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În cadrul acestui proiect, promovăm 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

în județul Iași și nu numai.  

Activitățile proiectului îi implică, în 

principal, pe copiii și tinerii din  

comuna Moșna, județul Iași și, prin ei, 

pe toți ceilalți cetățeni. Mulțumirile 

noastre merg către Școala Gimnazială 

Moșna, partenerul nostru din punct 

de vedere educațional. 

Shaping Our Future este un proiect 

câștigat de Asociația pentru Ecologie 

și Dezvoltare Durabilă Iași (AEDD) la 

concursul de granturi mici în cadrul 

proiectului Shaping Fair Cities, 

finanțat de Comisia Europeană, prin 

Biroul Regional pentru Cooperare 

Transfrontalieră Iaşi.                                  

 

 

 

Tragerea la răspundere a guvernelor 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

reprezintă o modalitate de a trage la 

răspundere guvernele fiecărui stat 

membru al ONU care a fost de acord 

cu acest cadru. Cetățenii, inclusiv, 

tinerii și copiii, joacă un rol 

important în tot ceea ce înseamnă 

monitorizarea implementării lor și 

exercitarea presiunii asupra 

guvernelor pentru a se asigura că 

grupurile marginalizate nu sunt 

excluse. Cunoașterea obiectivelor și 

transpunerea lor în realitate 

reprezintă o parte vitală a acestui 

efort comun.  

Obiectivele aduc lumea împreună și 

sunt universale 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 

pornesc de la ideea parteneriatului. 

Realizarea lor este imposibilă fără 

cooperarea și participarea tuturor. 

Au fost create de oameni pentru 

oameni prin unul dintre cele mai largi 

procese de participare din istorie. Ele 

ne privesc pe fiecare dintre noi. 

Agenda 2030 demonstrează că, 

indiferent de toate diferențele 

noastre culturale, economice și 

politice, anumite idealuri și drepturi 

sunt împărtășite în mod universal. 

Reprezintă o oportunitate de a 

schimba lumea în bine, dar depind de 

acțiune.  

Shaping Our Future – Viitorul este în mâinile noastre – 

Promovarea Agendei 2030 în comunitățile noastre 

Agenda 2030, propusă de Organizația Națiunilor Unite în 2015, reprezintă un 

program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă își concentrează eforturile de dezvoltare 

globală asupra actiunilor comune. Este esențial ca munca de dezvoltare să fie 

orientată în aceeași direcție pentru a se concentra asupra a ceea ce contează 

cu adevărat și a se asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Obiectivele pot fi 

realizate doar cu suficientă voință politică, investiții și acțiuni la toate 

nivelurile. 

Agenda 2030 – Un plan de acțiune pentru toți   



 

 

 

Să trecem la acțiune! 


