competenţelor 

informatice. Beneficiari indirecţi sunt partenerii de afaceri (clienţi şi 

furnizori) ai persoanelor ce iniţiază 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

Numele instituţiei finanţatoare: Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
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Buget anual 2012:

Capitaluri proprii: 70.908 lei

Venituri din activități fără scop patrimonial: 1.233.029 lei

Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial: 1.232.927 lei

Venituri totale: 1.233.029 lei

Cheltuieli totale: 1.232.927 lei

Excedent: 102 lei

Efectivul de personal: 19
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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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