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O N G  M A R E  N O S T R U M

CINE
SUNTEM?

               Creștem respectul față de mediu. Un slogan cu

multe semnificații și implicații. Totuși o frază care poate

salva nu numai Constanța, ci întreaga planetă, dar pe

care cei mai mulți dintre noi o menționăm doar pentru a

face parte dintr-un trend. 

              Suntem cel mai activ ONG de mediu din

Constanța. Pentru noi, imposibilul a devenit posibil din

1994, când am înființat Mare Nostrum, în ideea de a

crește respectul față de mediu.  

              Suntem cei care și-au făcut un scop din a

implementa conceptul de educație pentru dezvoltare

durabilă în comunitate și în școlile constănțene, pentru a

construi o nouă generație de schimbă lume, care să

transforme Constanța într-un oraș cu adevărat

european. Încă facem asta, prin fiecare proiect și

activitate, încurajând utilizarea rațională a resurselor.  

              Suntem cei care monitorizează atent porțiunile

de plajă de pe litoralul românesc, pentru a contura o

imagine realistă a prezenței deșeurilor. Facem tot ce

este posibil să reducem numărul acestora, printr-un

management eficient al deșeurilor și prin obiective

clare.  

Altfel, cum va putea supraviețui ecosistemul Mării

Negre, în lupta cu atâtea deșeuri? 

            Suntem cei care salvează delfini și răspund zilnic

apelurilor primite de la constănțeni. Cu greu, pentru că

resursele noastre sunt limitate. De aceea, încurajăm și

adopția simbolică de delfini, pentru a putea monitoriza

în continuare conservarea cetaceelor din Marea Neagră.  

            Orice proiect pe care îl avem și orice campanie

sau eveniment public pe care le desfășurăm este

centrată pe conservarea biodiversității și utilizarea

rațională resurselor.  

             Cât despre evenimentele publice pe

care le organizăm, acestea pornesc întotdeauna

de la idei out of the box, care să asigure un

feedback clar și o interactivitate crescută a

comunității.  

             Cerem mai mult spațiu verde în orașul

Constanța și reciclarea deșeurilor provenite de

la populație, înțelegând că doar așa putem trăi

într-un oraș frumos și sănătos. 

             Ne pasă de ariile protejate din

Dobrogea sau din mare, fiind primii care am

lansat trasee interpretative. Vrem ca turiștii să

cunoască și să iubească natura la adevărata ei

valoare. 

             Încurajăm prin proiecte agricultura

ecologică și încercăm să îi sprijinim pe fermierii

care o aplică să își facă loc pe piață. 

             Până acum, ne-am atins parte din

scopurile strategice, dar continuăm.  Până în

2021, ne-am fixat alte scopuri, care să ajute la

conservarea ecosistemului costier și la

utilizarea rațională a resurselor.  

Suntem cei care cresc
respectul față de
mediu 



O N G  M A R E  N O S T R U M

MISIUNE SI
VIZIUNE

  VIZIUNE: Un mediu al comunităţilor

responsabile care contribuie la

conservarea şi utilizarea durabilă a

resurselor în scopul creşterii calităţii

vieţii şi păstrării diversităţii biologice.  

MISIUNE: Responsabilizarea comunității

prin schimbarea mentalităţilor, în

vederea creşterii respectului faţă de

mediu şi aplicarea de soluţii care să

asigure conservarea zonei costiere

româneşti şi a resurselor Mării Negre. 

            CURAJ de a ne asuma fiecare activitate

pe care o implementăm și de a gândi acțiuni out

of the box, de multe ori incomode pentru

factorii decizionali. 

            INTEGRITATE- fără ea, nu am fi reușit

să ajungem niciodată să ne atingem obiectivele

strategice. 

           PROFESIONALISM- Calitate, înainte de

toate. De peste 20 de ani, subiectele pe care le

abordăm respectă acest principiu vital, care

definește echipa noastră de specialiști. 

           EFICIENȚĂ- O valoare pe care am

dobândit-o în timp, pe baza experiențelor

acumulate 

           RESPONSABILITATE față de MEDIU-

Definitorie pentru ONG Mare Nostrum,

responsabilitatea față de mediu este valoarea

în funcție de care ne construim fiecare

activitate. De altfel, suntem și cel mai activ

ONG de mediu din Constanța. 

           IMPLICARE PRO-ACTIVĂ- Suntem

deschizători de drumuri în domeniul conservării

biodiversității și alegem de fiecare data să fim

cu un pas înaintea ”trendului” 

Avem curajul de a ne
asuma fiecare
activitate  



O N G  M A R E  N O S T R U M

ECHIPA

“ȘT IU  CĂ  MERG  PE  DRUMUL  CEL  BUN  ATUNC I  CÂND
ECH IPA  ÎM I  RĂMÂNE  ALĂTUR I  ANI  LA  RÂNDUL .  ÎNSEAMNĂ
CA  LE -AM  DAT  UN  SENS  Ș I  AM  VALOR IZAT  MUNCA  LOR .

NOUL  PLAN  STRATEG IC  20 17 -202 1  ESTE  UN  EFORT  DE
ECH IPĂ  Ș I  E I  AU  ALES  SĂ  F IE  A IC I . ”

Și-a însușit misiunea Mare Nostrum și își dorește să crească
respectul față de mediu. Mihaela are o implicare
consecventă în sectorul non-profit dedicat protecției
mediului și aduce o experiență în administrația centrala.

Totodată, continua ei preocupare pentru dezvoltare și
perfecționare i-a adus certificarea recunoscută
internațional de Project Management Professional, care o
ajută să dezvolte un mediu de lucru în organizație. În
activitatea ei la  Mare Nostrum, și-a concentrat atenția pe
subiecte legate de consevarea ecosistemului Mării Negre
cum ar fi: colectări de date cu privire la deșeurile marine,

conservarea cetaceelor și educație pentru dezvoltare
durabilă. Publicațiile ei sunt atât dedicate publicului larg și
profesorilor, cât și articole științifice, fiind licențiată în
biologie și deținând un master în Management de proiect.  
           

Mihaela CÂNDEA MIREA 

Director executiv



O N G  M A R E  N O S T R U M

ECHIPA

”NE -AM  LUPTAT  CU  REDUCEREA  CANT I TĂȚ I I  DE  DEȘEUR I
EX ISTENTE  PE  PLAJELE  ROMÂNEȘT I .  REZULTATELE
MONITOR IZĂR I LOR  AU  FOST  ALARMANTE ,  LA  FEL  CA  Ș I  ÎN
AN I I  TRECUȚ I .  EFORTUR I LE  NOASTRE  SE  DUC  ÎNTRE
CONȘT IENT IZARE  Ș I  SCH IMBAREA  MENTAL I TĂȚ I LOR ”

A terminat Facultatea de Georgrafie și a aprofundat cunoștințele încă trei ani,
în timpul masterului ”Dezvoltarea durabilă în zona costieră și valorificarea eco-

turistică a spațiului litoral”. Implicată în scrierea și implementarea proiectelor
privind ariile protejate, managementul deșeurilor și activități dedicate
biodiversității marine. Permanent preocupată de educația pentru dezvoltare
durabilă și creșterea gradului de conștientizare al turiștilor privind diferite
probleme de mediu.  

” 

           

Angelica PAIU 
Manager proiect

Marian PAIU 
Expert Ecolog 

 MAREA  PROVOCARE  A  FOST  L IPSA  DE  SUSȚ INERE  NAȚ IONALĂ  A
CERCETĂR I I  Ș I  CONSERVĂR I I  CETACEELOR  DIN  MAREA  NEAGRĂ .

LA  POLUL  OPUS ,  MAREA  SURPR IZĂ  A  VEN IT  DIN  PARTEA
CETĂȚEN I LOR  DE  RÂND ,  CARE  NU  NUMAI  CĂ  AU  SEMNALAT
CAZUR I LE  DE  DELF IN I  EȘUAȚ I  LA  NUMĂRUL  DE  URGENȚĂ
DELF IN I ,  DAR  AU  Ș I  SUSȚ INUT  F INANC IAR  EFORTUR I LE  NOASTRE ”

A studiat fauna zoobentală din lacurile marine de la litoralul românesc în perioada
facultăţii, pentru a aprofunda ulterior, în cadrul unui master, studiul mamiferelor
marine din Marea Neagră. Timp de 8 ani de zile s-a perfecționat pe acest domeniu,

dezvoltând un program de monitorizare şi conservare a celor două familii de
cetacee existente in Marea Neagra: familia Delphinidae (delfini comuni şi afalini) şi
familia Phocoenidae, ce sprijină implementarea Planului de acțiune privind
conservarea cetaceelor din apele românești ale Mării Negre. A observat numeroase
exemplare în mediul lor natural şi peste 700 de exemplare eşuate. A participat la
proiecte naționale și internaționale, fiind membru în Comitetul Ştiinţific al
ACCOBAMS, ca reprezentant şi responsabil pentru Marea Neagră. 

           

Patricia TOMASIAN 
Expert Financiar/Contabil
A lucrat 10 ani ca și economist în sistemul bancar, pentru ca ulterior să se specializeze
pe management financiar (4 ani)și analiză financiară(7 ani). Experiența acumulată este
pusă în practică la ONG Mare Nostrum, implicându-se direct alături de colegii ei în
realizarea viziunii organizației.  
” 

           



O N G  M A R E  N O S T R U M  

ECHIPA

UN  AN  PL IN  DE  PROVOCĂR I ,  CARE  NE -AU  AJUTAT  SĂ  CONSTRU IM
EVEN IMENTE  INTERESANTE ,  PORNIND  DE  LA  IDE I  OUT  OF  THE  BOX ”

Absolventă de Biologie și Conservarea Biodiversității, iubește mediul înconjurător și își
dorește ca acesta să fie respectat de toată lumea. De peste 5 ani se ocupă de organizarea
evenimentelor publice, menite să informeze și să educe populația spre a respecta mediul,
crezând cu tărie că doar mai educați putem proteja mediul înconjurător. S-a implicat în
proiecte ce au atins diverse teme, precum educație sau deșeuri marine, dar toate având
acelasi scop comun: un mediu curat!  

Anca GHEORGHE/ Coordonator evenimente

Andreea IONAȘCU/ Coordonator dep. EDD
”ANUL  2017  M -A  FĂCUT  SĂ  ÎNȚELEG  CÂT  DE  COMPLEX  ESTE  PROCESUL
EDUCAȚ IE I  PENTRU  DEZVOLTARE  DURAB ILĂ .  AM  ABORDAT  METODE
NOI ,  AM  LEGAT  NOI  COLABORĂR I  Ș I  AM  DESCOPER IT  CE I  MAI
INTERESANȚ I  SCH IMBĂ -LUME ! ”  

Psiholog de meserie, Andreea se declară fascinată de educația pentru dezvoltarea
durabilă, fiind de altfel și coordonatorul departamentului cu același nume. Din 2007 și
până acum, a lucrat cu peste 600 de voluntari și mai mult de 120 de instituții de
învățământ, 1.000 de cadre didactice și zeci de mii de elevi, în diferite evenimente publice
și campanii.  
” 

           

Ramona CRÂNGAȘU/Specialist PR
”REAL IZEZ I  CĂ  MESAJUL  AJUNGE  UNDE  TREBU IE ,  ATUNC I  CÂND  AI
PESTE  1 .000  DE  OAMENI  PREZENȚ I  LA  EVEN IMENTELE  PUBL ICE .  IAR
ASTA  ÎNSEAMNĂ  PR  DE  MARE  NOSTRUM  Ș I  MUNCĂ  DE  ECH IPĂ ”  

Experiență de 10 ani în domeniul PR, om de televiziune, strateg și content specialist,
responsabil de imaginea Mare Nostrum și de ”viralizarea” mesajelor out of the box lansate de
ONG Mare Nostrum.  

” 

           



O N G  M A R E  N O S T R U M

DESPRE
2017

             

         Anul 2017 a fost un an de redefinire

pentru Mare Nostrum, ne-am definit direcțiile

de acțiune mult mai clar și ne-am ambiționat

să producem schimbări semnificative. 

Am reușit, printr-un demers propriu, să ne

autoevaluăm și să ne creștem nivelul de

înțelegere a problemelor de mediu din zona

costieră.Mai mult, am reușit să modelăm 

caractere, să atragem atenția asupra unor

probleme importante din zona costieră

românească. Poate, cel mai interesant aspect

dintre toate este că am reușit să schimbăm

caractere și să le direcționăm către un

comportament responsabil și o utilizare mult

mai rațională a resurselor.”  

             Anul 2017 a fost un an productiv

pentru ONG Mare Nostrum, din punct de vedere

al proiectelor derulate, dar și al vizibilității, atât

la nivel local, cât și la nivel național. Rezultatele

acestui an se traduc în evenimente organizate,

persoane informate , finanțări atrase și

campanii cu mesaje devenite virale.  

Marea provocare a acestui an a fost aceea de a

identifica și implementa soluții pentru

rezolvarea problemelor locale, regionale și

globale la care este supus mediul, dar și de a-i

face pe constănțeni să înțeleagă că mediul în

care locuiesc.   

Prezența la multiple evenimente internaționale

derulate în acest an a atras, de altfel, și

importante finanțări internaționale.   

Chiar mai mult, prin proiectele derulate, ne

bucurăm că am reușit să schimbăm destinul

unor tineri – beneficiari de proiect și să ne

motivăm proprii voluntari, fără de care nu am

reuși să avem aceste rezultate.   

Toate acestea vin să susțină eforturile depuse

de-a lungul timpului în domeniul protecției

mediului și al conservării ecosistemului marin.  

Board-ul ONG Mare
Nostrum despre 2017

Mihaela CÂNDEA MIREA 
Director executiv MN
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CIFRE
MAGICE 
2017

O N G  M A R E  N O S T R U M

2K
LITRI ULEI

VEGETAL UZAT 

1K
OAMENI LA UN

SINGUR
EVENIMENT

VIP HELPING
HANDS

169
DELFINI ESUATI
MONITORIZATI

VOLUNTARI ACTIVI

19K
 DESEURI

MONITORIZATE

500
APARITII MEDIA

100
VIETI SCHIMBATE
PRIN AJUTOR IN

ORIENTARE
PROFESIONALA

20 
CURSURI

INSTRUIRE ELEVI 5
ECO-CLUBURI

10K
MUCURI DE TIGARA
FOLOSITE PENTRU

UN BANNER DE
CONSTIENTIZARE

5
PROIECTE SCOLI

SUSTINUTE
FINANCIAR

280
MONITORIZARI
ACVATICE SI
TERESTRE

5

18
DELFINI  

ADOPTATI



O N G  M A R E  N O S T R U M

UNDE AM
FOST
PREZENTI?

CONSTANTA ,  PLAJA
MODERN ,  PARCUL
TABACARIE ,  CAZINO ,

PORTIUNILE  DE  PLAJA
DE  PE  L ITORALUL
ROMANESC ,  SATURN ,

MANGALIA ,  NAVODARI ,
CORBU ,  SULINA ,

MOSNENI ,  COBADIN ,

EFORIE  COGEALAC ,

RÎMNICU  DE  JOS ,

PECINEAGA

LOCATII

EVENI 

MENTE 



O N G  M A R E  N O S T R U M

PROIECTE SI
EVENIMENTE 

5 ECO –CLUBURI. 100 DE 
TINERI IMPLICAȚI. 20 

CURSURI DE FORMARE. 
30 EXPEDIȚII TERESTRE. 
15 EXPEDIȚII ACVATICE. 

PESTE 20 APARIȚII 
PRESĂ. 1 GHID 

 PUBLICAT

”Un proiect care a ajutat 

Constanța să facă mai 

mulți pași înspre o 

abordare eficientă 

privind dezvoltarea 

durabilă. Un proiect 

minunat, în care au fost 

implicați cei mai 

pasionați schimbă- 

lume!”EDU 10



O N G  M A R E  N O S T R U M

PROIECTE  

O TABĂRĂ DE 6 ZILE. 10 
TINERI TRAINERI. 110 
BENEFICIARI TOTALI. 
DESTINE SCHIMBATE. 

WORKSHOP-URI 
EDUCAȚIE PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ

”Un proiect ambițios, 

care a reușit să schimbe 

destinul unora dintre 

tinerii direct implicați în 

activitățile proiectului”

RĂDĂCINI DURABILE PENTRU 
TINERI,  IMBOLD PENTRU 
COMUNITĂȚI DE SUCCES



A O N G  M A R E  N O S T R U M

PROIECTE  

 
 CONFERINȚE 

INTERNAȚIONALE. 
MEMBRU ÎN REȚEA 
AMPLĂ. ACCES LA 

DATE 
INTERNAȚIONALE

”Suntem mai mult decât onorați să fim 

parteneri MARINA. Este o realizare pentru 

ONG Mare Nostrum și un pas pentru 

soluționarea problemelor existente, prin 

folosirea practicilor internaționale”

MARINA 
ROBG

MARINA

ROBG 
200 CHESTIONARE 

APLICATE.  
3 ÎNTÂLNIRI CU 
PARTENERII DE 

PROIECT 



O N G  M A R E  N O S T R U M

”În fiecare an, 

acest domeniu 

devine o provocare 

din ce în ce mai 

mare”

ACCOBAMS 
PROGRAMUL 
MONITORIZAREA ȘI 
CONSERVAREA CETACEELOR 
DIN MAREA NEAGRĂ  

1.000 PERSOANE 
ÎNSCRISE ÎN REȚEA. 

170 EXPEDIȚII 
TERESTRE REȚEA.  
 1000 PERSOANE 
PARTICIPANTE LA 

EVENIMENTE. 50.000 
PERSOANE 

INFORMATE.

”Ne luptăm în 

continuare 

pentru  a mai 

avea delfini în 

Marea Neagră ”

1 TRAINING 
INTERNAȚIONAL. 16 ZILE DE 

EXPEDIȚIE PE MARE. 517 
CETACEE ÎNREGISTRATE. 110 

EXPEDIȚII TERESTRE. 101 
APELURI DE URGENȚĂ. 139 

CETACEE EȘUATE 
ÎNREGISTRATE. 20 

EXAMINĂRI NECROPSICE 



O N G  M A R E  N O S T R U M

60 DE INSTITUȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT. PESTE 100 

DE PROFESORI. PESTE 
300 DE ELEVI. A XIII-A 

EDIȚIE.

EVENIMENTE PUBLICE 

ECOMĂRȚIȘOR  
ORA PĂMÂNTULUI

ECO MĂRȚIȘOR

PESTE 2.000 DE 
LUMÂNĂRI APRINSE. 
PESTE 200 DE ELEVI. 

PESTE 400 DE 
PARTICIPANȚI. 

ORA 
 PĂMÂNTULUI



O N G  M A R E  N O S T R U M

7 PERSONAJE DE 
POVESTE . EVENIMENT 

ORGANIZAT DE 
VOLUNTARII ONG MARE 

NOSTRUM. PESTE 100 
PARTICIPANȚI.

EVENIMENTE PUBLICE 

ZIUA PĂMÂNTULUI 
ZIUA DELFINULUI

ZIUA 
 PĂMÂNTULUI

PESTE 20 APARIȚII 
MEDIA. PESTE 50.000 

OAMENI INFORMATI. 18 
DELFINI ADOPTATI 

ZIUA 
 DELFINULUI



O N G  M A R E  N O S T R U M

ARTWORK DIN 16.000 
MUCURI DE ȚIGARĂ. 810 

KG DEȘEURI. 37 
SCAFANDRI. 

PESTE 500 DE OAMENI 
INFORMAȚI. 

EVENIMENTE PUBLICE 
GREEN WEEK 
CROSUL MĂRII 
NEGRE

GREEN WEEK

 
CEL MAI VIZIBIL EVENIMENT 

ONG MARE NOSTRUM. PESTE 
900 DE PARTICIPANTI. PESTE 

200 DE ELEVI IMPLICAȚI. 
PESTE 50 DE MATERIALE DE 

PRESĂ DE ACOPERIRE 
EVENIMENT

CROSUL 
MĂRII NEGRE



O N G  M A R E  N O S T R U M

79 DE VOLUNTARI. 42 
ÎNSCRIȘI ÎN 2017. 2.194 
ORE DE VOLUNTARIAT. 

TITLUL DE ”VOLUNTARUL 
ANULUI” A AJUNS LA 

CONSTANȚA. 

VOLUNTARIAT

 
”VOLUNTARII NOȘTRI SUNT 

ABSOLUT MINUNAȚI! PRIN EI, 
ONG MARE NOSTRUM 

CONSTRUIEȘTE GENERAȚIA DE 
SCHIMBĂ-LUME!” 



O N G  M A R E  N O S T R U M  

HELPING HANDS 

             

Claudiu Bleonț: ”Respect planeta, respect

natura. A lăsa curat în urma ta este o chestie

de disciplină și condiție umană”  

Dan Fintescu și Marian Maican/ Kiss FM: ”După

o vară întreagă în care am lucrat la Kiss Fm,

avem un singur lucru să vă rugăm. Atunci când

mergeți la plajă, este inevitabil să produceți

gunoi- pahare de plastic, un muc de țigară.

Rugămintea noastră este să păstrați plajele

curate, pentru că suntem cu ochii pe voi” 

Sorin Mitrea: ”Indiferent dacă ești la mare, la

munte, pe plajă sau la tine în oraș, protejează

mediul înconjurător și ai grjă de natură!” 

Ramon Cotizo- Digi FM- "Tot ceea ce contează

este să păstrăm curățenia. Dacă ții cu mine și

cu natura, aruncă unde trebuie. Aruncă la coș,

nu pe stradă, nu în pădure, nu pe plajă, nu în

apă."  

.  

. 

Ei sunt oamenii frumoși care
au dat o mână de ajutor
campaniilor noastre. Ne
bucurăm că au aderat la ideea
de a crește respectul față de
mediu. 



O N G  M A R E  N O S T R U M

PROMITEM 

             

Anul 2017 a adus schimbări și rezultate,

atât pentru noi, cât și pentru restul

membrilor comunității, cei cărora facem

tot posibilul să le asigurăm un viitor

verde, prin utilizarea rațională a

resurselor. Pentru 2018 ne-am propus

să dublăm aceste rezultate/ cifre,

pentru că știm că se poate. Ne dorim să

schimbăm de două ori mai multe

destine, să salvăm de două ori mai mulți

delfini și să implicăm de două ori mai

muli constănțeni în proiectele noastre.  

.  

. 

 Chiar mai mult, ne dorim să

colectăm de două ori mai mult ulei

vegetal uzat. Dar cel mai mult, ne

dorim să descoperim de două ori

mai puține deșeuri, de data

aceasta, pe litoralul românesc.

Pentru că mai știm că schimbarea

vine de jos în sus, nu invers.  

”Nu ne place să promitem, dar
atunci când vine vorba de
mediu, facem tot ce ne stă în
putință pentru a schimba
lucrurile. Și că tot vorbim de
schimbare, schimbarea vine
întotdeauna de la noi. Puțin
câte puțin, cu asumarea
responsabilității față de
mediu.”

MAI PUTERNICI. MAI AMBIȚIOȘI. 
CREȘTEM MAI MULT RESPECTUL 
FAȚĂ DE MEDIU. ÎMPREUNĂ.


