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Misiune

Noi suntem Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis, 
o organizație neguvernamentală de mediu, înfi ințată 
cu scopul de a face din principiile dezvoltării durabile, legi.

Respect și protecţie pentru oameni și natură, 
prin politici publice responsabile!

E un drum lung, dar singurul care merită 
parcurs. Începe cu agregarea și dezvoltarea 
expertizei, a acelora care înțeleg ce presu-
pune elaborarea de politici publice durabile 
într-o țară ca România. 

Continuă cu monitorizarea domeniilor 
problematice și cu elaborarea de propuneri 
legislative – soluții. Promovarea acestor soluții 
se face în primul rând prin obținerea votului 
cetățenilor, în urma unui efort constant de 
educare și responsabilizare. 

1. 
Creșterea expertizei în elaborarea politicilor 
publice durabile din România;

2. 
Îmbunătățirea calității procesului de elaborare 
a politicilor publice durabile prin facilitarea 
participării publice, a accesului la informații 
relevante despre mediul înconjurător;

De aici, drumul natural al inițiativelor Ecopolis 
trece pe la autorități, de la care vom insista să 
obținem o atitudine responsabilă și politicile 
publice de care mediul din România are 
nevoie.

Ecopolis se construiește participativ, cu fi ecare 
individ care vrea ca discuțiile  despre mediu și 
activismul “verde” să aibă în centru nu doar 
convingeri și principii ecologiste valoroase 
ci mai ales solutii concrete la probleme, 
cu potential de politici publice viabile. 

Politicile durabile devin realitate cu participarea 
cetăţenilor cărora le pasă!

Obiectivele incluse 
în Statutul asociației sunt:

3. 
Creșterea responsabilității actorilor publici 
prin monitorizarea implementării politicilor 
publice cu impact asupra mediului încon-
jurător;

4.
Asigurarea transparenței în funcționarea insti-
tuțiilor publice și creșterea responsabilităților 
lor în raport cu cetățenii ca benefi ciari direcți 
ai serviciilor publice.
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Aerlive.ro 
2019-2022
În 2019, Centrul pentru Politici Durabile 
Ecopolis a lansat prima platformă indepen-
dentă de monitorizare a calităţii aerului din 
București, www.aerlive.ro. 

Platforma a inclus la lansare 10 staţii de măsu-
rare în București, dispuse în cele mai poluate 
zone ale capitalei. Platforma s-a dezvoltat în 
timp, acum numărând 47 de senzori de moni-
torizare instalaţi, iar în 2023 va ajunge 
la peste 100.

Platforma preia date de la senzori în mod 
regulat și își actualizează informaţiile automat 
pe site la fi ecare 15 minute, astfel încât să 
prezinte informaţii în timp real despre calitatea 
aerului din București-Ilfov. Avem o metodologie 
clară și strictă de montare a senzorilor și de 
citire și analiză date, detaliate pe site.

Datele colectate prin rețeaua de senzori 
aerlive.ro au fost folosite pentru identifi carea 
și documentarea mai multor probleme ce țin 
de calitatea aerului în zona București-Ilfov, 
fi ind prezentate ulterior autorităților locale 
responsabile. 

Dintre ele amintim: 

 Fenomenul arderilor ilegale de deșeuri

 Monitorizarea din perimetrele a 
27 de școli bucureștene

Rețeaua de senzori a contribuit la creșterea 
semnifi cativă a vizibilității problemelor legate 
de poluarea aerului în zona București-Ilfov, 
atât la nivelul autorităților locale, cât și al 
populației. 

Proiectul a fost semnalat în peste 150 de 
apariții media și a contribuit semnifi cativ la 
popularizarea și conștientizarea în rândul 
populației și a autorităților publice locale și 
centrale cu privire la poluarea atmosferică 
din București-Ilfov. 

Pe pagina de Facebook a platformei s-au 
derulat numeroase campanii privind calitatea 
aerului, arderile ilegale de deșeuri, depozitări 
neconforme ale deșeurilor și altele. 
Rețeaua aerlive.ro a câștigat două premii 
importante ale societății civile: Premiul I la 
Secțiunea Mediu a Galei Societății Civile în 
2021 și Premiul Galei Participării Publice,
tot în 2021.

Ecopolis s-a implicat activ în eforturile de ad-
vocacy pentru modifi cări ale Legii 104/2011 
privind calitatea aerului și a participat la 
numeroase întâlniri cu autorități locale pe 
tema calității aerului. A făcut parte din 
echipa de organizații care a contestat Planul 
Integrat pentru Calitatea Aerului din București 
și a câștigat procesul în instanță. În prezent 
susținem și promovăm 3 inițiative de politici 
publice locale, o lege națională și lucrăm la 
alte 3 inițiative, toate pentru calitatea aerului. 
Direcțiile strategice pe care ne concentrăm și 
pe care le vom dezvolta și în 2023 sunt:

 Extinderea monitorizării calității aerului, 
atât ca număr de senzori, cât și ca varietate 
a poluanților monitorizați.

 Promovarea politicilor publice locale și 
naționale necesare pentru îmbunătățirea 
calității aerului în orașele României.

 Comunicare constantă, atât cu publicul 
larg cât și cu autoritățile, campanii
de conștientizare.

 Inițiative în comunități, colaborare cu alte 
organizații și grupuri de inițiativă locale.

Proiectul a fost susţinut prin Fondul IKEA pentru Mediul Urban, fi nanţat de IKEA România și gestionat 
de Fundaţia Comunitară București.
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Orizont Infi nit: 
Spațiu verde 
pentru 
București
DURATĂ:

Decembrie 2020 - 
Decembrie 2021

INTRO:

Bucureștenii merită și își doresc mai multe spaţii 
verzi, iar lipsa acestora este deopotrivă și o 
problemă cu un impact direct asupra poluării 
cu care ne confruntăm în capitală.

Proiectul Orizont Infi nit: spaţiu verde pentru 
București s-a derulat sub forma unei campanii 
de documentare și conștientizare asupra po-
tenţialului natural al zonei de 270 de hectare, 
cuprins între lunca Dâmboviţei și Lacu Morii.

CE AM FĂCUT:

 Documentarea speciilor de fl oră și faună ce 
se regăsesc în perimetrul studiat: peste 120 de 
specii de păsări documentate foto, fi lmare a 
perimetrului din dronă.

 Raport de cercetare.

 Două întâlniri cu reprezentanți ai Primăriei 
Sectorului 6 pentru identifi carea unei soluții de 
organizare a proiectului.

 Eveniment public cu participarea a peste 
50 de cetățeni și parteneri.

 Ecologizarea amplă a zonei, cu ajutorul 
primăriei sectorului 6.

 Campanie de comunicare despre 
potențialul spațiului și nevoia protejării lui.

COFINANȚARE:

5000 euro, din partea Ambasadei Franţei, 
în parteneriat cu Institutul Francez din România (IFR).
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Rețeaua
Civică 
Aerlive.ro

DURATĂ:

August 2021- 
Septembrie 2022

INTRO:

În proiectul Reţeaua Civică Aerlive.ro locuitorii 
Bucureștiului au fost mobilizaţi în activităţi de 
tip citizen science, care au vizat extinderea 
reţelei cu 20 de senzori noi în zone poluate 
din București și Ilfov. Scopul a fost de a obţine 
o monitorizare constantă a calităţii aerului și 
identifi carea unor măsuri locale, care să poată 
fi  avansate de către cetăţeni. 

Tema centrală care ne-a preocupat a fost 
creșterea conștientizării în rândul populaţiei cu 
privire la problema poluării aerului și implicar-
ea activă a cetăţenilor în găsirea de soluţii de 
creștere a calităţii aerului.

CE AM FĂCUT:

 Extinderea rețelei Aerlive.ro cu 20 de 
senzori în: Mogoșoaia, Popești Leordeni, 
Centrul capitalei, zona Cișmigiu 
și zona Rahova.

 20 de persoane au fost instruite cu privire la 
instalarea și întreținerea senzorilor

 Raport de analiză a calității 
aerului 2021-2022

 3 politici publice locale scrise și promovate 
cu ajutorul grupurilor locale de cetățeni:

Mogoșoaia: Restricționarea trafi cului greu pe 
anumite zone din oraș

Popești-Leordeni: Regulament pentru dez-
voltări imobiliare: cel puțin 30% din suprafața 
proiectului să fi e spațiu verde, plus regulament 
de plantare

Cișmigiu: Interzicerea utilizării sufl antelor în 
parcuri

FINANȚARE:

20.000 euro, prin Platforma de Mediu pentru 
București, iniţiată de Fundaţia Comunitară 
București și ING Bank Romania

URL:

www.aerlive.ro

QR RAPORT:
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Stop 
arderilor 
de deșeuri
DURATĂ:

Septembrie-
Decembrie 2021

INTRO:

Stop arderilor de deșeuri! a pus lupa pe 
fenomenul arderilor ilegale de deșeuri și a 
însemnat o campanie de comunicare și advo-
cacy cu scopul de a identifi ca responsabili și 
măsuri concrete pentru oprirea fenomenului și 
îmbunătăţirea calităţii aerului în București.

CE AM FĂCUT:

 Platforma Aerars.ro- instrument pentru trans-
miterea de sesizări direct către Garda de Me-
diu, de informare a populației și a autorităților 
cu privire la arderile de deșeuri.

 Raport de analiză asupra fenomenului 
arderilor ilegale de deșeuri din zona Bucureș-
ti-Ilfov, transmis către autorități.

 Campanie de informare și de conștientizare 
a locuitorilor din București și Ilfov cu privire la 
fenomenul arderilor necontrolate de deșeuri

 6 noi senzori pentru măsurarea particulelor 
în suspensie PM2,5 instalați în București

 900 de persoane înscrise în cadrul apelului 
Adoptă un senzor 2.0 

 Seminar ARDE! la Parlamentul României, cu 
participarea a peste 70 dse autorități publice 
locale și naționale, parlamentari, consilieri 
locali, experți și organizații neguvernamentale

 2 legi promulgate: incriminarea penală 
a arderilor de deșeuri și interzicerea 
achiziționării de la persoane fi zice a 
metalelor ce prezintă urme de arderi.

 Prezentarea rezultatelor raportului de ana-
liză în cadrul Comisiei de mediu din Consiliul 
General al Municipiului București.

COFINANȚARE:

20.000 euro 
Primăria Municipiului București

URL:

www.aerars.ro

QR RAPORT:

Ecopolis a demarat o campanie amplă de 
advocacy, propunând autorităților o serie 
de soluții concrete care ar putea sta la 
baza unor măsuri efi ciente de reducere a 
poluării în oraș:

1. Îmbunătățirea legislației cu privire la 
gestionarea deșeurilor și reglementarea 
individuală a fenomenului arderilor de 
deșeuri; 

2. Extinderea Planului de Monitorizare a 
Calității Aerului (PMCA) din Ilfov și către 
zonele unde se ard deșeuri;

3. Includerea în Planul Integrat pentru 
Calitatea Aerului al Bucureștiului (PICA) de 
măsuri concrete pentru limitarea poluării 
emise de arderile ilegale de deșeuri;

4. Efectuarea de controale frecvente, precum 
și identifi carea și urmărirea penală a fi rmelor 
care ard ilegal deșeuri;

5. Realizarea unui recensământ la nivelul 
București-Ilfov cu privire la sistemele de 
încălzire existente și gândirea unui program 
de înlocuire a sistemelor vechi și poluante;

6. Informarea corectă și frecventă a cetățe-
nilor cu privire la datele de monitorizare a 
calității aerului și riscurile de sănătate;

7. Transparentizarea către public a datelor 
colectate despre trasabilitatea deșeurilor;
8. Oprirea/reducerea substanțială a 
importurilor de deșeuri cu orice scop;

9.Formularea de politici publice de 
descurajare a importurilor de autovehicule 
cu grad mare de poluare/foarte vechi; 

10. Adaptarea legislației privind calitatea 
aerului pentru a identifi ca cât mai exact 
sursele poluării și a sancționa persoanele 
vinovate;

11. Demararea de programe pentru reducerea 
sărăciei energetice în rândul populației.

ARS
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Dezvoltarea 
capacității 
pentru 
combaterea 
poluării
DURATĂ:

Martie 2022 -
Septembrie 2023

INTRO:

Dezvoltarea capacităţii pentru combaterea 
poluării este un proiect care își propune să cre-
ască capacitatea organizaţională a Centrului 
pentru Politici Durabile Ecopolis, a vizibilităţii 
și performanţelor organizaţiei, în vederea 
creării unei strategii și a unor produse pentru 
susţinerea programului Aerlive.ro - prima reţea 
participativă de calitatea aerului din România, 
în prezent funcţională numai în București. 

REZULTATE PREVĂZUTE:

 Identitate vizuală nouă pentru Ecopolis, 
integrată

 Website nou Ecopolis

 Newsletter lunar cu cele mai importante 
activități și acțiuni ale organizației

 Evenimente de conștientizare, comunicare a 
rezultatelor proiectelor, întâlniri comunitare

 Dezvoltarea unui kit de monitorizare a 
calității aerului pentru cetățeni

 Dezvoltarea unui curs de mediu pentru 
funcționari publici

 Raport de activitate anual

 Campanie de fundraising pentru 
platforma Aerlive.ro

 Training pentru patru organizații locale

FINANȚARE:

99.948,00 euro
Active Citizens Fund
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Centrul pentru
politici durabile
Ecopolis

Cine suntemC e facem Prieteni Politici Publice Blog

Modele de Business ale
afacerilor sociale din Romania

Proiectele recente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

Lorem ipsum dolor sit amet

SONDAJ: Plat formele de consu m
colaborative

SONDAJ: 

SONDAJ: START-UP Plus 20 16-
Antepr enorii de succes î n
regiunea Sud-E st

Share

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Sed diam nonummy nibh euismo d

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Share

URL PROIECT:

https://bit.ly/3HjXD7m
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Acțiunea 
pentru aer 
curat

DURATĂ:

August 2022 -
Februarie 2024

INTRO:

Acţiunea pentru Aer Curat continuă eforturile 
Ecopolis de a extinde reţeaua Aerlive.ro în 
comunităţile din București, de a extinde 
campania de conștientizare și eforturile de 
advocacy ale cetăţenilor pentru aer mai curat.

Astfel, proiectul Acţiunea pentru Aer Curat ce 
are grupurile de iniţiativă locale ca principal 
grup ţintă are drept scop consolidarea culturii 
democratice și a conștientizării civice, prin 
participarea activă a cetăţenilor la proiecte de 
îmbunătăţire a calităţii aerului și la procesele de 
decizie de la nivel local.

REZULTATE/OBIECTIVE:

 Creșterea implicării cetățenilor în comu-
nități, prin realizarea a 3 proiecte de identi-
fi care și pilotare a unor soluții locale privind 
îmbunătățirea calității aerului

 Cel puțin 100 persoane consultate 
cu privire la proiectele din comunități 
Extinderea monitorizării calității aerului cu 
ajutorul a 12 noi senzori montați în comunități

 3 politici publice locale privind îm-
bunătățirea calității aerului din București 
promovate la nivel local 

 Campanie de informare și conștientizare, 
care va ajunge la 100.000 de cetățeni 
peste 60 de persoane prezente la evenimen-
tele proiectului.

 3 campanii de advocacy care includ:

       6 întâlniri cu autoritățile publice locale, 
      12 solicitări de informații publice, 
       3 planuri de advocacy

FINANȚARE:

135.486,00 euro
Active Citizens Fund

URL PROIECT:

https://bit.ly/3UCCbgZ
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Efectele 
poluării 
asupra 
sănătății
DURATĂ:

Septembrie - 
Decembrie 2022

INTRO:

Campania AerCurat urmărește creșterea 
nivelului de informare și conștientizare al popu-
laţiei din București asupra efectelor poluanţilor 
atmosferici asupra sănătăţii umane. Campania 
aduce împreună 5 medici specialiști, care 
prin intermediul unor scurte video-uri explică 
diferitele afecţiuni care sunt afectate de polu-
are. Pe lângă aceste scurte fi lme informative 
am produs un fi lm ilustrat care explică traseul 
poluanţilor în organism, un raport de analiză 
și un instrument online, curat.aerlive.ro pentru 
informarea cetăţenilor.

Scopul proiectului e de a pune bazele unor 
resurse vitale pentru fundamentarea politicilor 
publice pentru combaterea poluării, atât de 
necesare pentru orașele României, dar și adre-
sarea problemei într-un limbaj prietenos pentru 
publicul larg.

REZULTATE:
 Video animat despre mecanismele poluării

Raport Efectele Poluării asupra Sănătății dis-
tribuit către 100 de decidenți (parlamentari, 
consilieri publici).

 5 patologii asupra cărora poluarea are un 
efect covârșitor, documentate în 5 video-uri 
create cu specialiști

 Parteneriat cu medic specialist coordonator 
al raportului Efectele poluării asupra Sănătății

 Reportaje, interviuri și apariții live reali-
zate în cadrul prime time la televiziuni de 
anvergura 

 3 parteneriate media cu publicații mari

 10.000 de accesări ale paginii curat.
aerlive.ro 

 100.000 de persoane la care vor ajunge 
materialele campaniei

COFINANȚARE:

20.000 euro, Primăria Municipiului București și 
Platforma de Mediu pentru București, iniţiată de 
Fundaţia Comunitară București 
și ING Bank România

URL:

https://curat.aerlive.ro

A� ă de ce este responsabilă 
poluarea aerului!
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RAPORT
Analiză a 
calității 
aerului
INTRO:

Raportul analizează datele privind calitatea 
aerului, din senzorii Aerlive.ro și de la staţiile din 
Reţeaua Naţională a Ministerului Mediului din 
București și, distinct, cele trei comunităţi în care 
am avut activităţi: Mogoșoaia, Popești Leordeni 
și Cișmigiu.

CONCLUZII:

 Conform stațiilor de monitorizare din 
Rețeaua Națională, poluarea cu dioxid de 
azot (NO2) depășește limita legală pentru 
anul 2021. Se înregistrează depășiri ale lim-
itei legale de 40 ug/m3 (valoare medie anu-
ală) la cele două stații de trafi c din București: 
B3 - Mihai Bravu și B6 - Universitate. 

 În anul 2021, cele opt stații de monitorizare 
din Rețeaua Națională din București cumu-
lează un număr de 348 de zile de nefuncțion-
are pentru poluarea cu PM10. Stația cu cel 
mai mare număr de zile de nefuncționare/ 
fără date este B6 - Universitate cu 82 de zile 
lipsă date. În același timp, Ministerul Medi-
ului, prin ANPM, raportează că nu mai există 
depășiri ale limitelor legale pentru poluarea 
cu PM10.

 Toți cei 27 de senzori de monitorizare din 
rețeaua Aerlive.ro, afl ate în vecinătatea unor 
școli din București înregistrează depășiri ale 
valorii limită pentru PM10. În unele cazuri 
s-au înregistrat depășiri de 5-6 ori valoarea 
maximă admisă pentru protejarea sănătății 
umane.

 Pentru poluarea cu PM2,5 înregistrăm medii 
zilnice de până la 150 ug/m3 la Scoala G. 
Călinescu, de șase ori mai mult decât valoare 
limită maximă pentru media anuală de (25 
ug/m3).

 În ceea ce privește numărul de depășiri, 
acestea se regăsesc într-un număr foarte mare 
la majoritatea stațiilor; În evidență ies stațiile 
Calea Giulesti (Școala generală nr. 163) și 
Scoala G. Călinescu, cu 69 respectiv 58 de 
depășiri ale valorii limită PM2,5 (25 ug/m3).

DURATĂ:

2019 - 2022

URL:

https://bit.ly/3VFUBip
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RAPORT
Efectele 
poluării asupra 
sănătății
INTRO:

Raportul de analiză privind efectele poluării 
asupra sănătăţii a permis unei echipe formate 
din medici specialiști și experţi de mediu să 
calculeze impactul poluării asupra sănătăţii 
bucureștenilor pentru anul 2021, în limita 
datelor de sănătate publicate la momentul 
analizei. A fost folosită metoda de calcul a 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, denumită 
AirQ+.

CONCLUZII:

 2869 de morți au fost cauzate de expune-
rea pe termen lung la pulberile în suspensie 
PM 2,5, în Municipiul București, în anul 2021.

 548 de decese sunt cauzate de poluarea 
cu PM2,5 pentru persoanele ce suferă de 
boala ischemică a inimii, în 2021, în București.

 5,6% dintre cazurile de decese la bebeluși 
sunt cauzate de poluarea cu microparticule 
PM10.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății 
în fi ecare an mor 7 milioane de oameni ca 
urmare a poluării aerului. Tot statisticile OMS 
arată că poluarea cauzează:

 29% dintre decesele cauzate de cancerul 
la plămâni

 24% dintre accidentele cauzate de 
accidente vasculare cerebrale

 43% din decesele cauzate de boala 
obstructivă cronică

2022

RAPORT
Efectele poluării asupra sănătății

DURATĂ:

2019 - 2022

URL:

https://bit.ly/3gUJimK
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Financiar

Ne poți susține

Surse de fi nanțare:

Parteneri:

Colaboratori:

Buget Lei Euro

Venituri

Cheltuieli

Sold 2021

1,171,984.00

1,419,975.00

(247,991.00)

238,261.40

288,677.35

(50,415.95)

Companie: Persoană fi zică:
 Redirecționează 20% din impozitul pe 

profi t, prin contract direct de sponsorizare, 
sau folosind Declarația 177:

Potrivit Ordinului  1679 / 2022, începând cu 
2022, sponsorizările deductibile din impozitul 
pe profi t pot fi  făcute chiar și după depune-
rea bilanțului, într-un interval de maximum 
6 luni de la termenul legal de depunere a 
declarației anuale de impozit pe profi t. 

 Intră pe www.ecopolis.org.ro și înscrie-te la 
newsletterul nostru, astfel vei fi  mereu în temă 
cu acțiunile noastre și ne poți ajuta ca voluntar

 Accesează butonul DONEAZĂ și fă o 
donație în contul asociației

 Redirecționează 3,5% din impozitul pe 
venit către Ecopolis, folosind Declarația 230, 
care trebuie completată și transmisă către 
Administrația Financiară de domiciliu până pe 
25 mai, în fi ecare an.

Dacă în anul 2021 nu ați făcut sponsorizări 
deductibile din impozitul pe profi t / venit sau 
ați făcut sponsorizări, dar nu ați atins plafonul 
maxim stabilit de lege (max. 20% din impozit-
ul pe profi t, dar nu mai mult de 0,75 % din 
cifra de afaceri), puteți folosi Declarația 177 
pentru a cere ANAF-ului să redirecționeze și 
suma nealocată, până la plafonul maxim.

 Donează direct, în contul asociației:  

RO 74 INGB 0000 9999 0461 0571
design studio

.........................

pentru anul 2021
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Echipa:

Costel Popa
costel@ecopolis.org.ro

Loredana Pană
loredana@ecopolis.org.ro

Oana Neneciu
oana@ecopolis.org.ro

Anca Adamescu
anca@ecopolis.org.ro

Mădălina Prisăcariu
madalina@ecopolis.org.ro 

Cristian Mocanu
cristi@ecopolis.org.ro 

Raportul de activitate este realizat î n cadrul proiect-
ului Dezvoltarea capacită ț ii pentru combaterea 
poluă rii: https://bit.ly/3FsHfQG. Proiectul este 
derulat de Asociaț ia Centrul pentru Politici Durabile 
Ecopolis, î n parteneriat cu Fundaț ia Comunitară  
Bucureș ti, cu sprijinul fi nanciar Active Citizens Fund 
Româ nia, program fi nanț at de Islanda, Liechten-
stein ș i Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 
Scopul proiectului este creș terea capacită ț ii 
organizaț ionale a Centrului pentru Politici Durabile 
Ecopolis, î n vederea activă rii publicului larg pentru 
creș terea calită ț ii vieț ii î n oraș e, prin î mbună tă ț irea 
calită ț ii aerului.

Conț inutul acestui raport nu reprezintă  î n mod 
necesar poziț ia ofi cială  a Granturilor SEE ș i 
Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe 
informaț ii accesaț i www.eeagrants.org 

Editor coordonator: Maria Neneciu
Editori: Anca Adamescu, Ioana Neneciu

Decembrie 2022
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