
  

 

2012 a fost un an al colaborărilor și al porților deschise pentru Greenitiative. După un 

sfârșit de iarnă în care a trebuit să ne luptăm cu nămeții ca să respectăm calendarul 

activităților incluse în proiectul Eco leadership pentru colectare selectivă, primăvara a venit cu 

mulți musafiri la Green Mogo: ne-am deschis porțile pentru elevi ai Liceului Teoretic “Nicolae 

Iorga”și pentru cei ai Colegiului Național “Elena Cuza”. 

Am descoperit că luna aprilie e de fapt luna activităților de eco educație în aer liber, când putem 

explora alături de câțiva zeci de elevi cutia de compost, putem discuta cât de utile pot fi frunzele și 

plantele cățărătoare pentru umbrire naturală, sau despre biodiversitate și flori care atrag insectele. 

Lunile mai și iunie ar fi trecut dintr-o prezentare de conferință în alta dacă n-ar fi fost data de 5 iunie, 

când am făcut cu mare emoție bilanțul Proiectului Eco leadership și am mulțumit celor care ne-au 

fost alături. 

Iulie ne-a adus o mare bucurie: am fost onorați să povestim despre Greenitiative și Green Mogo lui 

James Leape, directorul general al WWF. Au fost momente minunate alături de oameni minunați, 

veniți de pe aproape toate continentele. 

În august am fost la Cheia, în tabăra Viitor Plus, unde elevii care ne-au însoțit de la Liceului „Nicolae 

Iorga” au avut ocazia să facă un tur de forță prin subiecte majore de mediu și dezvoltare durabilă.  

Septembrie a adus o întâlnire cu Comisarul de Mediu Janez Potocnik în care colegii din organizațiile 

care se ocupă de chestiuni arzătoare au avut multe de zis într-un timp foarte scurt. 

Sfârșitul anului ne-a găsit pregătind pentru lansare produsele locale Green Mogo, o nouă idee de 

fundraising pentru Greenitiative și discutând la Rfi cu Mihaela Dedeoglu despre “viața [sustenabilă] la 

țară”. 

Am vizitat în noiembrie Școala Câlnic, pentru a evalua posibilitățile de colaborare pentru activități de 

eco educație în anul care vine. 

Pentru decembrie am lăsat un eveniment de fundraising, unul dedicat Echipei verzi de la Ambasada 

SUA, și nu în ultimul rând  unul dedicat susținătorilor noștri fideli, pentru că în 2012 Greenitiative a 

împlinit 5 ani. 

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi în acest an/în toți acești ani! 
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Despre Greenitiative 

Înființată în anul 2007, Asociația Greenitiative și-a propus ca prin proiectele sale să 

promoveze un nou mod de viață si o nouă economie în care considerentele de mediu să fie 

prioritare. 

Cele trei direcții principale de acțiune ale inițiativelor noastre verzi sunt eco educația pentru 

copii si tineri, promovarea construcțiilor verzi și a folosirii surselor regenerabile de energie și 

dezvoltarea durabilă a unor comunități rurale. 

În ceea ce privește eco educația, ne-am axat activitatea pe promovarea ideii de 

sustenabilitate energetică, pe conștientizarea relației dintre modul în care generăm energia 

și fenomenul schimbărilor climatice, a necesității unor schimbări personale pentru reducerea 

amprentei de carbon si pe proiecte care să sprijine conservarea resurselor naturale si 

managementul sustenabil al deșeurilor acasă și la școală. Am colaborat în cei cinci ani de 

activitate cu peste 25 de scoli si licee,  7000 de elevi și 300 de cadre didactice, încercând sa 

răspundem unor nevoi venite din societate precum problema colectării selective a deșeurilor 

dar şi să lansăm teme mai puțin abordate în societatea româneasca precum cea a 

schimbărilor climatice și a necesității trecerii la o economie fără emisii de gaze cu efect de 

seră. 

În prezent, Asociația Greenitiative își desfășoară activitatea la Mogoșoaia în clădirea 

Greenoffs, o clădire ”verde” construită, împreună cu clădirea Greenome, ca o investiţie a 

fondatorilor Greenitiative, fam. Ienculescu-Popovici. Această investiţie a fost realizată 

integral pe baza economiilor familiei şi a unui credit ipotecar. Am ajuns la concluzia că e 

important să precizăm acest lucru deoarece deseori la evenimentele la care participăm cu 

prezentări despre proiectul nostru de green building, unii participanţi doresc să afle din ce 

”fonduri structurale sau finanţări” am făcut această investiţie. Sperăm ca prezentând 

experienţa noastră să ajutăm la combaterea prejudecăţii că o construcţie ecologică este un 

moft, sau un lux, pe care nu şi-l permit decât vedetele de la Hollywood sau cei care au acces 

la ”fondurile structurale”. 
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Proiecte Greenitiative 

Pe parcursul anului 2012, Greenitiative a derulat activităţi în cadrul a trei proiecte proprii, Eco 

Leadership, O săptămână eco-altfel şi O zi verde la Mogoşoaia, toate proiecte de eco educaţie. În 

paralel, Greenitiative s-a implicat ca partener într-un proiect iniţiat de Romania Green Building 

Council şi care are ca scop realizarea primei renovări pe baza principiilor verzi a unei şcoli din 

România, la Câlnic, în judeţul Alba.  

Eco leadership 

Iniţiat în luna noiembrie a anului 2011, împreună cu Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” din București, 

proiectul Eco leadership a urmărit să convingă comunitatea școlară a liceului să se implice direct și 

activ în implementarea unui sistem sustenabil de colectare separată a deșeurilor. Principalele 

activităţi din proiect au fost realizate prima jumătate a anului 2012, finalizarea proiectului fiind 

celebrată pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului. 

Schimbarea de comportament individual și colectiv pe care o presupune colectarea într-un alt mod a 

deșeurilor este unul dintre aspectele spinoase ale educației de mediu. De cele mai multe ori, atunci 

când conducerea unei instituții publice decide de azi pe mâine că deșeurile se vor colecta separat, 

foarte puțini dintre cei vizați își schimbă obiceiurile și respectă cu adevărat noile reguli. Majoritatea 

continuă să creadă în sinea lor că e inutil, pentru că deșeurile colectate separat ajung tot la groapa de 

gunoi. 

Proiectul ”Eco leadership pentru 

colectare selectivă” a apărut din 

dorința de a găsi o cale cât mai 

eficientă de a convinge comunitatea 

școlară a Liceului Teoretic “Nicolae 

Iorga” că sortarea deșeurilor nu este 

doar o obligație morală și legală ci că 

are și o finalitate, că deșeurile 

colectate separat ajung la stații  de 

sortare, apoi la firme de reciclare și 

reintră astfel în circuitul industrial.  

Având o experiență de 4 ani în 

proiecte extra curriculare școlare pe 

teme de mediu și sustenabilitate, 

Greenitiative a inițiat împreună cu prof. Roxana Fedorca, coordonator din partea liceului, un proiect 

care să răspundă în primul rând la una dintre întrebările cele mai frecvente ale unui copil sau tânăr: 

“de ce să fac asta?” Eco leaderii de proiect, aleși la nivelul fiecărei clase, au participat la sesiuni de 

educație de mediu pe tema necesității conservării resurselor naturale și a modului în care poate fi 

rezolvată această problemă prin implicare individuală. Tot ei au fost cei care au diseminat mesajul la 

nivel claselor din care fac parte și chiar la nivelul comunității, mai ales al familiilor lor. Două dintre 

clasele liceului au organizat în săptămâna ”Școala altfel„ o vizită la fabricile de reciclare Greentech, 

Greenfiber și GreenWEEE din Buzău, pentru a vedea cum se reciclează deșeurile. La final, eco leaderii 
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au fost rugați să relateze într-un jurnal de proiect despre modul în care s-au implicat pe tot parcursul 

proiectului. Aproape 40 de clase  au participat activ în proiect, reușind să implementeze un sistem de 

colectare selectivă a deșeurilor, iar dintre cei 1270 de elevi ai liceului, aproape 100 au fost direct 

implicați, ca eco leaderi și membri de echipă, în activități de educație destinate colegilor și familiilor 

lor. 22 de clase au transmis jurnale de proiect care au fost analizate de un juriu alcătuit din 

reprezentanți ai școlii și ai Greenitiative.  

Pe baza punctajelor obținute, cei care au dovedit calități reale de eco leaderi dar și învățătorii și 

profesorii care i-au susținut au primit premii consistente oferite de sponsorii și susținătorii 

proiectului: Green Group, prin firmele Greentech, Greenfiber, GreenWEEE și Greenlamp, Asociația 

Producătorilor de Materiale pentru Construcții din România, Editura Humanitas, Turific Handmade, 

Europe Direct Centras, Revista Cutezătorii și Hellenica Cosmetics România. Festivitatea de premiere a 

avut loc cu ocazia Zilei internaționale a Mediului (5 iunie) la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”. 

 

O săptămână eco-altfel cu Asociația Greenitiative 

Pentru Asociația Greenitiative, ”Săptămâna Școala altfel”,  introdusă în structura anului şcolar de 

către Ministerul Educaţiei cu scopul de a promova educaţia non-formală în sistemul public de 

învăţământ, a fost un excelent prilej de a propune activități de educație non formală care să-i 

stimuleze pe elevi să privească lucrurile “altfel”, să înțeleagă mai bine la ce folosesc colectarea 

selectivă a deșeurilor, economia verde, sustenabilitatea energetică, construirea și modul de viață mai 

apropiate de natură și mai prietenoase cu mediul. Ascultându-i pe Raisa Chiriță, Ana-Maria 
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Dorobanțu și George Alexandrescu, elevi ai Liceului Teoretic “Nicolae Iorga”, care au participat alături 

de colegii lor la două activități organizate de Greenitiative, ,,săptămâna Școala altfel a reprezentat o 

experiență interesantă și a adus o gura de aer proaspăt învățământului românesc. Elevii au ieșit din 

monotonia orelor de curs, acestea fiind înlocuite de acțiuni variate, într-un spirit non formal și 

relaxat. Totodată, cel mai important lucru a fost faptul că ne-am simțit bine într-un mod educativ, 

alături de persoane apropiate vârstei noastre,  cu interese comune , de care sperăm să fim din nou 

aproape cât mai curând.  Așadar , distracția a fost la ordinea zilei , dar într-un mod foarte 

constructiv.” 

Am colaborat în această săptămână cu parteneri de proiecte mai vechi, cum este cazul Colegiului 

Național “Elena Cuza” și al Colegiului Tehnic “Traian”, dar și cu parteneri noi, mai precis cu Liceul 

Teoretic “Nicolae Iorga” și Școala nr. 1 Mogoșoaia. Am lucrat cu elevi de 9 ani dar și cu elevi de 17 

ani, atât din mediul urban cât și din mediul rural, pentru că avem convingerea că mesajul legat de 

mediu și de sustenabilitate poate și trebuie să ajungă la orice copil sau tânăr. Oricare dintre ei, 

indiferent de vârstă și de mediu social, are nevoie să înțeleagă modul în care cunoștințele dobândite 

la școală se aplică în viața reală pentru a rezolva probleme de mediu și de dezvoltare durabilă a 

societății.  

Ziua I, luni 2 aprilie 2012, Mogoșoaia 

Discuție pe tema “Deșeurile și sănătatea noastră” cu elevii claselor a III-a A și B de la Școala nr. 1 

Mogoșoaia  

De ce e nevoie sa punem deșeurile în containere diferite? Nu e mai simplu să aruncăm PET-ul golit pe 

stradă, de ce n-ar face asta toată lumea? Cât de greu e să-l punem, mai bine, în containerul galben pe 

care scrie "Plastic si metal"? E bine ca mama sau bunicul să pună în containerele colorate murături si 

crengi de copaci? Unde ajung deșeurile, oare chiar se reciclează? Din ce se fabrică plasticul? Ce se 

întâmplă daca nu reciclăm, care sunt consecințele pentru sănătatea noastră și a Terrei? Sunt doar 

câteva dintre întrebările pe care le-am pus copiilor din Mogoșoaia la invitația doamnelor învățătoare 

Silvia Vrăjitoru și Ioana Niculae și la care am primit răspunsuri foarte istețe, chiar excepționale.  

Folosind și imagini introduse într-o 

prezentare multimedia, am încercat 

să-i stimulăm pe elevi să înțeleagă 

importanța colectării selective făcute 

corect și temeinic, legătura dintre 

sănătatea oamenilor și modul în care 

se face debarasarea deșeurilor, 

importanța unor gesturi simple 

precum aruncarea la un coș de gunoi și 

nu pe stradă a unui deșeu de ambalaj, 

mai ales dacă privim din perspectiva 

faptului că suntem 7 miliarde de 

oameni pe o planetă cu resurse 

limitate și că gesturile mici contează la 
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nivel de comunitate și la nivel global. La sfârșitul evenimentului, copiii au vizionat un film de desene 

animate care abordează problema acumulării deșeurilor pe Terra.  

 

 

Ziua II, marți 3 aprilie 2012, Buzău 

Vizită de studiu împreună cu clasele IXB și XI B de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” din București la 

fabricile de reciclare a deșeurilor de la Buzău: Greentech, Greenfiber, GreenWEEE și Greenlamp  

În proiectele de mediu pe care le-am realizat în parteneriat cu diverse școli, ne-am lovit nu de puține 

ori de problema neîncrederii că ceea ce se colectează selectiv chiar se reciclează. Elevi dar și profesori 

s-au exprimat uneori vehement în acest sens. Cu unii dintre ei am reușit să mergem în vizită la Buzău, 

la Greentech și Greenfiber, acolo unde PET-ul este transformat în fulgi și apoi în fibră sintetică și la 

GreenWEEE și GreenLamp, unde deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt transformate 

în materie primă secundară pentru procesele industriale.  

După cum s-a exprimat George Alexandrescu, care a participat la vizită, elevii au putut constata că 

industria reciclării “duduie”deja la Buzău, unde chiar ni s-a spus că e nevoie să se importe deșeuri din 

alte țări pentru ca instalațiile foarte moderne și eficiente să funcționeze la capacitate maximă. Mulți 

dintre ei, pasionați de computere ca toți tinerii de azi, s-au arătat fascinați cum poate fi separat în 

diverse categorii fiecare parte dintr-un computer dar și o mașină de spălat, un frigider sau chiar un 

cablu electric. Gazdele noastre ne-au demonstrat că doar praful din echipamente nu mai poate fi 

refolosit și acesta e un mesaj foarte important, mai ales în contextul epuizării într-un ritm accelerat a 
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resurselor naturale. În contextul în care toți elevii și profesorii Liceului Iorga sunt implicați de mai 

multe luni în proiectul Eco Leadership pentru colectare selectivă, o astfel de vizită la care a participat 

și prof. Roxana Fedorca, diriginte a uneia dintre clase și coordonatoare a proiectului, a însemnat 

foarte mult pentru mai buna înțelegere și comunicare a întregului proces industrial al reciclării 

deșeurilor. 

 

 

Ziua III și ziua V, miercuri, 4 aprilie, respectiv vineri, 6 aprilie 2012, Mogoșoaia 

O zi verde la Mogoșoaia este numele unei serii de evenimente pentru elevi dedicate promovării 

noțiunilor practice care țin de construire și mod de viață prietenoase cu mediul. Miercuri, 4 aprilie, 

sediul Greenitiative de la Mogoșoaia s-a umplut  până la refuz cu elevi de la C.N. “Elena Cuza” veniți 

împreună cu prof. Rodica Turnea și alte cadre didactice să exploreze direct o clădire construită pe 

principii verzi, respectând reguli care țin de sustenabilitate energetică și de protecția mediului. Vineri, 

în ultima zi a Săptămânii Școala altfel, a fost rândul elevilor de la Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” și al 

doamnelor profesoare Roxana Fedorca și Laura Surugiu să exploreze la fața locului legătura dintre 

climă și energie, felul în care noi, oamenii, prin modul de viață pe care îl alegem, influențăm mediul la 

nivel local și global. Am discutat despre cum putem reduce emisiile de carbon ale unei locuințe prin 

izolații, prin folosirea surselor regenerabile de energie sau a automatizărilor, cât de ușor sau de 

complicat este să folosești lemn certificat, din păduri exploatate sustenabil, cum poate fi economisită 

sau reciclată apa, ce înseamnă calitatea aerului interior, cum se compostează deșeurile 

biodegradabile, etc.. La Mogoșoaia au avut loc nu numai discuții serioase pe subiecte extrem de 
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importante, ci a fost timp și pentru 

relaxare, pentru badminton, fotbal sau 

mers cu bicicleta. În a doua parte a 

activității, am mers pe jos până la 

Palatul Mogoșoaia pentru a afla de la 

ghidul muzeului câte ceva despre 

patrimoniul construit de două familii 

importante din istoria României - 

Brâncoveanu și Bibescu și despre un 

complex de clădiri care sunt un 

excelent exemplu de sustenabilitate în 

peisajul natural și cultural românesc. 

 

Ziua IV, Prezentări Powerpoint și film la Colegiul Tehnic “Traian” din București 

Peste 200 de elevi de la Colegiul Tehnic "Traian" au discutat despre problema schimbărilor climatice 

folosind o prezentare multimedia și filmul Epoca prostiei puse la dispoziție de Greenitiative. 

Inițiatoarea acestor activități a fost prof. Monalisa Tiugan, o veche și statornică colaboratoare a 

Greenitiative. 

 

O zi verde la Mogoşoaia 

Conceptul de bază al acestei inițiative educaționale este folosirea unei clădiri verzi, sediul organizaţiei 

din Mogoşoaia, ca material didactic dând astfel ocazia participanților să aibă o experiență de 

interacțiune directă cu conceptele de construire și stil de viață ecologic. În cadrul acestor seminarii și 

conferințe, Greenitiative și-a adapta mesajul unei audiențe diverse – de la elevi de școală primară, 

gimnazială și liceu, împreună cu profesorii lor, la studenți, reprezentanți ai unor ONG-uri și organizații 

internaționale – abordând subiecte precum legătura dintre energie și problemele climei, impactul 

clădirilor asupra mediului și asupra sănătății celor care o utilizează, importanța conceptului de clădire 

inteligentă, implicațiile utilizării unor materiale de construcție locale sau reciclate sau certificate 

ecologic, reducerea deșeurilor prin colectare separată și prin compost, strategii de modificare a 

stilului de viață pentru a reduce amprenta de apă și amprenta ecologică în general, pentru a proteja 

biodiversitatea, etc.  În 2012 Greenitiative a organizat 7 asemenea evenimente, din care 2 în cadrul 

săptămânii ”Şcoala altfel”, prezentate mai sus.  

Prietenii noştri de la WWF ne-au vizitat de două ori în acest an.  Prima dată, pe 23 mai 2012, am fost 

oaspeţii echipei din România, ocazie cu care am susţinut şi prezentarea  ”Cui nu-i e frica de green 

building? Despre schimbări climatice, sustenabilitate energetica si construire prietenoasa cu mediul 

in viziunea Greenitiative”. Peste mai puţin de 2 luni, am fost mândri să-i avem din nou oaspeţi, de 

data aceasta fiind vorba de o echipă internaţională formată din membri ai WWF din peste 20 de ţări, 

împreună cu Jim Leape, Directorul General al WWF.  
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În data de 16 iulie 2012 sediul nostru a fost gazda unui nou eveniment, dedicat de această dată 

colegilor de la EcoExtrem Club Montan, cărora le-am prezentat viziunea noastră despre schimbările 

pe care le putem face în modul cum construim pentru a porni schimbările în modul cum trăim. 
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Pe data de 24 noiembrie am invitat la sediul nostru pe toţi partenerii apropiaţi şi cei care ne-au 

sprijinit în aceşti  ani pentru a sărbători împreună 5 ani de activitate ai Greenitiative. Cu această 

ocazie, am testat reacţia prietenilor noştri la intenţia noastră de a genera venituri  suplimentare 

pentru Greenitiative prin comercializarea unei linii de produse responsabile, care să promoveze 

concepte de economie verde. 

Seria evenimentelor la Mogoşoaia din anul 2012 a fost închisă de reprezentanţi ai Ambasadei SUA, 

reuniţi sub titulatura de ”US Embassy Green Task Force”, care ne-au făcut onoarea de a ne vizita pe 

20 decembrie pentru a discuta cu noi despre conceptul nostru de ”Home-made sustainability”. 

 

Proiectul de renovare verde a Şcolii Câlnic, jud. Alba 

Rolul Asociaţiei Greenitiative ca partener al Romania Green Building Council în acest proiect este de a 

derula componente de eco educaţie necesare pentru a pune într-un context educaţional proiectul de 

renovare propriu-zisă a clădirii Şcolii Gimnaziale din Câlnic. Implicarea Greenitiative în proiect a 

început din noiembrie 2012 , cu prima vizită la Câlnic, când au fost stabilite contacte cu profesorii şi s-

au evaluat nevoile acestei comunităţi şcolare. 
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Participari la conferinte 

În anul 2012, Greenitiative a participat cu prezentări proprii la 4 conferinţe sau evenimente 

similare organizate în România de organizaţii sau instituţii de învăţământ cu care colaborăm. 

Scopul principal al participării noastre la astfel de evenimente prin susţinerea de prezentări 

proprii este promovarea conceptelor de green building şi green living pe care le-am pus în 

aplicare la Mogoşoaia. 

 

24 mai 2012 -  Conferința internaţională Soluţii şi Politici Europene pentru Dezvoltare 

Urbană Sustenabilă  

Organizatori:  AIIR-Filiala Valahia, Facultatea de Inginerie a Instalaților-UTCB, Comisia 

Auditorilor Energetici AIIR 

Titlul materialului prezentat de Marius Ienculescu-Popovici: Experimentul Greenome – de la 

certificare energetică la clădire verde 

9 iunie 2012 -  EU Energy Week,   

Organizator: Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arhitectură 

 Titlul prezentării susţinută de Felicia IENCULESCU-POPOVICI: Construind pentru un nou mod 

de viață 

 

20 iunie 2012 - Conferinţa Energia solară– RoEnergy, Producerea energiei utilizând sursa 

solară și eficiența energetică în construcții  

Titlul materialului prezentat de Felicia Ienculescu-Popovici: Un nou mod de a construi pentru 

un nou mod de viață.  Sustenabilitatea energetică în viziunea Greenitiative 

 

6 decembrie 2012 Facultatea de Construcții 

Titlul materialului prezentat de Marius IENCULESCU: Un nou mod de a construi pentru un 

nou mod de viață. Sustenabilitatea energetică în viziunea Greenitiative 
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Participări la acţiunile altor organizaţii 
Greenitiative acceptă cu plăcere invitaţiile altor organizaţii de a susţine prezentări pe teme legate de 

cele două direcţii principale de acţiune : eco educaţia şi promovarea construirii prietenoase cu 

mediul.  

În data de 22 februarie 2012, Felicia Ienculescu-Popovici, Directorul Executiv al Greenitiative, a 

participat la întâlnirea anuală a partenerilor din reţeaua de excelenţă Comenius “Changing with the 

Climate”  coordonată de Universitatea din Reading. În cadrul acestui eveniment, ea a susţinut o 

prezentare cu titlul ”Opportunities, challenges and barriers for extracurricular climate change and 

energy education in Romanian schools” 

 

 

Pentru al cincilea an consecutiv, Greenitiative a fost partenerul revistei Cutezătorii şi a făcut parte din 

juriul concursului pe teme ecologice pentru elevi, finalizat prin gala de premiere organizată la 25 mai 

2012 sub egida Eco forum. 
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6-8 august  -  Am participat la Cheia alături de 5 voluntari Greenitiative de la Liceul “Teoretic Nicolae 

Iorga” la tabăra prilejuită de Dezbaterea Tinerilor pentru Mediu organizată de organizaţia prietenă 

Viitor Plus. Elevii au participat la jocuri în aer liber, drumeții și activități explorare a comunității și 

biodiversității locale. La finalul taberei, au lucrat pe echipe pentru realizarea unui manual de educație 

de mediu pentru elevi. 

 

 

13 septembrie- Întâlnirea asociaţiilor nonguvernamentale cu Comisarul pentru Mediu Janez Potocnik 

și cu Rovana Plumb, Ministru al Mediului, s-au dezbătut problemele arzătoare de mediu ale 

momentului. Comisarul de mediu a recomandat autorităților să recicleze mai eficient deșeurile 

metalice și să fie precauți când vine vorba de exploatarea resurselor naturale. 
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Executia bugetară 

 

Pentru a duce la bun sfârşit proiectele sale în 2012, Greenitiative s-a bazat, la fel ca în anii 

anteriori, pe venituri non-financiare sub forma sponsorizărilor în natură şi a muncii voluntare 

a membrilor şi voluntarilor Greenitiative. Valoarea estimată a veniturilor în natură pentru 

anul 2012 este de 10 000 Euro, din care 8000 Euro sub formă de muncă voluntară  şi 2000 

Euro sub formă de produse. Estimarea acestor venituri se bazează pe cuantumul salariului 

mediu brut în 2012, respectiv pe valoarea de piaţă a bunurilor primite din partea 

companiilor care au fost alături de noi în proiectul Eco Leadership. 

 

  
 

 

Suplimentar acestor venituri în natură, Greenitiative a beneficiat şi de venituri financiare 

propriu-zise în valoare totală de 10.496,36 RON, din care donaţii şi sponsorizări în valoare 

totală de 4345 RON şi venituri din activităţi economice în valoare de 6060 RON. 

 

 

 

 


