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INVITAŢIE
„DECLARAŢI-VĂ ANGAJAMENTUL PENTRU
MAREA NEAGRĂ!”
O simplă promisiune poate salva Marea Neagră! Declaraţia
dumneavoastră de angajament aşteaptă să fie semnată, vineri, 30
octombrie, ora 10.00, în sala de conferinţe a Hotelului Ibis Constanţa.
Apoi, timp de 365 de zile, o puteţi pune în practică. Nu lăsaţi ca
promisiunea dumneavoastră să valoreze cât o mână de deşeuri
frumos ambalate!

Licitaţie de angajamente „Piaţa de peşte”
De 15 ani, ONG Mare Nostrum luptă pentru a lăsa Marea Neagră
să respire. Iar anul acesta, ONG Mare Nostrum vrea să vă puneţi
declaraţia de angajament în slujba Mării Negre!

Mare Nostrum este o organizaţie deschisă tuturor cetăţenilor preocupaţi de degradarea mediului litoralului românesc, a cărei misiune este 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. Punând accentul pe parteneriat şi respectul
faţă de mediul înconjurător, Mare Nostrum activează în direcţia conştientizării publice, a educaţiei pentru mediu şi a presiunii faţă de factorii
decizionali, pentru protecţia efectivă a mediului Mării Negre şi zonei costiere româneşti.
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Drept pentru care, pe 30 octombrie, cu ocazia Zilei Internaţionale
a Mării Negre, ONG Mare Nostrum vă invită în sala de conferinţe a
Hotelului Ibis Constanţa, în cadrul celei de-a doua ediţii a Licitaţiei
Publice „Piaţa de Peşte”.
Licitaţia va începe la ora 10.00 AM şi va reuni reprezentanţi ai
autorităţilor publice locale şi centrale, oameni de afaceri, precum şi
jurnalişti, toţi legaţi de Marea Neagră. Toţi participanţii vor licita pentru
schimbarea viitorului Mării Negre şi salvarea ecosistemului costier. De
altfel, sloganul acestui eveniment vine să ilustreze conceptul în sine al
evenimentului: „Declaraţi-vă angajamentul pentru Marea Neagră!”
Participanţii la eveniment vor elabora şi semna declaraţii proprii
de angajament. Declaraţiile trebuie să conţină promisiuni personale,
puse în slujba Mării Negre. Declaraţiile intră în vigoare odată cu
semnarea lor şi au ca termen de aplicabilitate 365 de zile din
momentul în care au fost rostite. Respectarea ulterioară a promisiunilor
va fi atent monitorizată de ONG Mare Nostrum, mass media locală şi
centrală. Respectarea sau nerespectarea acestora vor fi „trâmbiţate”
ulterior în presă.
Obiectele licitate în cadrul „Pieţei de Peşte” nu vor fi specii
propriu-zise de peşti, ci deşeuri frumos ambalate, o mică parte dintre
cele 17.000 de kg de deşeuri pe care turiştii şi constănţenii le „uită” pe
plajă, în fiecare sezon estival. Angajamentul dumneavoastră poate
contribui însă la existenţa unei pieţe de peşte adevărate, astfel încât
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„produsele” pe care vi le oferim noi în acest an să nu se mai
regăsească în viitor pe plajele noastre.
Tot cu această ocazie, viitorul Mării Negre va fi încredinţat în
mâinile participanţilor. O simplă declaraţie de angajament poate
schimba viitorul Mării Negre!
Confirmările pentru participarea la eveniment se fac prin fax, la
numerele:

0241-612422

sau

0341-407432

sau

prin

email

:

event@marenostrum.ro. Pentru detalii suplimentare, puteţi lua
legătura cu: Ramona Crângaşu(Specialist Relaţii Publice, ONG Mare
Nostrum): Tel:0723328224, Mail: ramona_crangasu@marenostrum.ro
Data limită pentru înscrierea la evenimentul LICITAŢIA DE
ANGAJAMENTE „PIAŢA DE PEŞTE” este de 15 octombrie 2009.
Vă aşteptăm!
MIHAELA CÂNDEA
Director Executiv
ONG MARE NOSTRUM
* * *
LICITAŢIA DE ANGAJAMENTE „PIAŢA DE PEŞTE” face parte din
evenimentul “Ziua Internaţională a Mării Negre”. Un eveniment realizat cu
susţinerea financiară a PETROM, VODAFONE şi COCA COLA HELLENIC.
Parteneri:

fotografa.ro,

Cuget

Liber,

Radio

Sky,

Happyfish.ro,

Greenchannel.ro, PowerMedia, Telisso.
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