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1. PREZENTAREA ASOCIAŢIEI Mai Bine 

 

1.1. Viziunea, Misiunea și Ariile de Acțiune ale Asociației 

 

Asociaţia Mai Bine este o organizație neguvernamentală din Iași care a dobîndit statutul de 
personalitate juridică în februarie 2009 şi are în prezent 30 de membri.  

 

Viziunea Asociației Mai Bine este reprezentată de o lume guvernată de norme și principii 

etice solide, sustenabilă din punct de vedere ecologic și echitabilă din punct de vedere 

social.  

 

Misiunea membrilor Mai Bine este de a contribui la dezvoltarea durabilă a comunității locale 

prin implementarea de proiecte sub o abordare holistică, pe toate cele trei dimensiuni ale 

dezvoltării durabile: mediul natural, mediul social și mediul economic.  

 

Astfel, aria noastră de acțiune este determinată de următoarele direcții de intervenție:  

 

• promovarea unui spirit civic şi a responsabilizării sociale,  

• încurajarea consumului local şi a comerţului echitabil și solidar, 

• ecologie şi protecţia mediului,  

• sprijinirea grupurilor defavorizate,  

• promovarea artizanilor şi păstrarea tradiţiilor româneşti; 

 

1.2.  Echipa Mai Bine  

 

1.2.1. Consiliul de conducere 

 

Gheorghică Anca  - Preşedinte 

Popa Simona Anca  - Vicepreședinte 

Gheorghică Adrian  - Vicepreședinte 

Fălticeanu Ana Andreea - Consilier 

Munteanu Andreea  - Consilier 
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1.2.2. Resurse umane 

 

Cobzaru Răzvan  - Ecolog 

Gheorghică Anca Elena - Director Executiv 

Gheorghică Adrian  - Responsabil economic şi IT 

Gîrleanu Mihaela  - Manager proiecte 

Munteanu Andreea Ioana - Director Grafică și Design 

Pălimariu Daniela Călina - Director PR și Comunicare 

Ursu Anca   - Asistent Proiecte 

   

1.2.3. Voluntari: 

 

Bodnar Alexandru 

Ciobanu Nicoleta 

Cozma Ionuț 

Crețu Ioan 

Fălticeanu Ana 

Goian Adrian 

Iacob Laurenţiu 

Iordăchescu Mădălina 

Micliuc Cristian Adrian 

Lupașcu Maria 

Pascal Răzvan 

Pitariu Alina 

Ploeșteanu Diana 

Popescu Ruxandra 

 

Popescu Ruxandra Ioana 

Prună Ioana 

Purice Andrei Daniel 

Tomașciuc Ana Maria 

Urdea Roxana Elena 

 

 

2.  PROIECTELE IMPLEMENTATE ÎN ANUL 2010 

 

2.1. Colectarea deșeurilor de baterii portabile în județul Iași 

 

În perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2010, cu sprijinul financiar al 

Guvernelor Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin 

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European și cel al asociației 

ENVIRON, am implementat la Iași proiectul Colectarea selectivă a 

deșeurilor de baterii și acumulatori portabili în orașul Iași. 
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Scopul acestui proiect este de a contribui la protecţia mediului în oraşul Iaşi prin accelerarea 

deprinderii unui comportament responsabil de către populaţie, adaptat conceptului de 

dezvoltare durabilă a societăţii şi comunităţii locale. Obiectivul general al proiectului a 

constat în dezvoltarea unei platforme educative şi participative în vederea sensibilizării 

populaţiei ieşene cu privire la importanţa colectării selective a deşeurilor de baterii şi 

acumulatori portabili și a consumului responsabil de resurse.  

 

Rezultatele proiectului: 

 

• Implementarea primul sistem de colectare selectivă a deșeurilor de baterii prin 

instalarea a 50 de recipiente de colectare, puncte accesibile publicului larg – centre de 

cartier, universități, școli, librării, cafenele, etc.; scopul final al acestei acțiuni presupune 

valorificarea deșeurilor de baterii prin reciclare; 

 

• Dezvoltarea unei platforme online pentru educarea vizitatorilor cu privire la importanţa 

gestionării responsabile a deşeurilor de baterii portabile și pentru promovarea colectării 

selective a acestei categorii de deșeuri – www.colectarebaterii.ro. 

 

• Informarea a peste 10 000 de persoane cu privire la importanţa consumului sustenabil al 

resurselor şi asupra colectării selective a deşeurilor și a efectelor negative ale colectării 

comune a acestor deșeuri prin sesiuni informative în 10n școli și distribuirea de  

materiale informative; 

 

• Realizarea primei hărți ecologice a orașului Iași ce cuprinde 

centre de colectare selectivă, piețe agro-alimentare, spații 

verzi, etc. Harta ecologică a municipiului Iași scoate în evidență 

toate spațiile și locațiile relevante de care se pot bucura oamenii și 

pe care le pot folosi, cu scopul de a fi cât mai apropiati și responsabili 

față de natură. Harta este disponibilă pe pagina web a proiectului – 

www.colectarebaterii.ro; 

 

• Aproximativ 110 kilograme de deşeuri de baterii colectate pentru reciclare în 2010; 
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2.2. IaȘi Reciclează, ediția a patra 

 

 

Pe parcursul anului 2010, cu sprijinul financiar al Primăriei Iași și al diverșilor parteneri locali 

s-a derulat cea de a patra ediție a proiectului IaȘi Reciclează, cel mai important proiect de 

responsabilizare socială în domeniul reciclării la nivel local. 

 

Scopul acestui proiect este de a informa locuitorii oraşului Iaşi cu referite la 

importantaadoptarii unui stil de viaţă responsabil, cu grijă faţă de comunitate şi mediu. 

 

Obiectivul general al proiectului constă în educarea teoretică şi practică a populaţiei ieşene 

cu privire la importanţa protejării mediului, precum şi încurajarea implementării de activităţi 

concrete în acest sens, aflate la îndemâna fiecărui cetăţean.  

 

Rezultate: 

 

• Colectarea a peste 40 de tone de hârtie de la debutul acestei inițative; 

• Organizarea unei sesiuni de plantare a 5 000 de puieți de salcâm în perimetrul comunei 

Voinești din județul Iași, cu sprijinul a peste 200 de voluntari; 

• Realizarea celei de a doua ediții a festivalului Zile Verzi prin organizarea de workshopuri, 

videoproiecții de filme documentare, ateliere; 

• Susținerea de sesiuni educative pentru elevii din 10 școli ieșene și reamenjarea spațiilor 

verzi din perimetrul acestor școli prin ecologizarea spațiului și plantarea de puieți; 

• Realizarea primul atelier de hârtie reciclată la Iași; 

• Informarea a peste 10 000 de persoane cu privire la cei 3R din ecologie, prin materiale 

educative, publicarea de informații online, organizarea de workshop-uri, sesiuni 

informative, videoproiecții de filme, ateliere, plimbări cu bicicleta, etc. 

 

Afișe promovare activități proiect: 
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Fotografii activități proiect: 

 

     

Fotografii sesiune plantare pueți, martie 2010 

 

 

2.3. Săptămâna Fair Trade, ediția a doua 

 

În luna mai 2010 Asociația Mai Bine a implementat cu sprijinul financiar al Ambasadei 

Franței și al Centrului Cultural Francez și în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași si alte 

instituții,  a doua ediție a Săptămânii Fair Trade la Iași. 
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Prin acest proiect ne-am propus să informăm publicul din Iaşi în legătură cu principiile 

Comerţului Echitabil şi să încurajăm consumul sustenabil şi local, cu respect faţă de mediu şi 

faţă de oameni.  

 

 

 

Rezultate: 

 

• Informarea a peste 5 000 de persoane din oraşul Iaşi cu privire la mişcarea Fair Trade/ 

Comerţ Echitabil şi sensibilizarea publicului în acest domeniu, prin proiectarea de filme 

documentare, ateliere, prezentări de produse Fair Trade şi distribuirea de materiale 

informative; 

• Susţinerea meşteşugarilor, promovarea valorilor autohtone şi a obiectelor unicat 

realizate manual, prin organizarea primului Târg Fair Trade la Iași; 

 

• Organizarea unui jam – session la care au fost invitaţi să participe artişti din trupe de 

muzică locale: 6 toboşari, 2 chitarişti și 2 bassişti pentru sărbătorirea alături de alte zeci 

de state europene a Zilei Internaționale a Comerțului Echitabil prin inițiativa Beat the 

Drums for Fair Trade; 

 

• Introducerea cafelei certificată Fair Trade în două cafenele din Iași; 
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• Identificarea şi atragerea unor sponsori (locali şi naţionali) care, prin profilul activităţii 

lor, au contribuit atât în plan financiar prin susținerea acestei inițiative, cât și la 

dezvoltarea unei reţele a comerţului echitabil în România – www.comert-echitabil.ro. 

 

 

2.4. Ateliere de lucru manual 

 

Scopul atelierelor este crearea şi confecţionarea de produse cu utilitate în baza a trei 

principii ecologice importante: reducerea consumului, reutilizarea şi reciclarea. 

 

Prin aceste evenimente ne-am propus să încurajăm utilizarea şi achiziţionarea de produse 

lucrate manual şi să susţinem deopotrivă consumul responsabil. Totodată prin amenajarea 

acestui spaţiu deschis am oferit publicului ieşean şi posibilitatea de a-şi petrece câteva 

minute într-un spaţiu unic, creativ şi relaxant. 

 

 

 

Rezultate: 

 

• 2 ateliere de lucru manual tematice, în scop caritabil, cu ocazia Mărţişorului si a zilei de 

1 Iunie; 

• primul atelier de hârtie reciclată; 

• organizarea unui concurs pentru crearea de cadouri prin reutilizarea produselor; 
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• valorificarea produselor realizate 

 

Fotografii cu materialele realizate: 

 

    

Broșă și recipient realizate din deșeuri de hârtie în cadrul unui atelier de lucru manual 

 

   

Mărțișoare realizate în cadrul atelierelor 
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     Felicitări realizate în cadrul atelierelor 

 

2.5. Gustă Slow 

 

Slow food este o mişcare internaţională iniţiată în 1986, care luptă pentru păstrarea 

bucătăriei tradiţionale şi regionale, încurajând cultivarea caracteristică ecosistemului local. 

În anul 2010, Asociația Mai Bine menționează pentru prima dată pe plan local conceptul de 

Slow Food prin organizarea unui eveniment public. Prin cele două ediții Gustă Slow ne-am 

propus promovarea consumului de alimente locale, tradiţionale și de sezon, sprijinirea 

principiilor comerţului echitabil, încurajarea fermierilor şi micilor producători, dar şi 

educarea cetaţenilor cu privire la riscurile fenomenului fast food, folosirea pesticidelor sau 

consumul de alimente modificate genetic. 
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Afiș pentru promovarea primei ediții și fotografie cu voluntarii Mai Bine de la prima ediție 

 

 

2.6. Zâmbete - susţinerea grupurilor defavorizate 

 

Scopul acestui proiect este crearea unei platforme adecvate în vederea responsabilizării 

civice a tinerilor şi integrării persoanelor defavorizate 

 

Obiective principale propuse se referă la integrarea copiilor instituţionalizaţi în cadrul 

comunităţii locale; sporirea vizibilităţii copiilor instituţionalizaţi prin acţiuni artistice, sociale, 

educative; sprijinirea atelierelor de art terapie din cadrul Centrului de Recuperare a Copiilor 

cu Handicap Sever Galata; strângerea de fonduri materiale şi financiare pentru centrele de 

plasament; sprijinirea persoanelor cu dizabilități prin promovarea produselor lucrate manual 

de către acestea. 

 

Rezultate: 

 

• susținerea financiară și cu resurse umane a atelierelor de art terapie desfășurate 

săptămânal în cadrul CRCHS Galata - peste 25 de ateliere realizate în anul 2010 cu 

aproximativ 20 de beneficiari; 

• organizarea unei tabere la mare pentru 15 copii și 7 membri ai centrului și finanțarea 

acestei tabere din fondurile strânse cu suma de 5500 ron; 

• pictarea pereților exteriori ai clădirii în care locuiesc copii din centru; 
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• organizarea de evenimente caritabile în vederea strângerii de fonduri: O Zi pentru Copii, 

Bazar Caritabil, Ascultă Mai Bine la Mojo; 

 

                                   

 

• participarea la târguri în vederea strângerii de fonduri prin valorificarea produselor 

realizate în cadrul atelierelor de art terapie și a altor produse ale Asociației Mai Bine: 

Zilele Iașului, Cucuteni, Târg de Crăciun, etc.; 

 

• Promovarea produselor lucrate manual de către o familie cu dizabilități în vederea 

comercializării acestora, respectiv strângerea din fonduri.  
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Fotografii cu suporturi de pahare realizate în cadrul atelierelor de terapie prin artă cu copiii 

din central de plasament și voluntarii Mai Bine;  

 

2.7. Educaţie pentru un consum responsabil 

 

Schimbarea în mai bine la nivel personal, cât şi comunitar sau global, se poate realiza în 

primul rând prin remodelarea modului în care consumăm în viaţa de zi cu zi alimente, 

produse nealimentare şi servicii. Ca umare a acestui considerent, una dintre activităţile 

centrale şi permanente ale Asociaţiei Mai Bine este dezvoltarea de instrumente educative 

pentru un consum responsabil în cadrul platformei online pe pagina web a asociaţiei – 

www.maibine.eu. 

 

Pagina web cuprinde 8 domenii noi, care au fost analizate şi descrise după următoarea 

structură: 

- Consumă mai bine: De ce?, Consum sustenabil?, Sfaturi generale, Bijuterii, Cafea şi 

Ciocolată, Calculatoare şi accesorii, Cosmetice, Hârtie, Îmbrăcăminte, Proaspeţi şi viitori 

părinţi, Maşini; 

- Hrăneşte-te mai bine: De ce?, Alimentele Organice, OMG, Agricultura intensivă, Pesticide, 

Nanotehnologia, Etichete; 

Traieşte mai bine: Deschide ochii şi ia aminte, Învaţă necontenit, Comunică şi Co-operează, 

Fă sport/fii activ, Daruieşte şi fii solidar. 
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2.8. Magazin online echitabil şi solidar 

 

Asociaţia Mai Bine a conceput şi dezvoltat primul 

magazin online solidar care îşi propune să 

promoveze conceptul de comerţ echitabil și să 

încurajeze consumul local.  Articolele valorificate 

respectă următoarele principii: 

- etic: profitul va fi investit în proiecte educative, 

de protecţia mediului şi de sprijinire a 

persoanelor defavorizate; 

- ecologic: produse realizate manual, prin 

reutilizarea materialelor și/ sau cu un consum redus de energie;  

- echitabil: garantarea unui venit decent celor care produc obiectele pe care le valorificăm 

şi acordarea de prioritate produselor realizate de persoanele defavorizate în vederea 

sprijinirii financiare a acestora. 

Toate produsele valorificate prin intermediul magazinului sunt realizate de către membrii 

sau cu sprijinul Asociației Mai Bine. 

 

 

2.9. Alte activități 

 

2.9.1. Colocviul Și După Copenhaga? 

 

 

În datele de 11-12 noiembrie 2010, Asociația Mai Bine a fost co-

organizator alături de Centrul Cultural Francez Iași al Colocviului 

Internaţional Şi după Copenhaga?. Invitaţi veniţi din Franţa, 

Belgia, Germania, România, Finlanda şi Portugalia au reamintit 

pe parcursul celor două zile mizele summitului de la Copenhaga 

şi au dezbătut utilitatea reconsiderării sistemului nostru 

economic. Conferinţele s-au concentrat pe subiecte privind 
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situaţia resurselor naturale, a securităţii energetice şi a schimbărilor climatice care afectează 

Planeta. 

 

2.9.2. Monitorizarea legislaţiei europene privind deşeurile în România 

 

În perioada iulie - decembrie 2010, Asociația Mai Bine a reprezentant județul Iași în cadrul 

cercetării inițiate de Asociația Salvați Dunărea și Delta. Proiectul și-a propus 

responsabilizarea autorităţilor din domeniul managementului deşeurilor prin implicarea 

concertată a ONG de mediu în acţiuni de supervizare a aplicării legislaţiei europene de 

management a deşeurilor. În calitate de participanti la realizarea acestui studiu, membrii 

asociației au realizat interviuri și au solicitat informații cu privire la deșeurile urbane și 

categorii de deșeuri periculoase de la APM-uri, APL-uri, instituții și oficii de cercetare, 

autorități teritoriale agricole și operatori economici, realizând la final un raport de evidență a 

situației actuale privind gestionarea deșeurilor la nivelul județului Iași. 

 

 

3. Raport financiar 

 

3.1. Venituri 

 

3.1.1. Sursele de venit 

 

Sursa de venit Suma (euro)1 

EAA GRANTS 3.919 
Ambasada Franţei 2.100 
Asociatia Salvati Dunarea si Delta 1.793 
Asociaţia ENVIRON 2.906 
Sponsorizari si 2%  2.894 
Donatii 70 
Vanzari bilete spectacole si vanzari produse 1.208 
TOTAL 14.890 
 

 

 

                                                           
1
 Curs de schimb la 31.12.2010, 1 Euro = 4.2848 ron; 
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      3.1.2. Proveniența veniturilor pe categorii 

Categorie Venit                                     Procent 

Granturi  72% 

Sponsorizari si 2%  19,43% 

Cotizatii 0% 

Donatii 0,47% 

Venituri din activitati economice  8,10% 
 

 

3.2. Cheltuieli 

 

Categorie de cheltuieli Suma (euro)2 
Salarii 10.865 
Utilităţi 1.041 
Comunicaţii 354 
Publicaţii 1.065 
Echipamente 1.430 
Deplasări 1.170 
Activităţi 9.493 
Altele 514 
TOTAL 25.932 
 

 

 

Diagrama 1: Bugetul de venituri  pe anul 2010 (in procentaje)  

                                                           
2
 Idem; 
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3.3. Rezumat Bilanţ contabil - 31.12.2010  

 

Total active  10.235 ron 

Active imobilizate/total  4.211 ron 

Capitaluri total   20.342 ron 

Venituri totale 63.798 ron 

Cheltuieli totale 111.115 ron 

Rezultatul net al exercitiului - 47.317 ron (pierdere) 

 

 

4. Finanțatori, parteneri, sponsori, parteneri media 

 

 

Finanţatori: 

 

Ambasada Franţei în România 

Asociaţia ENVIRON 

Centrul Cultural Francez 

Fundaţia pentru Parteneriat 

Primăria Municipiului Iaşi 

Guvernele Islandei,  

Principatului Liechtenstein şi Norvegiei  

Parteneri: 

 

Agenţia pentru protecţia Mediului 

Asociaţia TERIS 

Cafeneaua Acaju 

Casa de Cultură a Studenţilor 

Garda Naţională de Mediu 

Librăria Avand Garde 

Librăria Cărtureşti 

 

Sponsori: 

 

SC Eco-log SRL 

Cooperativa Mioriţa 

Koala Fair Trade 

Parteneri media: 

 

AltIaşi               Radio Iași 

Eco Semnal        Radio Nord Est 

Green Report      România Pozitivă 
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Întocmit de: 

Anca Elena Gheorghică,  

Asociația Mai Bine 

Str. Amurgului nr. 4, Bl. SA2, ap. 15, 

Iași, 700415 

anca@maibine.eu 

0332 419139 

0745 767939 

 

Librăria Alexandria 

SC PIM SRL 

Via Naturalia 

 

Ziarul de Iași      Info Mediu 

TVR Iași            Opinia Veche 

Radio EVE          24 FUN 

Radio HIT          Şapte Seri 

 

 

 


