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“O echipă dăruită, cu parteneri de încredere, sponsori susținători și voluntari altruiști. Aceștia

au făcut posibile toate reușitele pe care le putem trece în bilanțul anului 2014. Cu entuziasmul

reușitelor și cu experiența greșelilor ne avântăm într-un nou an. Privim cu încredere către

viitor, sperând că și 2015 va fi încununat de succes și rezultate din ce în ce mai bune.

Vă invităm să fiți alături de noi și în anii ce vor urma!”

Mihaela Cândea, Director Executiv Mare Nostrum.

Cuvânt  înainte



Totul a început acum 20 de ani, când o echipă de specialişti implicaţi în protejarea mediului au

hotărât să facă mai mult pentru comunitatea locală şi nu numai. Aşa a luat naştere ONG Mare

Nostrum pornind pe drumul către un mediu înconjurător sănătos.

De-a lungul anilor din ce în ce mai multe persoane s-au alăturat iniţiativei pe măsură ce

importanţa protejării naturii devenea tot mai bine înţeleasă. Mii de oameni au contribuit într-un

fel sau altul la atingerea scopului organizaţiei, apreciind importanţa misiunii acesteia, de a

determina schimbarea practicilor şi atitudinilor actuale ale comunităţilor locale, factorilor de

decizie şi altor grupuri de interese, cu cele care asigură conservarea şi utilizarea raţională a

resurselor naturale din zona costieră românească.

Pasiunea şi dăruirea cu care organizaţia a luptat pentru ecosistemul Mării Negre şi pentru

sănătatea celor care fac parte din comunitatea locală se reflectă în continuare în reuşitele

înregistrate şi în susţinerea tot mai puternică de care echipa se bucură, din partea celor a căror

interese le reprezintă.

Cine suntem?



“Te invit să călătorim împreună către o lume durabilă!” - MIHAELA CÂNDEA - Director Executiv

“Distrugem cu încetul și uneori în tempo accelerat tot ce ne-a hărăzit natura din belșug de
neamuri rare de plante, de animale, de medii de viață, păduri, dune, copaci bătrâni, stânci și
peșteri” (ALEXANDRU BORZA). “Nu trebuie să uităm că de acest echilibru, "deja fragil", al
naturii depinde viitorul nostru, al tututror. Adoptând un comportament ecologist, împreună,
vom redesena viitorul acestei planete minunate și a locuitorilor săi.”
MARIAN PAIU - Manager de proiect și Coordonatorul activităţilor de teren.

"Protejarea mediului înconjurător reprezintă o provocare, atât pentru organismele abilitate, dar
mai ales pentru noi oamenii. Natura nu are nevoie de oameni geniali, ci este de ajuns să fim
raționali, iar acest lucru ar trebui să reprezinte un principiu care ghidează opțiunile fiecărei
persoane, în fiecare zi." - ANGELICA IOSIF - Manager de proiect.

Echipa Mare Nostrum



“Haideți să luptăm împreună pentru protejarea mediului înconjurător! Numai împreună putem
învinge, putem conserva frumusețile naturii și proteja viețuitoarele. Vă aștept în echipa noastră
veselă!” - ANDRA DRĂGHICI - Responsabil în Relațiile Publice (PR) și Coordonator Voluntari.

"Stă în puterea noastră să păstrăm frumusețea și bogăția naturii. Tinerii educați, astăzi, vor fi adulții
responsabili de mâine, care ne vor asigura un mediu mai curat și mai sănătos."
CECILIA PĂTRĂHĂU - Responsabil PR / Fundraising.

" Direcționând banii către protejarea naturii, ne protejăm pe noi și pe copiii noștri!"
- GEORGIANA BURLACIUC - Responsabil financiar.

Alături de noi se află şi reprezentanţii board–ului, specialişti în domeniul protecţiei mediului: 
MANUELA SAMARGIU (PREȘEDINTE), LAURA BOICENCO, RADU MIHNEA, 

NICOLA SAMARGIU, CARMEN BUCOVALĂ.

"Educația face parte din viața noastră de zi cu zi. Mereu învățăm lucruri noi, iar gesturile noastre
simple fac diferența. Niciodată nu este prea târziu să învățăm să fim civilizați și să respectăm
natura. Mai educați putem proteja mediul înconjurător!" - ANCA-MARIA GHEORGHE - Asistent
Proiecte, Coordonator Evenimente Publice și Coordonator Departament Educație.

Echipa Mare Nostrum



Departamentul de voluntariat şi internship Mare Nostrum se dezvoltă în mod constant, fiind unul dintre

departamentele cele mai dinamice ale organizaţiei. Acest lucru ne bucură şi ne oferă puterea de a merge

mereu înainte în acţiunile noastre de protecţie a mediului înconjurător.

De-a lungul anului 2014, am avut plăcerea de a cunoaște multe persoane noi, motivate să se implice în

acțiunile și evenimentele noastre. Astfel, în 2014 s-au înscris aproximativ 70 de voluntari noi. Majoritatea

voluntarilor sunt elevi de liceu și studenți, însă și-au exprimat interesul pentru organizația noastră și

persoane angajate. Dintre aceştia, 60% au fost activi, implicându-se pe parcursul anului în activităţile

noastre.

În 2014 am continuat cu succes stagiile de internship datorită feedback-ului pozitiv pe care l-am primit

din partea celor care au terminat aceste stagii. Astfel, în perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2015 am

desfășurat 3 stagii de internship.

În cadrul internship-ului au fost implicate în total 23 persoane, însumând un număr total de 2000 ore de

lucru efectiv (la sediu şi pe teren) şi au desfăşurat activităţi în domenii: PR şi comunicare, administrativ,

documentare, evenimente şi proiecte, biodiversitate.

Voluntari și interni



• Am atras mai mult de 30.000 persoane în marcarea evenimentelor cu relevanţă pentru

mediu: Green Week (6 iunie), Ora Pământului (29 Martie), Ziua Delfinului (6 august).

• Am format 145 de profesori în “Metode de educație non-formală”, în cadrul cursurilor

“Cartea Mării Negre”.

• Am mobilizat şi implicat 5000 de elevi în acţiunile Mare Nostrum.

• Am implicat 35 cadre didactice și 500 elevi în activitatea de Coastwatch şi au fost

identificate și inventariate categoriile de deşeuri din 39 de locații de pe tot litoralul

românesc.

• Am colectat peste 500 litri de ulei vegetal uzat și am reciclat mai mult de 180 kg hârtie și

500 peturi plastic.

• Am informat peste 10.000 de persoane cu privire la importanţa reciclării uleiului vegetal

uzat, precum și efectele lui nocive asupra mediului învonjurător.

• Am foto-identificat 102 cetacee în apele teritoriale româneşti, activitate în care am

implicat 12 voluntari.

Mare Nostrum - rezultate



Mărțișorul ecologic

În 2014 am organizat o expoziție cu vânzare în incinta CORA Brătianu, în cadrul căreia s-au implicat 20

de instituții de învățământ din județul Constanța. Elevii au creat mărțișoare, felicitări și obiecte decorative

din materiale naturale, reciclate sau/și materiale reciclabile. Expoziția din CORA Brătianu a avut loc pe data

de 27 februarie 2014.

În paralel, în perioada 24 – 28 februarie au fost organizate expoziții de mărțișoare ecologice în cadrul a 40

unități de învățământ, care au dorit să se implice în această activitate.

La realizarea expozițiilor au participat în total mai mult de 450 cadre didactice care au mobilizat

aproximativ 3.000 de elevi din județul Constanța.

Acest eveniment a avut ca scop promovarea unui mod mai eco, mai prietenos cu mediul înconjurător, prin

care se poate sărbătorii tradiția Mărțișorului, utilizând resursele naturale sau reciclabile.

EVENIMENTE Mare Nostrum



Ora Pământului 2014, a fost sărbătorită în acest an în Parcul Tăbăcărie pe data de 29

martie 2014, între orele 20:30-21:30, unde am aprins mai mult de 2.000 de lumânări.

La acest eveniment ni s-au alăturat 10 unități de învățământ din Constanța, care au ajutat

la aranjarea lumânărilor și aprinderea lor. Cadrele didactice au mobilizat elevii să se implice în

desfășurarea acestui demers, menit să protejeze mediul înconjurător.

Simultan, în localitatea Ovidiu, a avut loc un marș al luminii, organizat de cadrele

didactice de la unitățile de învățământ din localitate, împreună cu elevii și părinții, dar și cu

sprijinul Primăriei Ovidiu. Participanții au aprins lumânări și au mers pe străzile principale ale

localității, într-un marș dedicat “Orei Pământului”.

Ora Pamântului

)



Școala Altfel

În cadrul programului Şcoala Altfel denumit “Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, ONG Mare Nostrum

s-a implicat în prezentări la 2 instituții de învățământ din Constanța. În cadrul acestor prezentări le-am făcut

cunoștință elevilor cu proiectele noastre, cu departamentul de voluntariat și au primit o demonstrație de

intervenție în cazul unui delfin eșuat.

În total la aceste prezentări au participat 80 de elevi.



În cadrul “Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2014” am organizat 2 evenimente în incinta CORA

Brătianu.

Pe 12 mai 2014 am realizat o ezpoziție de fotografii din diferite activități și evenimente în care s-au

implicat voluntarii, pentru a promova obiectivele și activitățile Mare Nostrum.

Pe 14 mai 2014 am organizat un workshop, în cadrul căruia voluntarii noștri, împreună cu elevii a 2

instituții de învățământ, au realizat obiecte decorative din materiale reciclabile și au colorat figurine din

ipsos, reprezentând viețuitoare marine.

În desfășurarea acestor activități s-au implicat 30 de voluntari Mare Nostrum, 15 elevi și 3 cadre

didactice.

Săptâmâna Națională a Voluntariatului



Pe 6 iunie 2014, ne-am adunat în Parcul Tăbăcărie pentru a celebra Ziua Mediului. Cu această ocazie,

am organizat o expoziție intitulată “Marea în acvariu!”. Activitatea a constat în realizarea, de către elevii

școlilor și liceelor din județul Constanța, unor acvarii din materiale reciclabile / naturale și umplute cu nisip și

deşeuri întâlnite pe plajă, pentru a ilustra peisaje marine invadate de deșeuri.

În cadrul evenimentului am organizat și o tombolă de baterii, premiile fiind acordate cu susținerea

Asociației Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor – SNRB, colaboratori în acest demers.

La expoziție au participat 10 unități de învățământ din județul Constanța. Pentru realizarea obiectelor

au fost implicate 35 de cadre didactice, care au mobilizat peste 300 de elevi.

Green Week 



Ziua Delfinului
Pentru a marca Ziua Delfinului am organizat jocuri educative, dedicate conștientizării turiștilor asupra

problemei deșeurilor întâlnite pe plaje și necesității protejării viețuitoarelor marine.

Pentru această ocazie au fost create 3 jocuri educative (Pescuitul educativ, PET bowling, Salvează

delfinii). Primele 2 au avut ca scop îndrumarea copiilor prin joc în colectarea selectivă a deșeurilor, iar

„Salvează delfinii!” a fost dedicat conservării delfinilor.

Copiii au fost încântați să participe la aceste jocuri, astfel că pe parcursul acestui eveniment s-au înscris

să participe la jocuri peste 150 de copii. Câștigătorii au primit diplome de participare și diverse premii,

precum seturi de jucării de plajă, mingi gonflabile, brățări hand-made cu delfini, de care s-au putut bucura pe

parcursul șederii lor la plajă.



În perioada 16 mai - 26 septembrie 2014 am organizat o caravană de informare privind colectarea uleiului

vegetal uzat. Caravana s-a desfășurat în marile piețe din Constanța (P. Tomis 3, Brotăcei, Cireșica, Balada,

Griviței) , în Cumpăna (vis-a-vis de primărie) și în Piața Centrală din Mangalia.

Scopul acestei caravane a fost de a conștientiza un număr cât mai mare de persoane privind efectele

nocive pe care le are uleiul vegetal uzat asupra mediului înconjurător, dar și a sănătății în urma refolosirii lui.

În cadrul acestei campanii s-au implicat 30 de voluntari și au fost informate mai mult de 8000 de

persoane. În timpul campaniei am colectat 100 l ulei vegetal uzat.

Colectează și tu uleiul vegetal uzat!



Anul acesta, observaţiile asupra stării de curăţenie a plajelor de pe întreg litoralul s-au desfăşurat în

perioada 1 octombrie – 15 noiembrie, reprezentând a XIX-a ediţie Coastwatch. Astfel, cu ajutorul voluntarilor

şi a instituţiilor de învăţământ, am identificat şi inventariat categoriile de deşeuri prezente pe plajă, în

Judeţul Constanţa, pe litoralul cuprins între Corbu şi Mangalia.

În total, au fost implicate 25 instituţii de învăţământ din judeţul Constanţa şi peste 40 cadre didactice,

care au mobilizat peste 600 de elevi.

CoastWatch



PROIECTE 
Mare Nostrum

ONG Mare Nostrum alături de AgroSup, Franța, Universitatea de Ştiinţe ale Naturii din Praga, Cehia,

Universitatea Debrecen, Ungaria, Abacus organic Associates, Marea Britanie, European Agroforestry

Federation, Belgia, Universitatea Warwick, Marea Britanie, Liceul Ovidius și alte organizaţii din Franţa a

început, în luna octombrie a anului 2013, implementarea proiectului “Agricultură forestieră”, denumit și

Agroforestrie formation en Europe. Durata proiectului este de 2 ani, iar bugetul total 398 800 euro.

Scopul proiectului este de a forma experţi în domeniul agriculturii forestiere, iar printre obiectivele

specifice se numără: dezvoltarea domeniului agriculturii forestiere în România, introducerea acesteia în

curricula şcolară (învăţământ primar, gimnazial, liceal sau universitar), formarea de referinţe profesionale în

acest domeniu.

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin “Programme pour l’Education et la Formation Tout

Long de laVie” - Leonardo de Vinci, costurile totale ajungând la 398.800 euro.

Agricultură forestieră 



REEFS sau Research and REstoration of the Essential Filters of the Sea a demarat în anul 2012 și se va

încheia pe data de 30 noiembrie 2015. Partenerii noștri în acest proiect sunt Bulgaria, Ucraina, Georgia și

Turcia. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării

Negre 2007 – 2013. Bugetul proiectului este 627 650 euro.

Obiectivul proiectului este de a consolida o bază de cunoştinţe comune necesară pentru aplicarea de

recife artificiale în vederea abordării poluării organice din ecosistemul marin al Mării Negre.

Noi ne propunem, prin acest proiect, să amplasam un recif artificial în zonele afectate de impactul

antropic din Marea Neagră. Acest recif va susține înmulțirea organismelor marine și a viețuitoarelor

acvatice.

Activităţile ce vizează acest proiect presupun monitorizarea recifului artificial, realizarea unor planuri de

acţiune, adoptarea unor măsuri interne de sporire a resurselor marine, dezvoltarea durabilă a pescuitului în

Marea Neagră.

REEFS 



MARLISCO

Proiectul MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility (MARLISCO) a

demarat în luna iunie 2012 și se va finaliza pe 30 mai 2015. Acesta este un proiect finanțat de către Comisia

Europeană, iar în cadrul lui sunt implicați 20 de parteneri din 15 țări europene cu ieșire la mare. Bugetul

total al proiectului este 4 119 357.94 euro.

Obiectivul principal al proiectului este de a crește gradul de conștientizare asupra problemei deșeurilor

de producție, care ajung în sistemele ecologice marine, promovarea co-responsabilității și definirea unei

viziuni mai durabile. Un alt obiectiv important este de a oferi și de a evalua moduri pentru a permite

societății să perceapă impactul deșeurilor asupra mediului marin.

În anul 2014 a avut loc premierea concursului video pe tema deșeurilor marine, în urma căruia elevii

câștigători de la Liceul Teoretic Ovidius au mers într-o excursie la Bremen, în Germania, unde au participat

la Zilele Maritime Europene. Printre rezultatele de succes ale acestui proiect se numără și realizarea a 12

panouri informative, ce au fost amplasate pe tot litoralul românesc în cadrul a 7 expoziții; organizarea unui

Forum Național, în cadrul căruia cei 58 de participanți au găsit 11 soluții pentru prevenirea deșeurilor

marine; organizarea unui curs online pe tema deşeurilor marine prin tehnici de educaţie non-formală adresat

în special cadrelor didactice.



Natura din jurul nostru 

Natura din jurul nostru este un proiect în parteneriat cu Primăria Dobrich, Bulgaria și finanțat de

Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria. Acesta se întinde pe

parcursul a 17 luni, începând din iulie 2014 până în luna decembrie a acestui an. Buget total al proiectului

este de 305 890.80 euro.

Scopul proiectului este creșterea gradului de informare și conștientizare cu privire la biodiversitatea din

zona transfrontalieră, dar și problemele cu care aceasta se confruntă.

În 2014 am reușit să plantam în parteneriat cu Ocolul Silvic Murfatlar și împreună cu voluntarii, elevii

și cadrele didactice 300 de puieți de glădiță, în zona Valu lui Traian, din județul Constanța.

În 2015 ne-am propus să organizăm încă o plantare în zona Dobrogei, să realizăm 10 panouri

informative, să elaborăm și să susținem training-uri pentru profesori în scopul îmbunătățirii tehnicilor de

predare în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Tot pentru a susţine educația şi dezvoltarea

durabilă, ne propunem să realizăm o rețea eco pentru profesori și elevi și compeții de proiecte eco. Printre

inițiativele din cadrul acestui proiect, se numără și realizarea unui studiu și cartarea biodiversității din

regiunea transfrontalieră.



Proiectul Educație pentru Marea Neagră a demarat în mai 2014 și se va finaliza în septembrie 2015.

Acesta este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Costurile sale

totale se ridică la 70 875.33 euro, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 63 787.98 euro.

Printre obiectivele acestui proiect se numără implementarea unui program de educaţie pentru dezvoltare

durabilă adresat tuturor categoriile de vârstă, conştientizarea a 20.000 de persoane cu privire la importanţa

dezvoltării durabile a zonei costiere româneşti şi a Mării Negre și creşterea calității activităţilor educaţionale.

În noiembrie 2014 am lansat un concurs de colectare a uleiului vegetal uzat între școli și licee, care se va

desfășura pe toată perioada anului școlar. Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de reciclare a uleiului

vegetal uzat, se organizează campanii de informare şi conştientizare la clasă.

În 2015 vom desfășura, în cadrul acestui proiect, o serie de activități precum: organizarea de diverse

dezbateri pe teme de mediu, concursuri de propuneri de proiecte de mediu între elevii de liceu, 3 expoziţii pe

tema „Marea Neagră în imagini”, „Pădurea vine în oraş” şi „Deşeurile de la A la Z”, realizarea unui portal

„Educaţie pentru Marea Neagră”.

De asemeni, vom amplasa pe diverse plaje de la litoralul românesc o expoziţie de 10 panouri și vom

organiza o campanie de informare şi conştientizare cu privire la mucurile de ţigară.

Educație pentru Marea Neagră



Începuturi ...

Totul a început într-o zi frumoasă de vară din anul 2001, când, un grup de tineri entuziaști, plimbându-se

pe plajă au observat ceva neobișnuit. S-au apropiat de obiectul straniu și au sesizat că, din păcate, era un

delfin eșuat. Preocupați de mediul înconjurător, au început să își pună întrebări. Cum a ajuns pe plajă? Oare

este singurul care a ajuns pe plajă sau mai sunt și alții?

Dorind să afle răspunsurile la aceste întrebări și să ajute aceste mamifere minuate, au hotărât să facă

chiar ei ceva. Așa a început o inițiativă îndrăzneață și unică la vremea respectivă în România, și anume

monitorizarea terestră a delfinilor de la litoralul românesc al Mării Negre.

Astfel, de-a lungul ultimilor 14 ani, plajele litoralului sunt monitorizate în continuu, grație eforturilor

susținute depuse de specialiști și persoane dedicate activităților de ocrotire a ecosistemulul Mării Negre.

Proiect după proiect, au ajuns să cunoască Marea Neagră mai bine ca niciodată și oamenii din jur au aflat

tot mai multe despre problemele cu care se confruntă prietenii noștrii necuvântători.

Monitorizarea și conservarea delfinilor 
din Marea Neagră



Astfel rezultatele din cadrul Programului Monitorizarea și conservarea delfinilor din Marea Neagră în

anul 2014 sunt:

1. Încrierea în "Reţeaua de observatori voluntari pentru salvarea delfinilor" şi instruirea unui număr de 732

elevi şi 52 de profesori din instituţiile de învăţământ din Dobrogea (Constanţa şi Tulcea), precum şi a

angajaţilor instituţiilor implicate în managementul zonei costiere;

2. Am realizat 38 de monitorizări terestre pe tot litoralul românesc pentru identificarea delfinilor eşuaţi sau

prezenţi în vecinătatea malurilor;

3. Am identificat 75 delfini eşuaţi pe plajele româneşti, de la Vama Veche până la Sulina. Printre cauzele ce

au dus la eșuarea acestora putem menționa un procent de 30% având ca și cauză prinderea în plase de

pescuit, 10% pui, 10% prezentau leziuni provocate de anumiți agenți virali, iar peste 50% au ajuns la

mal în stare avansată de descompunere făcând imposibilă identificarea cauzelor ce au dus la decesul

acestora;

4. Am creat 4 panouri informative, care au fost amplasate pe plajele Vama Veche, Saturn, Eforie Nord şi

Vadu;

5. Am realizat 11 expediţii pe mare pentru observarea, identificarea şi înregistrarea delfinilor ce ne vizitează

apele. În cadrul acestor expediţii am observat 102 cetacee şi am fotografiat 24 de exemplare, ce aparţin

speciilor Tursiops truncatus ponticus (aflain/delfin cu bot gros) şi Delphinus delphis ponticus (delfinul

comun). Toate aceste observări au condus la realizarea unui catalog de foto-identificare cu ilustraţii şi

informaţii utile privind această metodă;

Monitorizarea și conservarea delfinilor 
din Marea Neagră



6. Menţinerea funcţională a liniei de telefon (la care poate fi semnalată prezenţa delfinilor), disponibilă NON-

STOP 0763.255.731 şi nu în ultimul rând a formularului online pentru semnalarea prezenţei delfinilor.

7. Am informat 17400 persoane în mod direct pe parcursul a 36 sesiuni de informare şi conştientizare,

precum şi în cadrul prezentărilor susţinute în instituţiile de învăţământ, evenimentelor publice,

conferințelor naționale, internaționale şi bineînţeles prin intermediul mass-media.

8. Am realizat prima bază de date (catalog de foto-identificare) internaţională online pentru Marea Neagră.

9. Continuarea testelor cu dispozitive acustice de îndepărtare a delfinilor de plasele de pescuit, precum şi

asigurarea condiţiilor şi echipamentelor necesare.

10. Echipa noastră de specialişti a intervenit în 42 de cazuri de eşuare pe întreg litoralul, realizând 4

necropsii pentru stabilirea cauzelor ce au dus la decesul mamiferelor. Astfel, am pus bazele unui

parteneriat internațional ce își propune identificarea cauzelor naturale (agenți patogeni) ce afectează

populațiile de cetacee din Marea Neagră.

11. Menţinerea paginii https://www.facebook.com/delfinimn pentru informarea persoanelor interesate în

timp real, precum şi a paginii web www.delfini.ro cu informaţii despre activitatea Mare Nostrum în

direcţia studierii delfinilor. De asemeni, am introdus datele colectate în baza de date OBIS Seamap,

pentru a putea fi accesate de către oricine, chiar şi la nivel internaţional.

12. Am organizat o întâlnire cu actorii din zona costieră şi partenerii programului pentru stabilirea direcţiilor

de urmat, precum şi raportarea activităţilor pentru publicul larg prin intermediul mass-media prezentă

la evenimente.

În 2014, programul a fost susținut de părinții adoptivi, prin cadrul campaniei “Adoptă un delfin”, de cei

care au redirecționat 2% din impozit şi de către OMV Petrom și Schenker Romtrans.

Vă mulțumim! 

Monitorizarea și conservarea delfinilor 
din Marea Neagră
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Campania „Adoptă un delfin!” a luat naștere în vara anului 2012. Toți cei care doresc să ne susțină

eforturile de protejare a delfinilor, prin programul “Monitorizarea și conservarea delfinilor din Marea

Neagră” pot deveni părinți adoptivi pe viață sau pe un an de zile.

Dacă sunteţi persoană fizică şi doriţi să fiți părintele adoptiv al unui delfin pentru un an, puteți face o

donație de 100 de lei, sau 500 de lei pentru a deveni părinte adoptiv pe viaţă.

Pentru persoanele juridice, donaţia este de 500 de lei pentru a fi părinte adoptiv pe un an şi de 5.000 de

lei pentru toată viaţa.

Datorită implicării voastre, în 2014 am înregistrat 68 de adopţii, dintre care 55 pe un an de zile, iar 13

au fost adopţii pe viaţă. Numărul îmbucurător de părinți adoptivi a dus la colectarea sumei de 17015 lei.

Aceste fonduri ne-au ajutat să ajungem la delfinii ce aveau nevoie de ajutor, intervenind rapid in cazul a 42

de cetacee.

Adoptă un delfin!



Bugetul de venituri în anul anterior 

Fonduri nerambursabile: 898.009 lei

Sponsorizări: 45.957 lei

Cotizații: 7.550 lei 

Donații: 36.227 lei

Activitate economica: 0 lei

Altele: 15.933 lei

Date financiare 

Total active imobilizate: 208.953 lei

Capitaluri totale: 607.043 lei

Venituri totale: 1.003.677 lei

Cheltuieli totale: 879.744 lei 

Rezultatul net al exercițiului: 123.933 lei

Situația financiară



Gala Voluntarului - 5 decembrie 2014

Dintre cele15 organizații participante la gală, ONG Mare Nostrum a fost desemnată Organizația Anului

2014. 

Gala Fondurilor Structurale - 15 decembrie 2014

În cadrul Galei au fost acordate premii beneficiarilor care au realizat proiecte de succes în România

finanțate din fonduri structurale, proiecte ce au adus schimbări reale în viața oamenilor și a comunităților în

care au fost implementate.

ONG Mare Nostrum a câștigat Premiul I la secțiunea “Verde la proiecte!” pentru proiectul

"Imbunătățirea stării de conservare a biodiversității marine din zona costieră românească, în special a

delfinilor" finanțat prin POS Mediu.

Premii



Luminița BLÎNDU – Asistent Direcțiune CORA Brătianu

“Colaborarea dintre S.C. Romania Hypermarche S.A. Cora Brătianu și ONG Mare Nostrum s-a

dovedit a fi una din care, câștigători au fost cei ce au putut vedea expoziția organizată, în

vederea conștientizării pericolului care pândește Marea Neagră și, implicit, delfinii care trăiesc în

ea, care au putut admira mărțișoarele eco, create numai din materiale nedăunătoare mediului și,

nu în ultimul rând, care au participat la atelierele de creație în cadrul SNV unde copiii, împreună

cu voluntari Mare Nostrum, au creat diferite obiecte din peturi, hârtie și alte materiale și au

colorat figurinele din ipsos. Sperăm ca și anul acesta, colaborarea să fie la fel de fructuoasă și

încununată cu mulțumirea voluntarilor de a face cunoscut la cât mai mulți oameni, cât și cum

pot ajuta marea, delfinii și Planeta să reziste cât mai mult.

Implicarea voluntarilor, mai ales că majoritatea sunt tineri, mi s-a părut un fapt lăudabil.”

Mare Nostrum în cuvintele altora



Mihaela CĂRUŢAŞU – Preşedinte Asociaţia Civicum Voluntaris

“Prin asociaţia Civicum Voluntaris, mi-am dat seama că făcând parte

din această comunitate, avem obligaţia de a lega relaţii frumoase cu alte

organizaţii care au în comun ca domeniu “VOLUNTARIATUL”.

Unul dintre partenerii noştrii din anul 2014, a fost Organizaţia

Nonguvernamentală Mare Nostrum, care de fiecare dată a răspuns

prompt şi cu interes la propunerile de proiecte în care de câştigat au

avut voluntarii şi voluntariatul.

Prin selectarea voluntarilor au dat dovadă de o bună cunoaştere şi

coordonare a voluntarilor, apreciindu-le eforturile şi recunoscând

public contribuţia lor la succesul unui program de voluntariat.

Pot sintetiza spunând la adresa lor: SERIOZITATE, IMPLICARE,

PROFESIONALISM.

Datorită celor spuse mai sus, au reuşit ca în anul 2014, la Gala

Voluntarilor Constanţa să fie caştigătorii categoriei Organizaţia anului.”

Mare Nostrum în cuvintele altora



Daniel SÎRBU – Manager Radio Constanţa

“Încă de la înfiinţare, ONG Mare Nostrum a avut şansa să colaboreze

cu Radio Constanţa – primul Radio din Dobrogea.

Evenimentele dedicate vechiului Pontus Euxinus, pentru conservarea

ecosistemului şi asigurarea viitorului generaţiilor următoare, au fost

mediatizate şi promovate de postul public atât la nivel local cât şi

naţional.

De la microfonul Radio Constanţa, generaţii de ecologişti au atras

atenţia asupra potenţialelor pericole la care suntem expuşi.

Ziua Delfinului, expoziţii de fotografie, Ora Pământului, monitorizările

costiere terestre şi marine, precum şi îndemnul de a colecta uleiul uzat,

traseele interpretative în Rezervaţiile naturale din zona costieră sunt

doar câteva dintre subiectele pe care redactorii Radio Constanţa le-au

abordat în cei 20 de ani de colaborare.

Responsabilitatea proiectelor de ecologie marină şi costieră ne revin, în

egală măsură, tuturor, astfel încât Radio Constanţa va fi alături de

Mare Nostrum şi pe viitor.”

Mare Nostrum în cuvintele altora



În 2014, ONG Mare Nostrum a beneficiat de o vizibilitate foarte mare în rândul publicului țintă și nu

numai.

Pe rețelele de socializare, în special pe Facebook, a crescut numărul celor care ne urmăresc pagina și de

asemeni numărul de like-uri a crescut considerabil într-un an, ajungând la 2000. De asemeni, am constatat

cu bucurie că grupul care ne urmărește pagina frecvent este alcătuit din persoane cu vârsta cuprinsă între 25

– 34 de ani, fiind urmați de tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 – 24 de ani.

Ne-am bucurat de apariții la TV, pe diferite posturi ca Digi 24, Antena 1, PRO TV, Neptun TV și

difuzări la Radio Constanța, Radio Sky și Doina, Radio România Actualități. Am avut peste 360 de apariții

în presa scrisă locală și națională, 35 de comunicate de presă și peste 60 apariții la TV și radio.

În 2014 am avut o colaborare strânsă cu presa. Aceștia au acordat o atenție deosebită proiectelor

noastre ce se concentrează asupra cetaceelor. Astfel, cel mai mediatizat proiect a fost Monitorizarea și

Conservarea delfinilor din Marea Neagră, cu peste 200 de apariții în presă. De asemeni, printre cele mai

mediatizate proiecte se numără și MARLISCO (Deșeuri marine în mările Europei: conștientizare socială și co-

responsabilitate), care s-a bucurat în 2014 de 108 apariții în presă.

Reflectarea în presă și mediul online



Vă mulțumim!

Sponsori și finanțatori


