
Direcţionează 20% din impozitul pe profit/pe venit, fără niciun cost* pentru afacerea ta 
și  contribuie și tu la construirea unei societăţi echilibrate prin susţinerea activităţilor 
noastre. 

Criza sanitară ne-a arătat cât de ușor putem trece de la o viață cu care ne-am obișnuit la una mai 
specială, departe de semenii noștri. Poate puțini ș�u că această schimbare radicală a vieților noastre, 
parțial, am provocat-o chiar noi, omenirea, cu modul nostru de viață. 

Trecem printr-o perioadă de mare încercare, la propriu.

 Criza sanitară ne arată și un alt fapt, că legătura cu natura este permanentă - depindem de ea, însă o 
exploatăm prea mult și o îngrijim prea puțin. Nu trebuie să uităm, până nu este prea târziu, că Natura 
este cea care ne oferă totul –  hrană, apă, aer, relaxare, peisaje naturale, monumente ale naturii. 

Pentru mulți, aceste vremuri reprezintă un punct de co�tură pentru a-și reevalua 
valorile, în special pe cele care ne aduc mai aproape de natură. Iar acest fapt a 
devenit o realitate în această vară. Chiar dacă restricțiile de circulație ne-au 
îngrădit, mii de oameni și-au găsit refugiul și liniștea în mijlocul Naturii, acolo 
unde biodiversitatea este elementul-cheie, unde vom găsi mereu un loc unde ne 
putem încărca pozi�v și pe care trebuie să-l îngrijim pe termen lung.
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Noi, cei de la Asociația “Grupul Milvus”, credem în asta și prin toate acțiunile pe care le întreprindem, 
ne îngrijim de această minunată bogăție naturală! Îndemnul renumitului naturalist Sir David 
A�enborough ne mo�vează și ne îndeamnă de a face mai mult pentru natura din jurul nostru. 

Dar pentru a face auzit apelul nostru la conservarea biodiversității avem nevoie de ajutorul Tău.
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*Conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr.227/2015 -Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Conform 
legii 30/2019, începând de la 1 aprilie 2019 pot beneficia de sponsorizări deductibile organizaţiile neguvernamentale care figurează în 
registrul ANAF al entităţilor/unităţilor de cuIt pentru care se acordă deduceri fiscale. Asociaţia „GrupuI Milvus" este o organizaţie 
neguvernamentală înfiinţată în anul 1991, figurează în registrul ANAF și este eligibilă pentru a beneficia de sponsorizări deductibile. 
Registrul se poate consulta onIine: https://www.anaf.ro/RegistruIEntitatilorUnitatilorCult/.
Data limită pentru direcţionare este 31 decembrie 2020.

Haideți să punem Natura pe locul I.! 

Responsabilitatea pentru generațiile următoare este a noastră, a tuturor. 

Asociaţia Grupul Milvus
Sediu: 

Str. Crinului, nr. 22
Punct de lucru: 

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 121,  
Tîrgu Mureș, 540445

CIF: RO 14198928
ING BANK: RO12INGB0000999901703336

Cu o ac�vitate de aproape 30 de ani în domeniul conservării naturii, Asociația „Grupul Milvus” se 
înscrie în eșalonul primelor organizații neguvernamentale din România. Inițial, ne-a preocupat 
conservarea păsărilor, însă am realizat repede că nu putem vorbi de o lume în care omul trăiește în 
comuniune cu natura dacă nu privim lumea sălba�că în ansamblul ei și dacă nu ne dăm silința pentru a 
o proteja ca atare. 

De-a lungul anilor, preocupările și ac�vitățile noastre au fost diverse, pionierat în desemnarea siturilor 
Natura 2000 din România, acțiuni de conservare a speciilor periclitate, cercetare aplicată, 
conș�en�zare și educație, respec�v ac�vități de �p watchdog, pentru a ne asigura că legile în 
domeniul protecției Naturii sunt respectate în România.  

Suntem o echipă cu o experiență de aproape trei decenii în conservarea naturii, cu o exper�ză vastă, 
formată din biologi recunoscuți în țară (și nu numai), dar mai ales perseverenți în a ne urmări viziunea - 
o lume în armonie cu Natura!

Tel: 0720 530 117, 
mail: tamas.papp@milvus.ro, www.milvus.ro 

Îţi mulţumim! 
Cu o stimă deosebită: Papp Tamás2 Direcţionează 20% din impozitul pe profit/pe venit, fără niciun cost* pentru afacerea ta 
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Dar pentru a face auzit apelul nostru la conservarea biodiversității avem nevoie de ajutorul Tău.
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Să punem Natura pe primul loc! 

Responsabilitatea pentru generațiile următoare este a noastră, a tuturor. 

Asociaţia Grupul Milvus
Tîrgu Mureș

De-a lungul anilor, preocupările și ac�vitățile noastre au fost diverse, pionierat în desemnarea siturilor 
Natura 2000 din România, acțiuni de conservare a speciilor periclitate, cercetare aplicată, 
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*Conform legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și legii nr.227/2015 -Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Conform 
legii 30/2019, începând de la 1 aprilie 2019 pot beneficia de sponsorizări deductibile organizaţiile neguvernamentale care figurează în 
registrul ANAF al entităţilor/unităţilor de cuIt pentru care se acordă deduceri fiscale. Asociaţia „GrupuI Milvus" este o organizaţie 
neguvernamentală înfiinţată în anul 1991, figurează în registrul ANAF și este eligibilă pentru a beneficia de sponsorizări deductibile. 
Registrul se poate consulta onIine: https://www.anaf.ro/RegistruIEntitatilorUnitatilorCult/.
Data limită pentru direcţionare este 31 decembrie 2020.

Protejând natura 
asigurăm viitorul!


