


Să nu pui vreodată la 
îndoială faptul că un grup 
mic de oameni inteligenți 
și hotărâți poate schimba 
lumea. De fapt, acesta 
este singurul lucru care a 
schimbat-o vreodată.  

Margaret Mead
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numărul tinerilor care fac voluntariat 
s-a triplat în românia în ultimii 
șase ani, iar ecologia a devenit, din 
Cenușăreasa cauzelor de voluntariat, 
motivul pentru care mai mult 
de jumătate dintre tineri aleg să 
fie voluntari.*

acum trei ani, atunci când am 
înființat MaiMultVerde cu misiunea 
de a construi în românia o nouă 
cultură a voluntariatului pentru 
mediu, încă ne luptam cu stafia 
muncii patriotice și cu zeflemeaua 
celor care vedeau în voluntariat 
o izmeneală ipocrită bună de luat 
ochii europenilor și ai americanilor.

“Dom’le, asta cu voluntariatul e 
așa o chestie, care-o vorbim noi 
așa, când vorbim discuții”, m-a 
sfătuit părintește un președinte de 
consiliu județean, devenit între timp 
ministru, atunci când i-am spus că 
vrem să plantăm cu voluntari dealu-
rile lăsate pleșuve de mafia lemnului 
din județul domniei sale, “da’ când 
vrei să faci o treabă adevărată, nu 
merge să te bazezi decât pe volun-
tari, omu’ tre’ să-l plătești sau să-l 
obligi, nu că venim noi și ne facem 
că facem voluntariat, înțelegi?”.

n-am ascultat sfatul necerut pe 
care mi l-a oferit gratis amabilul  
 
 
 

politician și bine am făcut. Domnia 
sa a continuat să trăiască în românia 
dumnealui, iar noi ne-am văzut de 
românia noastră. Care, iată, spun și 
sondajele, devine pe zi ce trece mai 
bună, mai mare și mai mult verde.

până la urmă, așa cum zice și 
sloganul nostru, în viață contează 
ce inspiri. E adevărat că în următorii 
doi ani am să merg să inspir puțin 
aerul de peste ocean, dar plec 
inspirat de ceea ce o mână de 
oameni a putut să facă într-o țară în 
care, dacă-i întrebi pe mulți dintre 
locuitorii ei, nu se prea poate face 
mare lucru.

După zece ani petrecuți în 
organizații non-profit din românia, 
am simțit nevoia să cutreier o 
vreme lumea cu pasul și cu mintea. 
Cu sufletul, totuși, voi rămâne 
alături de echipa de profesioniști 
de la MaiMultVerde și de miile 
de voluntari care construiesc, cu 
responsabilitate și altruism, o țară 
cu care te poți mândri oriunde în 
lume. În românia lor am să mă 
întorc mereu cu drag. 

Dragoș Bucurenci
președinte

* În 2004, doar 13% dintre tinerii 
români cu vârste cuprinse între 18 
și 35 ani, din marile orașe, făcuseră 
voluntariat în ultimul an, iar, dintre 
aceștia, doar 8 % făcuseră voluntariat 
pentru mediu. În 2010, numărul tineri-
lor care au făcut voluntariat în ultimul 
an a crescut la 29%, iar dintre aceștia 
51% au făcut voluntariat pentru mediu. 
(sursa: 2004 - Gallup Organization 
Romania pentru British Council , 2010 – 
GfK România pentru MaiMultVerde)

Țara faptelor bune
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Pentru că merită

Când totul se schimbă în jur, prioritățile 
par a fi mereu altele, iar crizele de toate 
felurile nu se mai termină, când tot 
ce faci pare un număr de jonglerie în 
care încerci în fiecare zi să ții în aer tot 
mai multe mingi, iar din jur ți se aruncă 
mereu altele și altele, nu poți să nu te 
întrebi dacă nu cumva e ceva în nere-
gulă cu tine, dacă nu ești tu baba care 
se piaptănă când țara arde, iar planeta 
se scufundă. 

Când însă vezi reacțiile participanților 
la proiecte, dorința crescândă de a ajuta, 
de a schimba ceva prin forțe proprii, 
când vezi sute de voluntari la o acțiune 
de plantare sau de curățenie, centrele 
Cicloteque luate cu asalt încă de la 
deschidere, copiii dând năvală, veseli, în 
parcurile proaspăt amenajate pentru ei 
pe foste maidane, când vezi statisticile 
ce indică o creștere considerabilă a 
voluntariatului în românia, când vezi 
că știrile despre mediu au devenit 
ceva obișnuit, iar colectarea selectivă 
și comportamentul eco au tot mai 
mulți adepți... atunci toate semnele de 
întrebare dispar, zâmbetul îți revine pe 
față și încrederea în suflet, inspiri adânc și 
mergi mai departe. 

ne vedem (și) în 2011.

Doru Mitrana
Director Executiv
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Ei sunt voluntarii MaiMultVerde, 
Câtăfrunză și Câtăiarbă, care te vor 
călăuzi pe parcursul acestui raport.



maimultverde > raport anual 20108

Membri ai Boardului

Cătălin Ştefănescu

Cosmin alexandru

Dr. Dan Hulea

Gabriela Massaci

laura tampa

Sandra pralong

Dr. Vintilă Mihăilescu

Membri Fondatori

andreea Höfer

Doru Mitrana

Dragoș Bucurenci

Hanno Höfer

Misiune

Să construim o nouă cultură a voluntari-
atului pentru mediu în românia.

Obiectiv strategic

Să creăm o comunitate activă de 
voluntari care să producă schimbări 
durabile în mediul din românia.

Obiective

În cinci ani vom dezvolta o comuni-
tate online cu 10.000 de membri, 
dintre care 1.500 se vor implica anual 
în acțiuni de voluntariat pentru mediu.

Valori

respect pentru natură 

Voluntariat

Cooperare

Independență

Comunicare
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În 2010, cu sprijinul sponsorilor și partenerilor, MaiMultVerde a desfășurat 
optsprezece proiecte de mediu și voluntariat în care a implicat voluntari și 
autorități, dar și publicul larg, astfel plantând peste 70.000 de puieți și pomi și 
adunând peste 20 de tone de gunoaie. 

Bilanțul MaiMultVerde în 2010

2010 2008–2010

Fonduri în euro 812.176,00 2.686.688,00

Puieţi plantaţi 71.587,00 455.287,00

Tone gunoi adunat 21,40 274,40

Voluntari implicaţi în proiecte 3.228,00 14.613,00

Voluntari înscrişi la e-newsletter-ul MaiMultVerde 6.500,00 6.500,00

Tone emisii CO2 reduse 52,52 111,52

Scrisori trimise autorităţilor 5.000,00 7.000,00

Menţiuni media 1.884,00 3.962,00



Urmărește numărul de voluntari implicați în 
proiect raportat la alte proiecte desfășurate.



proIECtE
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Harta proiectelor în 2010

Clar și limpede

Livada BCR

Plantare la Snagov

Discover Your Impact Day

Căsuța din povești

Grătar curat

Parcurile MaiMultVerde – Raiffeisen Bank

Monumentul Voluntarului Necunoscut & Studiu pe tema voluntariatului 

Live Positively Day

Ziua internațională a comunității

Plantare Ciuc – Snagov 

Cursul de plantagistică – Sesiunea 2010

Plantare Ginkgo Biloba

Adoptă o pădure 

Plantarea din „Țara lui Andrei”

Cicloteque

Viața după colectare

Emisiunea „Voluntar de profesie”
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Clar și 
limpede

„Clar și limpede” este un proiect demarat de 
asociația MaiMultVerde și Ciuc premium în 
scopul protejării calității apelor din județul 
Harghita. În această zonă, natura a rămas 
neatinsă, Harghita fiind recunoscută pentru 
calitatea deosebită a apei, în special a izvoare-
lor minerale, faimoase pentru proprietățile lor, 
atât în românia, cât și în străinătate. 

În cadrul proiectului au fost renovate sau 
amenajate pavilioanele a șapte izvoare cu ape 
minerale, iar publicul a fost informat despre 
existența acestor izvoare pure, istoria și im-
portanța lor. Izvoarele sunt localizate în zona 
Vlăhița – Băile Chirui – Valea Vârghișului – 
Homorod: Festő și Kirulyfürdő în Băile Chirui, 
nádastő, Szeltersz și Délői pe Valea Vârghi-
șului, izvorul lobogó în Homorod și izvorul 
Doboșeni din localitatea cu același nume. 
Izvoarele alese sunt de interes local, ele fiind 
folosite de comunitatea din zonă și reprezen-
tând un punct de atracție pentru turiști.

Jucătorii echipei de hochei Sport Club 
Miercurea Ciuc, Dragoș Bucurenci, preșe-

Finanțator: 
Ciuc Premium

PrOieCT de PrOTejare a CaliTăţii 
aPelOr din judeţul harghiTa
aprilie–mai 2010
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dintele MaiMultVerde, voluntari și membri 
ai comunităților și ai partenerilor locali au 
participat la acțiunile de renovare și amenajare 
a pavilioanelor izvoarelor. 

rezultatele proiectului au fost prezentate în 
cadrul unui eveniment organizat în București 
la care au participat și alți susținători, printre 
care Malvina Cservenschi (tVr1), Gianina 
Corondan, Mircea Cotoșman, secretar de 
stat în Ministerul Mediului și pădurilor, Silvian 
Ionescu, comisar șef Garda națională de Me-
diu, Zolt Bogos, director de cabinet în cadrul 
agenției naționale pentru protecția Mediului, 
precum și alți reprezentanți ai autorităților de 
mediu. Evenimentul a avut ca element central 
apa, în cele trei forme ale sale: lichidă, solidă 
și vapori. la intrare, invitații au fost întâmpinați 
de o instalație de vaporizare, filmul despre 
renovarea izvoarelor a putut fi vizionat pe o 
perdea de apă, o echipă de artiști a realizat o 
sculptură în gheață, iar invitații au putut juca 
hochei pe gheață pe un playStation 3, alături 
de jucători ai Sport Club Miercurea Ciuc, 
campioana româniei la hochei.

în numere

 → 250 de voluntari
 → 7 izvoare amenajate

Parteneri: 
Primăriile localităților 
Vlăhița, Căpâlnița și 
Lueta
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livada BCr

BCr și MaiMultVerde au plantat cea de-a 
doua livadă ecologică în orașul Victoria. 
150 de angajați din județele Brașov, Sibiu, 
Harghita și Covasna au participat la acțiune ca 
voluntari și au plantat 800 de pomi și arbuști 
fructiferi pe un teren aparținând orfelinatu-
lui „azurul” și Căminului de bătrâni „Castanul”. 
Instituțiile adăpostesc aproape 150 de tineri și 
bătrâni pentru care livada BCr va reprezenta 
în viitorul apropiat o sursă suplimentară 
de venit. 

livada BCr va fi certificată ecologic de o 
instituție acreditată de Ministerul agriculturii, 
pădurilor și Dezvoltării rurale, iar studiul 
de fezabilitate realizat de Forest Grup și 
achiziția puieților au fost făcute în ideea cer-
tificării ecologice a livezii peste trei ani când 
va da primul rod. 

acesta este al doilea proiect de acest gen, 
după livada plantată în noiembrie 2009 în ora-
șul pantelimon. atunci au fost plantați 700 de 
meri, cireși și piersici de care se vor bucura 
membrii asociației „prietenia”.

Finanțator: 
Banca Comercială Română

PrOieCT de VOlunTariaT

mai 2010

16
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în numere

 → 150 de voluntari, 
angajați BCR

 → 800 de pomi fructiferi
 → 150 de beneficiari

Parteneri: 
StopCo2.ro

PROIECTE
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plantare  
la Snagov

prima plantare organizată de 
MaiMultVerde în 2010 a avut loc la 
sfârșitul lunii martie în comuna Gruiu din 
apropierea orașului Snagov. 

Chiar dacă vremea se anunța ploioasă 
și friguroasă, 25 de voluntari au răspuns 
apelului lansat pe platforma de voluntariat 
www.maimultverde.ro. totuși, vremea a 
ținut cu voluntarii și ploaia s-a oprit, iar aceș-
tia au plantat 3.500 de puieți de stejar, măr 
sălbatic și frasin, alături de angajații ocolului 
Silvic Gruiu.

Susținători: 
Top Voyage, RNP Romsilva

martie 2010
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în numere

 → 25 de voluntari
 → 3.500 de puieți 
plantați

PROIECTE
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diSCover
your impaCt
day

Discovery Channel a sărbătorit 25 de ani de 
la înființarea postului prin acțiuni ecologiste, în 
toate țările în care rețeaua își desfășoară ac-
tivitatea, în cadrul proiectului „Discover Your 
Impact Day”. În românia, echipa Discovery 
a organizat o acțiune de curățenie în pădurea 
Băneasa, zona Grădina Zoologică, alături de 
asociația MaiMultVerde. 

Echipa Discovery românia a plecat din 
București pe bicicletele Cicloteque, astfel încât 
emisiile de carbon ale acțiunii să fie cât mai 
reduse. pe bicicletă s-au parcurs cei șapte 
kilometri până în pădurea Băneasa într-o 
jumătate de oră. În cadrul acțiunii s-au adunat 
peste 50 de saci de gunoaie care au fost 
preluați de o companie de salubritate care a 
sortat și reciclat deșeurile de ambalaje. 

Finanțator: 
Discovery Communications

PrOieCT de Curăţare a zOnei de 
lângă grădina zOOlOgiCă 
iunie 2010

20
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în numere

 → 20 de voluntari, 
angajați ai Discovery 
Channel

 → 500 kg de gunoaie
 → 7 km parcurși cu 
bicicleta

 → 21 kg CO2 economisite
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CăSuța 
din povești

53 de voluntari au colectat și refolosit deșeuri 
de hârtie pentru a realiza o căsuță din pastă 
de hârtie. Căsuța din povești este prima 
casă construită integral din hârtie în cadrul 
unui proiect atelierul de Carte și Muzeul 
Țăranului român, în parteneriat cu asociația 
MaiMultVerde.

a fost nevoie de 5 luni, 900 de kilograme 
de hârtie, 3 kilograme de adeziv de cotor, 
300 de cuie de lemn, rășină naturală de brad 
și molid și foarte multă pricepere și pasiune 
pentru a realiza o căsuță cu greutatea de 500 
de kilograme și dimensiunile: 1,30 m lățime, 
1,80 m lungime și 1,55 m înălțime.

Hârtia reciclată manual poate fi unul dintre 
cele mai accesibile materiale de construcție. 
Materia primă a fost obținută prin prepararea 
fibrelor de celuloză după rețete tradiționale. 
turnarea cărămizilor, a stâlpilor, grinzilor și 

Finanțatori: 
Ambasada Franței în România,  
Raiffeisen Bank, 
Farmexim S.A.

PrOieCT de eduCare, de 
inFOrMare şi de PraCTiCă  
PriVind deşeurile de hârTie
aprilie-august 2010
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acoperișului s-a făcut exclusiv mecanic, prin 
presarea stratificată, o tehnică inedită de 
presare care conduce la creșterea rezistenței. 
Componentele au fost unite, la final, prin 
folosirea pastei de hârtie ca mortar. la uscare, 
materialele stratificate și mortarul au format o 
masă compactă, complet integrată. 

Construcția este parțial tencuită în interior 
cu pastă de hârtie încleiată, de culoare 
galbenă, cu inserturi de șapte semințe de flori 
și iarbă. podeaua este nivelată cu un strat de 
hârtie albă, cu inserturi de semințe de flori, ce 
pot să germineze în funcție de temperaturi. 

în numere

 → 53 de voluntari 
 → 3 kg adeziv de cotor
 → 300 de cuie de lemn
 → 900 kg de hârtie 
reciclată 

Parteneri: 
Atelierul de Carte,

Muzeul Țăranului 
Român
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Este cunoscut faptul că în urma activităților de 
recreere de weekend rămân cantități impre-
sionante de gunoi, iar eforturile autorităților 
și organizațiilor de mediu nu sunt suficiente 
pentru a păstra aceste zone de petrecere a 
timpului liber curate. astfel, proiectul „Grătar 
curat 2010” și-a propus să informeze și 
responsabilizeze participanții la picnic despre 
importanța păstrării curățeniei în aceste zone 
naturale de petrecere a timpului liber. 

proiectul „Grătar Curat 2010” a început 
pe 29 mai și s-a încheiat pe 28 august. În 
acest timp voluntarii MaiMultVerde au trecut 
prin 11 zone de petrecere a timpului liber din 
românia. prima acțiune a avut loc în județul 
argeș, la Valea Vâlsanului, apoi a continuat în 
București, pădurea Snagov și județele Vâlcea 
(Baraj nord), Cluj (zona Făget), Hunedoara 
(lacul Cinciș), Constanța (Murfatlar, popas 
Fântânița), Gorj (Cheile Sohodolului), Dolj 
(pădurea Băniei), arad (pădurea Ceala), Brăila 
(pădurea lacul Sărat) și Bacău (parcul Gheră-
iești). la fiecare acțiune au participat voluntari 
MaiMultVerde și reprezentanți Golden Brau 
care au împărțit saci participanților la picnic, 

grătar Curat 
2010

Finanțator: 
Golden Brau

PrOieCT de COnşTienTizare  
şi reSPOnSabilizare
mai-august 2010

24
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le-au explicat importanța păstrării curățeniei 
în zonele naturale și au adunat gunoaie. În 
zonele unde acest lucru a fost posibil, prin 
parteneriate cu autoritățile locale s-au colectat 
selectiv deșeurile de plastic, hârtie și sticlă, 
ulterior acestea fiind valorificate de firmele de 
salubrizare locale. 

la acțiunile din Constanța, Craiova și la 
evenimentul final de la Snagov, voluntarilor 
MaiMultVerde și reprezentanților Golden 
Brau li s-au alăturat și vedete: raluca lăzăruț, 
Malvina Cservenschi, andi Vasluianu, raluca 
aprodu, precum și Dragoș Bucurenci, preșe-
dintele asociației MaiMultVerde. la Snagov, 
pentru a nu strica cheful picnicarilor, vedetele 
și voluntarii au fost acompaniați de taraful 
de la Mârșa, și împreună au transmis mesajul 
„un grătar bun este un grătar curat” și prin 
intermediul muzicii. 

în numere

 → 400 de voluntari 
 → 17 tone de gunoaie 

Parteneri: 
Primăriile localităților 
Corbi, Murfatlar și 
Runcu

Gărzile de Mediu Argeș 
și Cluj

Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență 
Hunedoara

Oficiul pentru 
Gospodărirea Apelor 
și a Gărzii de Mediu 
Hunedoara

RNP Romsilva

Agenția de Protecție a 
Mediului Gorj

Asociația Cercetașii 
Creștini Români
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parCurile  
maimultverde 
– raiffeiSen 
Bank

În ultimii ani, în românia, se poate observa o 
reducere dramatică a spațiilor verzi din orașe, 
fie ele de utilitate publică (parcuri, grădini, spații 
de joacă), fie zone de verdeață în apropierea 
străzilor și marilor bulevarde. reducerea 
spațiilor verzi are impact asupra calității aerului 
și a vieții locuitorilor. Conform standardelor 
europene, până în anul 2013, fiecărui locuitor 
al orașelor din românia trebuie să-i revină 26 
metri pătrați de spațiu verde, normă de care 
depinde sănătatea oamenilor. 

În cadrul acestui proiect, au fost realizate 
spații verzi și de joacă în cinci orașe din 
românia: ploiești, Călărași, alexandria, Galați 
și Focșani. aceste orașe au o suprafață medie 
de spațiu verde pe cap de locuitor mult sub 
recomandarea europeană. 

Finanțator: 
Raiffeisen Bank

PrOieCT de aMenajare  
SPaţii Verzi şi de jOaCă
august - noiembrie 2010
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Elementele folosite la amenajarea spațiilor 
verzi au fost gazon natural, arbuști și arbori 
(speciile acer negundo, albizia julibrissin, ilex 
aquilifolium, cortaderia), echipamente de 
joacă pentru copii (tobogan, leagăn, rotativă și 
balansoar pe arcuri) și mobilier urban din plastic 
reciclat (bănci și coșuri de gunoi). partenerii 
proiectului au asigurat spațiul pentru amenajare, 
au realizat lucrări de pregătire a terenului și vor 
asigura paza pe termen lung.

la evenimentele de inaugurare a spațiilor 
verzi au participat copii de la școlile din cele 
cinci orașe, care s-au bucurat de noua oază 
de verdeață din cartier, limonadă și prăjiturele 
și au dat o mână de ajutor la ultimele pregătiri 
pentru inaugurare.

în numere

 → 5 parcuri
 → peste 25.000 metri 
pătrați de spațiu 
verde

Parteneri: 
Primăriile orașelor 
Ploiești, Alexandria, 
Călărași, Focșani și 
Galați

SC Servicii de 
Gospodărire Urbană 
Ploiești

Rainbow Company
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29%
2010

13%
2004

8% 51%

Sursa: 2004 Gallup
pentru British Council, 
2010 GfK România pentru 
Asociația MaiMultVerde.

Studiu pe tema 
voluntariatului 
& monumentul 
voluntarului 
neCunoSCut

pe 29 septembrie 2010, în cadrul unui eve-
niment public, asociația MaiMultVerde a pre-
zentat rezultatele unui studiu național pe tema 
voluntariatului, iar amalia Enache (pro tV), 
Iulia Vântur (pro tV) și Dragoș Bucurenci, 
președintele MaiMultVerde, au dezvelit 
Monumentul Voluntarului necunoscut și au 
vorbit despre experiențele lor de voluntariat. 
la eveniment au mai fost prezenți liana Buzea 
(let’s do it, romania!) și Korodi attila, fost 
Ministru al Mediului și Dezvoltării Durabile. 

rezultatele studiului „activități de volun-
tariat - Comportament și percepții” (realizat 
de GfK românia în primăvara anului 2010) 
sunt surprinzătoare:

 → 29% dintre tinerii românii au desfășurat 
activități de voluntariat în diverse domenii 
în ultimul an – o creștere de peste 50% 
comparativ cu 2004 când s-au implicat 
doar 13%.

 → 40% dintre tinerii care nu au făcut 
voluntariat sunt interesați să facă acest 
lucru în viitor.

PrOieCT de PrOMOVare  
a VOlunTariaTului
septembrie 2010

voluntariat în românia 2004-2010

Tineri care au lucrat ca voluntari în ultimele 12 luni:  
Din care, voluntari pentru mediu:
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Parteneri: 
GfK România
 
Sima VM Impex SRL 

 → 51% dintre tineri au ales protecția medi-
ului ca activitate de voluntariat.

 → MaiMultVerde este a treia organizație 
sau proiect de mediu ca notorietate 
menționată de respondenți.
pentru comparație s-au folosit informații 

din sondajul „tânăr în românia” realizat de 
Gallup organization romania pentru British 
Council în anul 2004.

Monumentul Voluntarului necunoscut 
este un omagiu adus de MaiMultVerde și GfK 
românia tuturor tinerilor care au ales și vor 
mai alege să iasă din mulțime făcând volunta-
riat în folosul celorlalți. Instalația artistică este 
un simbol al tânărului care hotărăște să se 
desprindă din mulțime și să facă voluntariat în 
sprijinul celorlalți. Monumentul este realizat 
din materiale naturale (papură) de sculptorul 
Dumitru Cozma, după un concept semnat 
de Gelu Florea.

Monumentul Voluntarului necunoscut 
a rămas timp de o săptămână pe soclul 
fostei statui a lui Vladimir Ilici lenin din piața 
presei libere.

29
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live 
poSitively  
day

aproximativ 100 de angajați ai Sistemu-
lui Coca-Cola din românia și voluntari 
MaiMultVerde s-au adunat în dimineața zilei de 
15 octombrie pentru o acțiune de curățenie și 
plantare în Grădina Botanică din București. 

Voluntarii au adunat ambalajele aruncate pe 
jos, au greblat frunzele moarte, au strâns cren-
gile desprinse din copaci, au smuls buruienile 
și au plantat 50 de puieți care vor completa 
inventarul plantelor și arborilor rari ce pot fi ad-
mirați în Grădina Botanică din București. puieții 
plantați sunt: mesteceni, magnolii, meri floriferi 
și meri roșii, migdali pitici, scoruși negri și scoruși 
de munte, corni albi și un plop chinezesc. 

totalul unei zile de curățenie generală 
s-a măsurat în 220 de saci – echivalentul a 2 
tone de gunoi.

„live positively Day” este un eveniment 
anual al Sistemului Coca-Cola în românia 
în cadrul căruia sunt organizate acțiuni de 
protecția mediului în scopul îmbunătățirii 
calității mediului.

Finanțator: 
Coca-Cola HBC România

PrOieCT de VOlunTariaT

octombrie 2010

30
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în numere

 → 100 de voluntari
 → 2 tone de gunoaie 
adunate

 → 5000 m2 de spațiu 
curățat

 → 50 de copaci plantați

Parteneri: 
Grădina Botanică 
București

PROIECTE
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Ziua inter-
națională a 
Comunității

Finanțator: 
Citybank

PrOieCT de VOlunTariaT

octombrie 2010

în numere

 → 40 de voluntari
 → 1 tonă de gunoaie

la cea de-a cincea ediție, fiind organizată 
de Citi. În fiecare an, echipele locale de 
voluntari se dedică muncii în folosul comu-
nității desfășurând proiecte concentrate pe 
nevoile specifice ale comunității – educație, 
construcția de locuințe, protecția mediului, 
hrană și sănătate. În 2010, acțiunile organizate 
cu ocazia „Zilei Internaționale a Comunității” 
au mai inclus construirea sau renovarea unor 
case pentru familii nevoiașe în liban și africa 
de Sud, plantări de copaci și curățenii în rusia 
și acțiuni umanitare în Zambia și rusia alături 
de World Vision și Crucea roșie.

pe 23 octombrie, de Ziua Internațională 
a Comunității, 40 de angajați Citibank din 
București, împreună cu prieteni și membri ai 
familiei, au adunat din pădurea Snagov peste 
130 de saci de gunoaie. Sacii cu gunoaie au 
fost preluați de o companie de salubritate 
care a sortat și reciclat, mai departe, deșeu-
rile de ambalaje.

astfel, ei s-au alăturat celor 45.000 de 
voluntari din peste 460 de orașe înscriși în 
activitățile comunitare organizate în 2010 de 
către Citibank la nivel global.

„Ziua Internațională a Comunității” a ajuns 
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50 de voluntari recrutați de pe platforma 
www.maimultverde.ro și de Ciuc premium 
au plantat 500 de puieți de stejar și frasin în 
pădurea Snagov. Voluntarii au ajuns la Snagov 
după un drum cu peripeții (blocaj pe Dn1 și 
întârziere de două ore), dar au muncit cu spor 
timp de cinci ore. Ei au săpat gropi, au afânat 
pământul, au plantat și au udat puieții, care 
vor asigura zonei un aer mai proaspăt și mai 
curat. locul fusese inundat la începutul anului 
2010, iar puieții plantați vor ajuta la stabiliza-
rea solului.

plantare CiuC 
la Snagov

Finanțator: 
Ciuc Premium

PrOieCT de îMPădurire

noiembrie 2010

în numere

 → 50 de voluntari 
 → 500 de puieți

Parteneri: 
RNP Romsilva

33
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CurSul de 
plantagiStiCă 
– SeSiunea 2010

prin proiectul „Cursul de plantagistică”, desfășu-
rat în 2009, voluntarii MaiMultVerde și angajații 
Ernst&Young au plantat 50.000 de puieți de 
stejar, frasin, paltin și arbuști pe Centura de 
Est a orașului ploiești. În 2010, aceași echipă 
a revenit pentru a face completări pe parcela 
plantată în 2009: 10.000 de puieți de stejar, 
paltin, frasin și arbuști, care au fost plantați de 
250 de voluntari. 

pentru ca acțiunile de împădurire să fie 
durabile, este necesar ca în primii cinci după 
plantare să se realizeze lucrări de întreținere 
și completare. prin completări, puieții care nu 
s-au prins în primul an sunt înlocuiți cu alții, ast-
fel numărul puieților plantați rămâne constant 
pe o perioadă de cinci ani, iar dezvoltarea 
viabilă a viitoarei păduri este asigurată. 

proiectul de împăduriri de la ploiești are ca 
scop îmbunătățirea mediului într-o zonă înde-
lung afectată de activități industriale. plantarea 
puieților de stejar pedunculat, frasin, paltin și 
alte specii ajutătoare contribuie la îmbunătățirea 
calității aerului și solului în zonă, acționând ca o 
barieră de protecție împotriva poluării.

Finanțator: 
Ernst&Young

PrOieCT de reîMPădurire

octombrie-noiembrie 2010
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în numere

 → 250 de voluntari 
 → 10.000 de puieți

Parteneri: 
SC Servicii de 
Gospodărire Urbană 
Ploiești
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plantare 
ginkgo BiloBa

Voluntari MaiMultVerde și angajați ai uniCredit 
Țiriac Bank au plantat simultan, în data de 
13 noiembrie, grupuri de câte 75 de arbori 
Ginkgo biloba în parcurile centrale din 10 
orașe din țară, făcând un prim pas pentru acli-
matizarea în românia a acestui arbore exotic 
cu proprietăți deosebite. 

proiectul a debutat în luna mai cu o acțiune 
pilot - plantarea a 37 de puieți în parcurile 
Cișmigiu și Herăstrău din București, realizat tot 
cu ajutorul angajaților care s-au implicat voluntar 
în cadrul inițiativei. Campania a continuat in 
toamnă cu faza a doua, care a cuprins orașele: 
Constanța, Galați, Iași, ploiești, Craiova, timi-
șoara, oradea, Brașov, Cluj și Sibiu. 

arborele Ginkgo (Ginkgo biloba), denumit și 
arborele pagodelor, este o specie unică, foarte 
veche. acești arbori ajung la o înălțime de 
25–30 metri și pot atinge vârste foarte înaintate, 
până la 2.500 de ani, datorită rezistenței la boli, 
la atacurile insectelor și a capacității de a forma 
lăstari și rădăcini aeriene. pe „lista roșie” a IuCn 
(uniunea Internațională pentru Conservarea na-
turii și a resurselor naturale) din 2002, Ginkgo 
biloba este clasificat ca fiind o specie amenințată. 

Finanțator: 
UniCredit Țiriac Bank 
UniCredit Consumer Financing

PrOieCT de VOlunTariaT

mai-noiembrie 2010

36
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în numere

 → 300 voluntari 
 → 737 arbori plantați
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adoptă  
o pădure

150 de angajați ai Cosmote românia și 
Germanos au participat, ca voluntari, alături 
de asociația MaiMultVerde la o acțiune de 
plantare în ploiești, pe Centura de Est, în 
cadrul căreia au fost plantați 10.000 de 
puieți de stejar pe o suprafață de 20.000 de 
metri pătrați. reîmpădurirea face parte din 
programul de responsabilitate corporatistă 
al companiei, denumit „adoptă o pădure” și 
lansat în 2009. 

Cosmote românia, împreună cu 
MaiMultVerde și SC Servicii de Gospo-
dărire urbană ploiești, își asumă îngrijirea 
pădurii pentru următorii cinci ani – perioada 
necesară pentru ca puieții de stejar să atingă 
maturitatea timpurie. 

această viitoare pădure, împreună cu 
celelalte parcele pe care au fost plantați zeci 
de mii de puieți prin proiectele desfășurate 
de asociația MaiMultVerde și partenerii ei, vor 
forma o perdea de protecție, îmbunătățind 
calitatea aerului și solului în zonă. 

Finanțator: 
Cosmote România

PrOieCT de îMPădurire

noiembrie 2010

38
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în numere

 → 150 de voluntari 
 → 10.000 de puieți

Parteneri: 
SC Servicii de 
Gospodărire Urbană 
Ploiești
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plantarea 
din țara lui 
andrei

prima plantare din Țara lui andrei a fost 
organizată în luna aprilie la ploiești. peste 500 
de voluntari au plantat 25.000 de copaci pe 
cinci hectare de teren aflate pe șoseaua de 
centură a ploieștiului, lângă Centrul Social 
„Concordia” orașul Copiilor. astfel, „cetățenii 
din Țara lui andrei” care s-au înscris voluntari 
pe platforma taraluiandrei.ro, împreună cu 
voluntari MaiMultVerde, jurnaliști, repre-
zentanți ai autorităților locale din ploiești și 
personalități publice au plantat 12.500 de 
puieți de stejar roșu, 5.000 de paltini, 5.000 
de frasini și 2.500 de mălini. 

În toamnă, la Moinești, voluntarii din Țara 
lui andrei s-au adunat în număr mai mare și 
au continuat plantările - 800 de voluntari au 
plantat 21.000 de salcâmi pe Dealul oșoiu pe 
o suprafață de 4,3 hectare, astfel contribuind 
la rezolvarea problemei alunecărilor de 
teren din zonă. Impresionant a fost exemplul 

Inițiator: 
Petrom S.A.

PrOieCT de îMPădurire

aprilie și noiembrie 2010
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Elisabetei avram, o voluntară de 76 de ani din 
Moinești, care a venit la plantare cu uneltele 
proprii și cu un pachețel cu mâncare. 

autoritățile locale din Moinești și Serviciile 
de Gospodărie urbană din ploiești s-au an-
gajat să îngrijească puieții plantați în cele două 
zone timp de cinci ani. 

În octombrie 2009, petrom a lansat 
taraluiandrei.ro, un program de responsa-
bilitate socială pentru toți cei care își doresc 
să se implice în rezolvarea problemelor din 
comunitatea lor și vor să transforme românia 
într-un loc mai bun. 

în numere

 → 1.300 de voluntari 
 → 46.000 de puieți

Parteneri: 
SC Servicii de 
Gospodărire Urbană 
Ploiești

Primăria Moinești
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CiCloteque

În al treilea an de funcționare al Cicloteque, 
asociația MaiMulteVerde și uniCredit tiriac 
Bank au deschis două noi centre în parcurile 
Herăstrău și tineretului cu sprijinul administra-
ției lacuri, parcuri și agrement București. ast-
fel, Cicloteque a devenit o rețea de bike sha-
ring în adevăratul sens al cuvântului. Beneficiile 
oferite de rețeaua Cicloteque sunt o noutate 
pentru București și românia: posibilitatea de 
a închiria o bicicletă dintr-un centru și de a o 
returna în alt centru, închirierea și rezervarea 
se pot realiza și online, iar utilizatorul primește 
un card de abonat. 

În 2010, rețeaua de centre Cicloteque 
a înregistrat aproape 12.000 de utilizatori 
în sistem, a închiriat 20.000 de biciclete și a 
susținut numeroase evenimente cicliste, toate 
acestea pentru a încuraja mersul pe bicicletă 
în București. Cele mai multe închirieri au 
fost înregistrate în centrul Cicloteque din 
parcul tineretului: 9.500, în cele șase luni de 
funcționare. Cele 300 de biciclete din centrele 
Cicloteque au fost închiriate pentru un total 
de 35.000 de ore, ceea ce la o medie de 10 
km parcurși pe oră reprezintă o economie de 
52,5 tone de Co2 emise în atmosferă. 

Finanțator: 
UniCredit Țiriac Bank

PriMa reţea de bike Sharing 
auTOFinanţaTă din buCureşTi
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Parcul
Cișmigiu

Comparativ cu anul 2009, numărul utiliza-
torilor a crescut de aproape de trei ori, ceea 
ce demonstrează că interesul bucureștenilor 
pentru mersul pe bicicletă este tot mai mare, 
de la an la an. 

După un sezon ciclist de succes, proiectul 
Cicloteque a devenit sustenabil, așa cum și-au 
propus cei doi parteneri încă de la inaugurarea 
primului centru în 2008: toate cheltuielile 
administrative recurente (salarii, utilități, taxe 
și impozite, service pentru biciclete etc.) fiind 
acoperite integral din încasări. 

Mai multe informații despre rețeaua de bike 
sharing Cicloteque, tarife, orar de funcționare 
și centre se găsesc pe www.cicloteque.ro 
sau în centrele Cicloteque din parcul 
tineretului (intrarea Şincai), parcul Herăstrău 
(intrarea Charles de Gaulle) și Facultatea de 
Drept (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46).

în numere

 → 20.000 de închirieri 
biciclete

 → 12.000 de utilizatori
 → 52,5 tone de CO2 
economie

Parteneri: 
Universitatea 
București

Administrația Lacuri, 
Parcuri și Agrement 
București
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viața după 
ColeCtare

proiectul „Viața după colectare” a fost demarat 
în anul 2009 și a continuat și în 2010 și a oferit 
cetățenilor informații despre colectarea selectivă 
a deșeurilor de ambalaje, precum și posibilitatea 
de a-și cere dreptul la un sistem de colectare 
selectivă cât mai eficient. astfel, peste 5.000 
de români au trimis primarilor scrisorile puse la 
dispoziție pe site-ul www.viatadupacolectare.ro, 
cerând amplasarea containerelor galbene, albas-
tre și verzi cât mai aproape de locuință.

În 6 mai, a avut loc la palatul parlamentului o 
conferință-dezbatere pe tema colectării selective 
a deșeurilor de ambalaje, organizată împreună 
cu Sulfina Barbu, președintele Comisiei pentru 
administrație publică, amenajarea teritoriului 
și echilibru ecologic, și având-o invitată pe 
andreea Marin Bănică în calitate de ambasador 
al proiectului „Viața după colectare”. În cadrul 
acestei conferințe a fost lansată și o scrisoare 
adresată senatorilor și deputaților, prin care 
cetățenii le pot cere acestora să acorde mai 
multă importanță colectării selective a deșeurilor, 
să susțină inițiativele legislative favorabile acesteia 
și să adopte măsuri care să înlesnească aplicarea 

Finanțator: 
Coca-Cola HBC România

CaMPanie naţiOnală de 
inFOrMare şi COnşTienTizare  
a POPulaţiei în PriVinţa  
COleCTării SeleCTiVe a 
deşeurilOr de aMbalaje
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răspundă la multe dintre întrebările referitoare la 
colectarea selectivă și a putut fi vizionat în cadrul 
Caravanei de film ecologic Guerilla Verde și la 
festivalul de film documentar eco „Screen Green” 
de la londra. 

colectării selective de companiile de salubritate și 
autoritățile locale. 

Voluntarii proiectului au participat la mai 
multe evenimente publice (concerte, festivaluri, 
conferințe etc.) împreună cu cele trei mascote 
ale proiectului, Zâna din Sticluță, Balerina Origami 
și Cavalerul Metalo-Plastic. Scopul lor a fost 
promovarea colectării selective și strângerea scri-
sorilor adresate primăriilor. printre evenimente 
se numără onG Fest (București), Festivalul 
Iarmaroc (Movilița, urziceni), concertele aC/DC, 
Eric Clapton, aerosmith și Massive attack (Bu-
curești), one love Festival (Comana), oSt Fest 
(Bușteni), Gărâna Jazz Festival și altele. la Gărâna 
Jazz Festival, voluntarii „Viața după colectare” au 
inaugurat și folosit banda de sortare a deșeurilor, 
făcând o demonstrație live despre importanța 
colectării selective și, în același timp, despre 
ușurința cu care aceasta poate fi realizată. 

tot în cadrul proiectului a fost realizat 
documentarul „Colectarea selectivă – De la ce 
se spune la cum se face”, cu sprijinul regizorului 
Hanno Höfer. Documentarul încearcă să 

în numere

 → 140 de voluntari 
implicați în proiect 

 → peste 5000 de scrisori 
și emailuri trimise 
Primăriilor

 → peste 7.600 de 
vizualizări ale 
documentarului pe 
YouTube 

 → peste 135.500 
persoane participante 
la evenimente și 
informate despre 
importanța colectării 
selective a deșeurilor 
de ambalaje

Parteneri: 
Eco-Rom Ambalaje SA

Zile și Nopți București

Discovery Channel
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emiSiunea 
„voluntar de 
profeSie”

Dragoș Bucurenci, președintele MaiMultVerde, 
a realizat și prezentat emisiunea „Voluntar de 
profesie”, difuzată la prima tV timp de trei luni. 
prin această emisiune, Dragoș Bucurenci și 
invitații lui și-au propus să contribuie la revitalizarea 
culturii voluntariatului în românia. Emisiunea a fost 
produsă de Cristina Cileacu.

Emisiunea a prezentat vedete care s-au implicat 
în ajutorarea semenilor prin voluntariat, dar și 
voluntari din cadrul programului „Voluntar de 
profesie”, lansat de Fundația Vodafone. andreea 
Marin Bănică, amalia năstase, Şerban Huidu, 
Smiley, adrian Despot, Zoli toth (Sistem), tania 
Budi, luminița anghel, Mihai Dobrovolschi, Mela-
nia Medeleanu, Cristian Țopescu, doctorul raed 
arafat și Dragoș Bucurenci s-au implicat în cauzele 
onG-urilor prezentate și au ajutat la rezolvarea 
unor cazuri sociale. 

De-a lungul celor 12 ediții ale emisiunii, 
Dragoș și invitații săi au prezentat și susținut cauza 
voluntariatului în beneficiul copiilor, bătrânilor, 
familiilor defavorizate, persoanelor aflate în situații 
deosebite, mediului sau serviciilor de prim ajutor. 
telespectatorii au avut ocazia să-i cunoască și pe 

Finanțator: 
Fundația Vodafone

octombrie – decembrie 2010
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voluntarii sprijiniți timp de patru luni de Fundația 
Vodafone pentru a se putea dedica unei cauze 
sociale în care cred. 

Rezultate
 → lui Cătălin, tânărul bolnav de leucemie 
prezentat în ediția Salvează Vieți, statul român 
i-a deblocat fondurile necesare pentru găsirea 
unui donator compatibil în străinătate

 → 1.000 de semnături pe petiția online în 
sprijinul bolnavilor de cancer (susținută 
de andreea Marin Bănică), în urma 
difuzării emisiunii

 → Doamna niculina, cazul prezentat în 
emisiunea dedicată Fundației Sf. Stelian, care 
locuiește în spălătoria unui bloc, va primi o 
rentă pe viață din partea unui donator

 → un grup de 10 voluntari s-a înscris în 
programul de voluntariat SMurD în urma 
anunțului dat de Dragoș Bucurenci pe blog 
pentru realizarea filmărilor la emisiune. 
aceștia au finalizat cursul și au început gărzile 
la urgență

 → nea Marin, persoana fără adăpost prezentată 
în emisiunea dedicată SamuSocial, a primit 
sprijin din partea unui donator: el va avea grijă 
de casa de la țară a donatorului și va primi o 
rentă lunară.

47
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3.228 de voluntari s-au implicat în proiectele desfășurate de Asociația 
MaiMultVerde în 2010, iar numărul voluntarilor înscriși la e-newsletter-ul 
MaiMultVerde a ajuns la aproape 7.000. Toți cei care doresc să se implice 
în proiectele MaiMultVerde, o pot face înscriindu-se la acest e-newsletter 
maimultverde.ro/newsletter, urmând să primească informații despre proiec-
tele aflate în desfășurare. 

Implicarea voluntarilor a fost foarte importantă pentru buna desfășurare a 
proiectelor organizației. Cuantificată în bani, munca prestată de voluntari în 
proiecte ajunge la suma de 174.312 lei*, sumă care reprezintă contribuția 
voluntarilor la bugetul organizației în anul 2010. 

* S-a calculat astfel: 3.228 voluntari implicați în proiecte x 6 ore (media implicării vo-
luntarilor) x 9 lei pe oră (salariul mediu net fiind de 1.440 lei în 2010) = 174.312 lei.

Cuantumul muncii prestate de  
voluntari în proiectele MaiMultVerde  174.312  LEI 
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„MaiMultVerde înseamnă pentru mine o mână de oameni inteligenți și întreprin-
zători care fac ceva concret pentru șansa copilului meu de a respira aer proaspăt 
și la noi acasă, în România, măcar în câțiva ani de acum înainte. 

Călătoresc mult peste hotare prin natura preocupărilor mele și mă deran-
jează de multă vreme faptul că, fără să vreau, mă minunez de fiecare dată 
când văd gazonul altora, parcă de-un verde mai crud, mai sănătos, mai arătos 
decât al nostru. Vreau ca ziua în care voi simți curățenia deplină și mireasma 
plăcută nu doar în casa mea, ci și pe strada pe care locuiesc, în parcul vecin, în 
drumul copilului meu spre grădiniță, să nu fie dureros de departe. 

Aș vrea să mai fiu încă tânără atunci când munții noștri fi-vor lipsiți de 
„decorațiunile” lăsate în poieni și lângă râuri de românii binevoitori după ospățul 
lor în natură, cu mici și cârnăciori la grătar, la sfârșit de săptămână. Și tare-aș 
vrea să merg cu copilul în parc fără să mă împiedic la tot pasul de resturile 
lăsate în urmă de câinii care au stăpâni, deși aceștia nu se-ncumetă să adune 
ceea ce patrupedul lor nu are cum să curețe, firește. 

Nu necuvântătoarele sunt adevarata problemă, ci oamenii maturi cu 
ignoranța lor și lipsa respectului pentru natură. 

MaiMultVerde există tocmai pentru a-mi da speranța că, într-o bună zi, 
vom trăi într-o lume mai curată, mai bună.”

AnDREEA MARIn BănICă
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„Se întâmplă uneori să am multe drumuri de făcut și să mă trezesc că stau cu orele 
în mașină, în trafic. Deloc eco, știu, dar câteodată bagajele, tocurile și multe altele 
mă obligă la mașină. Ascult muzica mea, am scaunul încălzit, miroase frumos și-mi 
mai și place grozav de mult să conduc. Cu toate astea, am de fiecare dată un 
sentiment de alienare: sunt într-o colivie cu parbriz, nu aud mai nimic din afară și 
oamenii se mișcă toți ca într-un dans a cărui muzică eu nu am cum să o aud. Un 
fel de viață silent-disco. Ies atunci din mașină și fac câțiva pași alături de oameni 
de care nu vreau să mă rup. Cam așa e și cu voluntariatul. Cu cât te simți mai 
confortabil în lumea pe care ți-ai creat-o, cu cât te crezi mai răsărit, cu atât ai mai 
mare nevoie să cobori cu picioarele pe pământ, să te conectezi autentic la lumea 
înconjurătoare, să le dai și celorlați, să ajuți, să trăiești deplin.

Alături de MaiMultVerde am interacționat adesea cu lumi în care altfel n-aș 
fi ajuns tocmai pentru că mă deranjau. Am strâns gunoaie printre picnicari. Am 
strâns gunoaie pe ritmuri de manele, adică, printre oameni care aruncau cutia de 
bere în apa cea frumos curgătoare. Am lăsat pantofii mei cu tocuri de 12 cm și 
m-am dus în păduri, la plantări. E foarte greu să înfigi sapa în pământul tare de 
noiembrie, o precizare pentru cei care văd doar poezie în plantatul pomișorilor verzi. 
M-am dat și cu pluta de peturi pe un lac din București ca să fac mesajul vizibil.

De ce fac eu toate astea? Pentru că nu mă aștept să rezolve „alții” ce mă 
sâcâie pe mine. Pentru că am înțeles că toți împărțim același spațiu, aceeași țară și 
că nicio problemă nu e „a lor, nu și a mea” . Pe cei mai puțin educați decât noi n-ar 
trebui să-i acuzăm la nesfârșit că nu sunt în stare să-și trăiască viața civilizat, să-și 
crească copiii, să nu otravească mediul, ci să-i sprijinim treptat-treptat să înțeleagă 
odată cu noi ce înseamnă acest „civilizat”. Dacă te găsești mai isteț și mai bun 
decât alții, trage-i după tine. Ești pe drumul cel bun spre civilizație.

Tot ce-ai acumulat într-o viață, de la priceperea de a face anumite lucruri până 
la cele materiale, poate fi împărțit cu ceilalți. Și asta îți va da mai multă fericire 
decât dacă te înfrupți de unul singur din ele. Imaginați-vă o masă plină-plină cu 
bunătăți. Cum credeți că vă va bucura mai mult? Dacă mâncați singur din ele 
sau dacă împărțiti cu cei dragi, cu cei cărora chiar le este foame și cu cei care pur 
simplu ar fi fost singuri la altă masă?!”

AMALIA EnACHE

prezentatoarea  
Ştirilor nopții de la pro tv 
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are 23 de ani și, în prezent, este studentă în anul II de master la Facultatea 
Friedrich-Schiller din Viena. În primăvara lui 2010, a absolvit un stagiu de 
practică în cadrul asociației MaiMultVerde.

„MaiMultVerde – o echipă tânără, veselă și inovatoare, pregătită să repare tot 
ceea ce stricăm noi, ceilalți. Nu sunt aici să aduc lauri sau să vorbesc despre 
statistici. Rezultatele le poate vedea oricine pe www.maimultverde.ro

E vorba despre adevăr. Și adevărul e că echipa MaiMultVerde este de 
neegalat. Până să fac practică la ei, n-aș fi crezut că o mână de oameni se 
ocupă de atât de multe proiecte, plantări sau evenimente. Totuși, parcă sunt 
omniprezenți – dacă vremea nu-i prielnică plantărilor, atunci e un alt proiect în 
derulare („Viața după colectare”) sau un concurs („Recycle, Raft & Race”) sau 
altă activitate menită să încurajeze voluntariatul pentru o cauză... verde!

Cred că nimic nu-i mai important din punct de vedere profesional decât să-
ți placă ce faci și mediul în care lucrezi. Ei bine, ți-e mai mare dragul să mergi 
într-un birou care-ți inspiră voie bună și seriozitate în același timp. Și mai cred 
că în cazul echipei MaiMultVerde e vorba de mai mult decât o simplă plăcere. 
Trebuie să fie pasiune, căci altfel cum ar putea continua?! Când sunt atâția 
care rănesc natura, care aruncă deșeuri nesăbuit, care se gândesc la viitorul 
copiilor lor, dar nu țin cont de el.

Dacă vrei să vezi de am avut dreptate sau nu, du-te la o acțiune 
organizată de MaiMultVerde! Oricum ar fi, nu vei regreta – natura 
are nevoie și de dragostea ta!”

ALExAnDRA SASu

voluntar
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are 65 de ani și de trei ani se implică activ în mai toate proiectele asociației 
MaiMultVerde, de la plantări (în Hărăbor, Dăbuleni, Jilava, ploiești etc) la curățenii 
(lacul roșu), în același timp pedalând cu dăruire alături de alți voluntari mai tineri. 

„După cifrele de pe net, Asociația MaiMultVerde îmi pare a fi cea mai mare 
din țară. Intuiesc dificultatea problemelor de logistică într-o perioadă de criză, 
rezolvate, de fiecare dată, cu bine. Printre cele mai dure îmi par a fi identificarea 
sponsorilor, utilizarea eficientă a fondurilor mereu insuficiente, plierea formelor 
de activitate la necesitățile locale, permanenta legatură prin Internet - foarte 
bună, de altfel - și atragerea voluntarilor în proiecte în care chiar să se implice, 
nu să facă doar act de prezență. 

Asta îmi demonstrează că MaiMultVerde este chiar verde, tânără, proaspătă și 
perfect compatibilă cu asociațiile de profil europene. 

Mă număr printre pensionarii voluntari ai asociației, iar pentru mine, MMV repre-
zintă inițialele care mă fac să mă simt bine înainte chiar de a-i citi chemarea pe net. 
Știu că urmează ceva ce mă va scoate din casă și din „somnul cel de moarte”. Știu 
că voi fi chemat unde este nevoie să plantăm, să curățăm sau să-i facem conștienți 
pe cei de lângă noi că nu se mai poate trăi ca până acum: distrugând, risipind, 
întorcând spatele și închizând ușa, fereastra, computerul sau televizorul. 

Normal că mi-am făcut prieteni printre voluntarii asociației, cu care am păstrat 
relații nu numai pe net. MaiMultVerde înseamnă o stare de spirit pozitivă. Molip-
sitoare. Cred că reticența celor din generațiile mai vârstnice, dar și mai tinere, față 
de ideea de voluntariat ține de mentalitate și comoditate. De timiditate chiar. Când 
se va atinge o anumită masă critică, sunt convins că vor începe să se schimbe și 
atitudinile de pasivitate și indiferență. Pentru că nimeni nu poate ține locul propriei 
conștiințe, dacă o ai sau ești conștient de ea, atunci când distrugi un copac, arunci 
unde se nimerește tot cei ai ținut în mână, nu te mai dai jos de la volanul mașinii 
pentru a face mai multi pași alături de tine însuți. Pe jos sau pe bicicletă.

Iată cum o asociație cu un recunoscut prestigiu național ca MaiMultVerde 
atrage voluntari de toate vârstele: de la tineri până la mai vârstnici, ca mine, 
cu un interior mai mult verde.”

ADRIAn MITIș

voluntar
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„Mă întreb de ce nu ne place, nouă, românilor, natura... Doar de mici am fost învățați 
că românul e frate cu codrul, ar trebui prin urmare să conviețuim, dacă nu fericiți 
împreună, măcar în bună vecinătate. Și dacă totuși n-am învățat asta copii fiind, ar 
trebui să ne auto-educăm adulți fiind, cu un scop simplu, precis și sănătos, pentru a 
trăi într-o lume mai frumoasă.

Cred că decizia de a participa la acțiuni ecologice în general vine dintr-o regulă 
simplă pe care o aplic și în societatea în care trăim: respectul față de cei mai în vârstă; 
natura a fost aici cu mult înaintea mea, mi-a oferit atâtea momente de neuitat încât 
aș vrea măcar printr-un gest, oricât de minor sau inutil ar părea, să-mi arăt grija 
și respectul față de mediul natural. Un lucru e cert în ceea ce mă privește, natura 
merită prețuită, respectată și ocrotită prin revanșa de implicare și motivație. Natura 
a constituit întotdeauna pentru mine o sursă de inspirație, aș vrea să-i pot dărui și eu 
ceva, o mână de ajutor, iar contribuția fiecărui individ la protejarea mediului capătă 
greutate atunci când este însumată la nivel global.

Respect tare mult organizația MaiMultVerde pentru că acțiunile ei sunt rezultatul 
vizibil al luptei împotriva distrugerii mediului înconjurător și m-am bucurat mult că 
am putut să fiu alături de echipă în ecologizarea zonei Fântânele din Murfatlar. M-a 
impresionat devotamentul de care au dat dovadă voluntarii care s-au alăturat acțiunii, 
cât și membrii organizației, tineri și totuși cu un așa dezvoltat simț al responsabilității 
sociale față de noi, ca oameni și natură. Echipa cu care am lucrat la acest proiect 
mi-a demonstrat că verdele este mai mult decât o culoare, este un mod de viață!

Mi-aș dori din suflet ca „Grătar curat 2010” să nu fie doar o sintagmă, ci chiar să 
transforme obiceiurile proaste ale celor care ies la picnic în sânul naturii și lasă în urma 
lor mormane de gunoaie. E nevoie de atât de puțin timp să lași locul în care ai ales 
să te relaxezi așa cum l-ai găsit: verde. M-au indignat și amuzat totodată deșeurile 
găsite în locul în care am întreprins acțiunea. Cât de nepăsător să fii față de natură 
încât să arunci în pădure scutece de unică folosință, prezervative, jenți de mașină, 
vase de toaletă, diplome de studii sau încălțăminte?

E nevoie de mai mult verde pentru o viață mai frumoasă! Cei care încă n-au fost 
voluntari până acum nu știu ce-au pierdut, e un sentiment tare fain, trebuie să-l 
experimentați, e nevoie de noi toți să schimbăm fața României. Împreună, oricât 
de clișeistic ar suna, suntem puternici și putem face ceva pentru noi fără să mai 
așteptăm să-și vină în fire alții și să-i arătăm cu degetul. Cum spunea Gandhi, să fim 
noi schimbarea pe care am vrea s-o vedem în jur!”

RALuCA LăzăRuț

prezentatoare Superbingo Metropolis, de la antena 1
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„Da, da, da. Chiar dacă la început mă uitam suspicios la ei, echipa de la 
MaiMultVerde îmi place tot mai mult. Sunt plini de inițiative, echipă tânără și 
profi. Se apucă de un proiect și-l duc la bun sfârșit. 

Am fost alături de ei în cadrul emisiunii „Voluntar de Profesie” (Prima TV) unde 
m-am simțit super.

Este pentru prima dată când am pedalat mai mult de 30 km fără să mă 
opresc (n-am să vă spun cum m-am simțit a doua zi...). 

Am plantat cu drag și spor copaci pe lângă centura orașului Ploiești, mi-am 
făcut prieteni noi, am gustat mâncare din cazan, poze pentru eternitate și nu în 
ultimul rând super rating :-)

Îmi place meseria asta, de voluntar.
Aștept nerăbdător următoarea acțiune MaiMultVerde! 
Felicitări și baftă multă în tot ceea ce faceți!”

zOLI TOTH

ambasador Earth Hour romania, realizator Ecofrecvența și percuționist în trupa Sistem
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natan aioanei are 19 ani și este din arad.

„Îmi place să cred că România se mai poate schimba, dar și să ajut alți oameni. 
Anul trecut, în octombrie, am participat pentru prima oară la o acțiune de volun-
tariat, și anume plantarea de lângă rafinăria de pe centura de est a Ploieștiului.

De organizare ce pot să spun? Foarte bună, iar dispoziția foarte tare, 
frate! Pot să afirm din propria experiență că organizația voastră m-a atras 
spre acțiuni de voluntariat chiar dacă a trebuit să parcurg un lung drum pe 
cheltuiala proprie. Niciodată nu mi-a părut rău de ce am făcut pentru că, chiar 
și indirect, m-ați făcut să mă simt ca într-o familie care încă mai încearcă 
să salveze ceva din România.”

nATAn AIOAnEI
 
voluntar

are 30 ani și este fost coordonator al echipei de logistică în cadrul proiectului 
„let's Do It, romania!”; în prezent, student la MBa în Singapore.

„În cursul anului 2010 am participat la numeroase acțiuni de plantare alături 
de MaiMultVerde, în calitate de persoană individuală, precum și de coordona-
tor de voluntari, la Ploiești, Snagov, Moinești etc. De asemenea, am colaborat 
cu MaiMultVerde din postura de coordonator al echipei de logistică în cadrul 
proiectului „Let's Do It, Romania!”, echipa MMV ajutându-ne cu identificarea 
unor sponsori, mediatizarea mesajului în rândul voluntarilor MMV, precum și 
participarea la organizare și curățenie în ziua Z. 

Întotdeauna am apreciat profesionalismul și dedicarea echipei MaiMultVerde. 
Echipa, bine sudată pe parcursul celor trei ani de activitate, a organizat 
întotdeauna excelent toate evenimentele proprii, indiferent dacă au fost plantări, 
curățenii sau programe de educație.”

MIHAI DRAgOTă

voluntar
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Deplasare
ne-am educat mersul pe bicicletă 
de mai bine de doi ani, alături de 
bicicletele Cicloteque, și nu uităm 
să ne urcăm în șa ori de câte ori 
avem ocazia. În plus, prețiosul mijloc 
alternativ de deplasare pe două roți 
ne-a demonstrat și anul acesta cât de 
eficient, rapid și sănătos e. 

În ciuda scepticismului celor din 
jur, care până acum ne acompania 
călătoriile cu pedale până la birou sau 
la întâlniri prin aglomerația urbană 
a capitalei, anul acesta am simțit 
priviri relaxate și chiar admirative. 
Cultura pe două roți evoluează, iar 
noi suntem mândri că ne numărăm 
printre cei care au demonstrat practic 
validitatea ei. 

la sediul de pe strada Icoanei, ne 
așteaptă în fiecare zi un rastel roșu 
de la Cicloteque, unde se odihnesc 
partenerele noastre pe două roți.

Există și momente când nu putem 
folosi bicicleta, în special când deru-
lăm proiecte în afara orașului. asul din 
mânecă este hibridul cu patru roți de 
la partenerii toyota românia.

prius este prima mașină hibrid din 
lume care combină emisiile scăzute 
de Co2 cu economia de carburant. 
Iată ce însemnă cu adevărat deplasare 
motorizată alternativă: 104g/km de 
dioxid de carbon emisie la nivelul 
oficial de consum în ciclu combinat de 

unde lucrăm
la an nou și obiceiuri noi. În 2010, 
ne-am mutat în birouri noi, în sediul de 
pe strada Icoanei, numărul 96a (chiar 
după colț de intersecția cu strada Vasile 
lascăr), la etajul 3.

noul sediu este cât se poate de 
ecofriendly: apa de uz casnic este încăl-
zită cu ajutorul panourilor solare de pe 
clădire, filtrează și folosește inclusiv apa 
de ploaie, clădirea e dotată cu centrale 
cu dublă condensație, iar exteriorul e 
creat din materialul special trespa - cu 
ventilație specială, care scade tempe-
ratura din interior în timpul verii și o 
păstrează mai ridicată în timpul iernii.

Imobilul a fost construit sub 
atenta îndrumare a arhitectului 
Matei Georgescu și a fost premiat în 
cadrul concursului aquapanel pentru 
„acuratețea tehnică a fațadei”. E viu 
colorat și e un spațiu gândit inteligent 
pentru economisirea resurselor, dar și 
pentru a fi confortabil.

am ornat fiecare birou cu multe 
plante și flori, ca să nu ne lipsească ver-
dele prin care pulsează viața. Decorul 
e completat cu multă atenție vizuală de 
stickerele prietenilor de la „Cai verzi 
pe pereți”.

E un spațiu în care muncim cu 
plăcere, unde putem, totodată, să ne 
relaxăm și să celebrăm viața sănătoasă 
și liniștită alături de prieteni, volun-
tari și apropiați.
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4,3 l/100 km, motor electric compact 
și mereu o destinație sigură și verde.

Calitatea muncii voluntarilor în afara 
Bucureștiului a fost asistată de micro-
buzul Volkswagen t5 Kombi, pus la 
dispoziție special pentru voluntariatul 
de mediu de partenerii de la Cardinal 
Motors. Datele tehnice ale mașinii sunt: 
masa totală: 2.800, cilindree: 1.896, 
motor: 102 Cp/ 75 kW, cutie de 
viteze manuală, combustibil de tip D și 
emisii Co2 de 199 g/Km. 

MaiMultVerde se angajează să 
folosească acest vehicul cu maximă 
responsabilitate și eficiență, astfel 
încât combustibilul consumat să fie 
„ars” cu folos pentru cauza mediului. 
pentru anul 2010, petrom a oferit 
combustibilul necesar deplasărilor în 
scopul protecției mediului.

Colectarea selectivă  
& reciclare
Colectarea selectivă a deșeurilor se 
numără printre secretele bucătăriei 
interne și are o vechime de trei ani, 
încă de la înființarea MaiMultVerde 
și odată cu prima aruncare la coș. 
Echipa MaiMultVerde colectează 
separat hârtia și cartonul, plasticul, 
sticlele și metalele. 

tomberoanele sunt astfel special 
amenajate în sediul în care lucrăm, 
iar apoi avem grijă să transportăm 
deșeurile spre centrele de reciclare. 
Cei mai mulți dintre noi colecționează 
obiecte confecționate din materiale 
100% reciclabile și se bucură de 
miracolul vieții materiale de după 
colectarea deșeurilor. 

Secretul e să știi că deșeurile nu 
sunt gunoaie. alături de Coca-Cola 
HBC românia ne-am propus să 
extindem viața deșeurilor colectate în 
birou prin campania națională „Viața 
după colectare.”
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Echipa MaiMultVerde Doru Mitrana
Director executiv
doru.mitrana@maimultverde.ro

Ştefan Bradea
Director de proiecte
stefan.bradea@maimultverde.ro

Dragoș Bucurenci
președinte
dragos@maimultverde.ro

andreea Höfer
Director de resurse
andreea.hoefer@maimultverde.ro

anamaria Bogdan
Director de comunicare 
anamaria.bogdan@maimultverde.ro
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Miruna ralea 
Manager proiecte
miruna.ralea@maimultverde.ro

Camelia antonescu
Manager financiar 
camelia.antonescu@maimultverde.ro

Florin Ştiucă 
Manager Cicloteque 
florin@cicloteque.ro

Ioan Colbeanu
Editor online
ioan.colbeanu@maimultverde.ro

andreea popescu 
asistent comunicare
andreea.popescu@maimultverde.ro

Ema Macovei
asistent proiecte
ema.macovei@maimultverde.ro
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Constantin atanasiu
asistent administrativ
costel.atanasiu@maimultverde.ro

Corina Girescu
asistent administrativ
corina.girescu@maimultverde.ro

Dumitra Girescu
Purtătoare de grijă și  
aducătoare de bună-dispoziție

paul olteanu
Fundraising Manager 
(până la 1 noiembrie 2010)

andra Munteanu 
asistent președinte
andra@bucurenci.ro

Ionuț ruscea
asistent proiecte
ionut.ruscea@maimultverde.ro
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Lumea vorbește

noi, la CoSMotE, considerăm că 
avem partea noastră de responsa-
bilitate față de generațiile viitoare. 
plantarea și îngrijirea copacilor timp 
de 5 ani în cadrul proiectului „adoptă 
o pădure”, precum și asumarea altor 
inițiative în vederea scăderii emisiilor de 
Co2 ale companiei constituie o com-
ponentă importantă a strategiei noastre 
de responsabilitate corporatistă. De-a 
lungul timpului am desfășurat împreună 
cu MaiMultVerde multe proiecte 
frumoase cu scopul protejării mediului 
înconjurător. Mulțumim MaiMultVerde 
pentru toate inițiativele avute, pentru 
entuziasmul și dedicarea cu care s-au 
implicat și pentru sprijinul oferit în 
aceste proiecte și nu numai. ne-au 
convins că ne-am investit bine încrede-
rea și suntem siguri că vom colabora la 
fel de bine și în viitor, mai ales că suntem 
parteneri pe termen lung.

ruxandra Vodă 
Corporate Affairs Manager,  
COSMOTE România

După trei ani de la lansarea proiec-
tului Cicloteque, faptul că reușește 
să se autofinanțeze integral confirmă 
viabilitatea sa pe termen lung și ne 
confirmă tuturor încrederea pe care 
am avut-o în idee, la început de 
drum. Cicloteque face un serviciu 
real bucureștenilor și astfel și-a câștigat 
și clienții, și resursele de dezvoltare 
de la an la an. ne bucurăm să legăm 
numele uniCredit Țiriac Bank de 
acest program util, practic și ecologic.

anca nuță 
Head of Identity & Communication,  
UniCredit Ţiriac Bank S.A.

anul trecut am dezvoltat împreună 
cu echipa MaiMultVerde un proiect 
de mediu. Experiența de lucru cu ei a 
fost dintre cele mai plăcute. Sunt cea 
mai profesionistă echipă de onG 
cu care am colaborat, începând cu 
partea de management de proiect 
și până la partea de comunicare, 
organizare de evenimente, raportare 
de rezultate. Sunt bine pregătiți, țin 
proiectele sub control și în același 
timp sunt felxibili, plini de voie bună și 
de idei îndrăznețe.

Suzana Barbara Csizsek 
Departamentul Responsabilitate 
Corporativă, Direcția Comunicare și 
Relații Publice, Raiffeisen Bank S.A.
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Buget

Buget în lei în euro*

Sold 2009 548.858 130.373

Venit 3.419.181 812.176

buget total 3.968.039 942.549

Cheltuieli 3.510.563 833.883

Sold 2010 457.476 108.667

* curs mediu BNR pentru Euro în 2010: 4,2099 RON
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Training

Staff

Logistică

Comunicare

Proiecte

Taxe

Tipuri de cheltuieli în 2010
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SurSe de finanțare valoare în lei

raiffeisen bank sa 706.572

unicredit Țiriac bank sa 692.634

coca-cola Hbc românia 621.105

Fundația „gândește verde - Heineken” 299.290

petrom sa 276.633

Fundația Vodafone românia 250.140

Încasări din taxe de închiriere cicloteque 177.668

ceZ group 154.835

ernst & Young srl 78.000

cosmote romanian mobile  
telecomunications sa

62.549

alte surse* 99.756

total 3.419.181

*alte SurSe lei

dobânzi  
bancare și 2%

43.776

bcr 20.271

citibank europe 14.954

contribuții  
în natură**

18.576

discovery românia 1.720

asociația „charity 
gift”

459

**ContriBuții  
în natură lei

gfK românia 12.346

euroministorage 5.689

carrefour românia 541
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Coca-Cola HBC
România

Raiffeisen Bank UniCredit Ţiriac Bank

Fundaţia „Gândește 
Verde - Heineken”

Fundaţia Vodafone
România

Încasări
Cicloteque

CEZ Group

Alte
surse

Ernst & Young Cosmote
România

Petrom
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TV

Radio

Internet

Presă scrisă

apariții în preSă

internet 1.539

presă scrisă 226

tV 74

radio 45

total 1.884

presa este cel mai bun prieten al 
asociației MaiMultVerde, după 
voluntari. De aceea, toate proiectele 
organizației au o importantă 
componentă de comunicare, de la 
evenimente cu personalități la acțiuni 
inedite cu voluntari. totalul aparițiilor 
media ale MaiMultVerde a ajuns la 
1.884 în 2010.
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TV

Radio

Internet

Presă scrisă

Realitatea TV

Altele

TVR1

Prima TV

Pro TV

Antena 3

Antena 1

TVR2

The Money
Channel

Antena 2

apariții tv

realitatea tV 34

tVr2 6

the money channel 6

tVr1 5

prima tV 5

pro tV 3

antena 3 3

antena 2 2

antena 1 2

altele 8

prezența MaiMultVerde pe posturile 
naționale și locale de televiziune a 
ajuns la 74 apariții.

73



74 maimultverde > raport anual 2010

Twitter

Site-uri

Bloguri

evz.rosmark.ro

evz.ro

casa-gradina.ro

viva.ro adevarul.ro

online

site-uri 657

bloguri 534

twitter 348

În 2010, MaiMultVerde s-a folosit 
din plin de mediul online, 1539 
mențiuni media despre activitatea 
organizației fiind publicate pe site-
urile și blogurile din românia. 
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800

400

01.04        02.06        03.11        04.13        05.16        06.18        07.21        08.23        09.25        10.28        11.30

1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

Din 1 noiembrie 2010, MaiMultVerde folosește două noi canale de 
comunicare cu voluntarii și simpatizanții organizației: un e-newsletter și o 
pagină de Facebook.

prin intermediul mijloacelor de comunicare virtuale și social media, ținem 
mai ușor și mai rapid legătura cu voluntarii. un studiu realizat în vara lui 2010 
de Deadalus Millward Brown, arata că 49% dintre români sunt prezenți în 
rețelele sociale, iar pe Facebook sunt înregistrați 3,2 milioane de utilizatori din 
țara noastră.

pagina oficială de Facebook a asociației poate fi accesată cu un like la 
www.facebook.com/voluntarmaimultverde și numără în prezent o comuni-
tate online de aproximativ 7.000 de volunari.

pe Facebrands.ro, topul paginilor de brand din românia pe Facebook, 
MaiMultVerde se află în top 5 organizații neguvernamentale la categoria onG 
de mediu și pe locul general 444 din peste 12.500 de branduri prezente.

o treime din urmăritorii 
MaiMultVerde pe Facebook sunt 
persoane tinere și active, cu un nivel 
educațional peste medie, din mediul 
urban și au vârsta cuprinsă între 
18–34 de ani. 

trafiC 2010

Vizite 117.965

Vizitatori unici 78.188

Vizualizări pagini 376.502

faCeBook 2010*

Vizualizări pagină 329.623

Vizitatori activi lunar 4.842

*Ianuarie–Decembrie 2010
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Presă scrisă

Presa locală

Non-glossy

Glossy

preSă SCriSă

non-glossy 120

glossy 91

presa locală 15

total 226

proiectele desfășurate de 
MaiMultVerde în 2010 s-au bucurat 
și de susținerea presei scrise. 226 de 
articole au relatat despre acestea.
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LACP (League of American 
Communications Professionals)  

raportul anual 2009 al asociației 
MaiMultVerde a primit trei distincții 
din partea ligii americane a 
profesioniștilor în Comunicare, în 
cadrul premiilor Spotlight 2010, 
printre care un „argint”, un „bronz” 
și un veritabil loc 30 în topul 100 al 
celor mai bune materiale de comu-
nicare din 2010.

Premii

Milioane de oameni, milioane de 
copaci (Premiul II) 

"Milioane de oameni, milioane de 
copaci" este o mișcare națională 
de plantare, care are ca scop 
promovarea activităților de plantare 
în cadrul companiilor, organizațiilor 
și instituțiilor pentru plantarea de 
copaci și alte plante în orașe și în îm-
prejurimile acestora, conform calen-
darului anual de plantări (toamna și 
primăvara). asociația MaiMultVerde 
a ocupat al doilea loc în clasamentul 
2009-2010, la secțiunea Voluntariat - 
arbori, cu 93.537 arbori plantați.
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Premiile pentru Mediu 
(mențiune)
 
proiectul de educare, de informare 
și practică privind deșeurile de hârtie, 
„Căsuța din povești”, a câștigat o 
mențiune la Gala premiilor pentru 
un Mediu Curat 2010.

O societate verde – O societate 
curată (nominalizare în cadrul 
galei Premiilor Revistei Infome-
diu Europa) 
asociația MaiMultVerde a primit o 
nominalizare în cadrul celei de-a 
patra ediții a Galei premiilor revistei 
Infomediu Europa. Evenimentul și-a 
propus premierea proiectelor, per-
soanelor sau organizațiilor implicate 
în domeniul protecției mediului, 
deoarece organizatorii consideră 
că toți cei care au desfășurat pe tot 
parcursul anului o activitate remarca-
bilă trebuie să primească o distincție 
pentru eforturile depuse.

Cicloteque – proiectul 
lunii decembrie pe 
ResponsabilitateSociala.ro
 
Studiul de caz „Cicloteque 2010”, 
realizat de MaiMultVerde în partene-
riat cu uniCredit Țiriac Bank, a fost 
ales „proiectul lunii decembrie” de 
cititorii responsabilitateSociala.ro. 
aceștia au putut alege între trei studii 
de caz, votând într-o proporție de 
77% pentru Cicloteque.
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Sponsori și Parteneri

Sponsori
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Parteneri Ne deplasăm cu

Mobilitatea voluntarilor asigurată de

Materiale de curățenie oferite de

Asistență juridică oferită de

Comunicăm prin 

Soluții urbane eco 

Depozităm materialele la 

toyota
neogen

top Voyage

StopCo2

atelierul de Carte

Muzeul Țăranului român

rnp romsilva

GfK românia

realitatea Cațavencu

Grădina Botanică București

universitatea București

administrația lacuri, parcuri și  
agrement București

SC Servicii de Gospodărie  
urbană ploiești

Eco-rom ambalaje Sa

Zile și nopți București

Discovery Channel

Zelist

Media Image
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Mulțumiri

ada Milea
ada rosetti
adela Frățilă
adela Szatvanyi
adi Calev
adi Dadarlat
adina Cososchi
adina tecărău
adrian Ciubotaru
adrian Cristea
adrian Despot
adrian Ion
adrian Ionașcu
adrian popescu 
adrian Spirchez
adrian Țuluca
adriana Hoajă
aimée D’albon
alex Gâlmeanu
alex ardelean
alexandra Corolea
alexandru paranțucă
alexandra Sasu
alexandra tînjală
alice Constantinescu
alice Iacobescu
alina Kartman
alina Buzaianu
alina Mihai

alina oprea
alina Stan
alina Stanciu
alina tudor
amalia Enache
ana Bănică
ana Ivan
ana Voitinovici
ana-Maria Bâzgă
ana-Maria Ciubotariu
ana-Maria Mureșan
ana Ilinca Macri
anamaria Vasilățeanu
anca alexandroaie
anca Ciuciulin
anca Hașegan
anca nicolae
anca nuță
anca precup
ancuța Iordăchescu
andi Moisescu
andi Vasuianu
andra Berindei
andra Samson 
andreea Bărăgan
andreea Chifan
andreea Filip
andreea Marin Bănică
andreea Florescu
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andreea Mihai
andreea niga
andreea piuaru 
andreea romanovschi
andreea tincea
andreea Vasile
andrei Cazacu
andrei Deacu
andrei Jindiceanu
andrei Sorescu
andreia Ispas
angela Galeta
angelica Cobzaru 
alexandra olaru
alexandra Corolea
anna todiraș
ariel Constantinof
attila Korodi
aura Marinescu
aura State
aurel Jalea
aurelia Grigore

Bogdan Gătej
Bogdan tiron-anton

Cabral Ibacka
Camelia Horlaci
Carmen albișteanu

Carmen Chicu
Carmen Gociu
Carmen Marcu
Carmen oprea
Carmen Ştefancu
Călin Dinulescu
Călin Goia
Călin Morar
Cătălina Miciu
Cătălin popa
Cătălin Ştefănescu
Cătălin teniță
Cerasela Marin
Christian Stan 
Ciprian Furtună
Claudia agafiței
Claudia Catană
Claudiu popa
Codruța Marinescu
Codruța pârvulețu
Constantin opriș
Corina andrei
Corina Georgescu
Corina Vasile
Corneliu Cojocaru
Cosmin alexandru
Cosmina Marin
Cosmina pasniciuc
Costin Militaru

Crenguța Chiriac
Cristi Făiniși
Cristi Gireadă
Cristi Hrubaru
Cristian Duminecioiu
Cristian Gheorghiță
Cristian Manafu
Cristian răduț
Cristina Bazavan
Cristina Cileacu
Cristina Hanganu
Cristina Icleanu 
Cristina oroș
Cristina Simion
Cristina Stănciulescu

Daciana Sârbu
Dan Dumitrescu
Dan Cruceru
Dan Hulea
Dan Ioniță
Dana Badea
Dana Boghean-Melconian
Dana oancea
Daniel Bărăscu
Daniel Dobrin
Daniel nițoiu
Daniela Duca
Daniela Enea
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Daniela Manciulea
Dana nălbaru
Daniel Ciocăzanu
Daniela oprea
Daniela tarnovschi 
Daniela teodorescu
David Stroe
Despina Bădescu
Decebal Bacinschi
Diana Dumitriu
Diana Klusch
Diana Marcu
Diana Moldovan
Diana tulbure
Diana tușa
Dominic Bruynseels
Dora Boariu
Dora tancu
Dragoș Barbălată
Dragoș Bucur
Dragoș Dehelean
Dragoș tuță
Dripăl
Dumitru Cozma
Duni

Eckhard roemer
Ediz abibula
Eduard petrescu

Elena Badea
Elena Stancu
Elena Şerban
Elena tudor
Elisabeta roman
Eliza teodorescu
Emanuel Calotă 
Emi Gal
Emilia Covrig
Eugen Hriscu
Eugen Voicu

Flavius Cîmpian
Florentina Iana
Florentina loloiu
Florin Grozea
Florin palade
Florin popa
Florina Şerban

Gabriela Bănuță
Gabriela neacșu
Gabriela petrăchescu
Gabriela Smău
Gelu Florea
Georgiana Ilie
Georgiana popescu
Georgiana Stavarache
Geo Bate Şaua

George Hari popescu
Gianina Corondan

Hana Ciobanu
Helmuth Karl Hintringer
ES Henri paul
Horia Brenciu
Horia romanescu

Ileana niculescu-Dirațian
Ileana Flueraș
Ilinca Bălan
Ines Hristea
Ioan pânzaru
Ioana Bețieanu
Ioana Bușilă
Ioana Capanu
Ioana Ciută
Ioana Enache
Ioana Moldoveanu 
Ioana Ivancenco-păun
Ioana răducă
Ioana ulmeanu 
Ionela liță
Ionelia Dinu
Ionuț Enache
Ionuț Staicu
Ionuț Stancu
Irina Marinescu
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Irina Mihalcea
Iulia alexa
Iulia Bârcă
Iulia Borsan
Iulia Vântur
Iulian Comănescu
Iulian Văcărean
Iuliana alexandru
Ivona nenu

Janina rădulescu
Jozsef Szabo

Karin Budrugeac

larisa Copăceanu 
laszlo Borbely
laura Belecciu
laura Davidescu
laura Sgârcitu
laurențiu Gozob
lavinia andrei
lămâița Moroiu
leslie Hawke
liana Buzea
lidia Solomon
lili Sandu
livia Bucățică
livia Cimpoeru

livia olteanu
liviu David
liviu Mihaiu
liviu olteanu
liviu Sfrija
loredana alexe
loredana Caradimu
lorena Macoveanu
lorita Constantinescu
luciana Constantinescu
luana peșa
luminița tănasie

Magdalena Stoianu-Cioban
Magor Csibi
Malvina Cservenschi
Mara popa
aSr principesa Margareta a 
româniei
Magda Stroe
Maria almași
Maria andrei
Maria apostol
Maria Beșnea
Maria Căpraru
Maria Mihul
Marian Staș
Mariana Țînț
prințesa Marina Sturdza

Marius Balaci  
Marta ușurelu
Matei Schwartz
Matei Țugui
Mădălina Cupitu
Mădălina Fildan
Mădălina Ivașcu
Mădălina Manea
Melania Medeleanu
Mihaela Călinoiu
Mihaela Crețu
Mihaela Dedeoglu
Mihaela Gânju
Mihaela Feodorov
Mihaela Frigioiu
Mihaela Iordănescu
Mihaela Kavdanska
Mihaela rădulescu
Mihaela tănase
Mihai Bădică
Mihai Dobrovolschi
Mihai Drăgan
Mihai Ghyka
Mihai Guță
Mihai Mărgineanu
Mihai rotaru
Mihai tatulici
Mihnea Constantinescu
Mircea Geoană
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Mircea Stoian
Mircea Solcanu
Mirel
Mirela Feruglio
Mirela loghin
Mirela tănăsescu
Mirona Hritcu
Miruna Micșan 
Miruna răclaru
Mona nicolici
Monica anghel
Monica Brătescu
Monica Cismaru
Monica Iordăchioaia
Mugurel rădulescu

narcis Jeler
nea Vasile
nichi Saizu
nicolae Dragu
nicoleta Gavrilă
nicoleta lepădatu
nicoleta radu
nicoleta talpeș
nicu Soare
nicușor Ciumacenco
noemi revnic
nona Beicu 

oana apostolescu
oana Constantin
oana Cuzino
oana Dan 
oana Dănilă
oana Dumitru 
oana neneciu
oana pârvan
oana pellea
oana popoiag 
oana Stanoevici
oana Stoenescu
oana tudoran
olivia Steer
ondrej Safar
oreste teodorescu
orieta Hulea
orlando Dragomir
otilia Haraga
otilia Harapu
otilia Schwartz

paula Herlo
philippe Guillet de Saint Mart

radiana Bratu
aSr principele radu al româniei 
radu aldea
radu Coman

radu Făiniși
radu naum
radu popa
raluca alexandru
raluca aprodu
raluca Bob
raluca Boboc
raluca Bradea
raluca Ciucur
raluca Ciurescu
raluca Damian
raluca lăzăruț
raluca nechita
raluca Ştefan
raluca Voinea
ramona Chirilă
ramona Grozăvescu
raul pop
raymond Bobar
răsvan popescu
răsvan radu
răzvan Spiridon
răzvan Stan
răzvan Supuran
răzvan târboacă
răzvan tucaliuc
renata Zidăroiu
robert Căruntu
robert rațiu
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roberta anastase
rodica Stancu
roxana Colisniuc
roxana Frosin
roxana Grămadă
roxana niculescu
roxana Şunică
roxana timofte
ruxandra Mateiu
ruxandra Vodă

Sabina Groza
Sandra Gătejeanu
Sandra pralong
Sandra Scarlat
Sebastian Bohonea
Sebastian petre
Semida Durigă 
Sergiu pop
Silvian Ionescu
Simina Bădică
Simona Baltac
Simona leonte
Simona nastac
Simona tache
Sonia Botoman
Sorin Florea
Sorin adrian Vasiliu
Sorin Mihai

Sorin popescu
Stanimira Georgieva
Stanislav Georgiev
Stelian Mihăilescu
Sulfina Barbu
Suzana Csizsek

Ştefan pârcălăbescu

taraful de la Mârșa
tea Vasilescu
teodora Duțu
tereza tranaka
tino Furtună
titi Girescu
tiberiu nistor
toni Salabașev
tudor Ciortea
tudor Iacob

Valentin panduru
Valeriu turcan
Vandam
Vasil Dabov
Veniamin Micu
Veronica Sorescu
Victor Cristea
Victor ponta
Victor Vajdea

Victoria Bidea
Vincențiu Mihaiu
Vintilă Mihăilescu
Violeta Bahaciu
Violeta Dincă
Viorel Ilie
Vlad Bâscă
Vlad petreanu

Zoli toth
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Dacă doriți să susțineți proiectele de voluntariat ale asociației 
MaiMultVerde, puteți direcționa 2% din impozitul pe venit 
către organizație. 
puteți face acest lucru, în funcție de tipul dumneavoastră de 
venit, completând Declarațiile 230 - Venituri din salarii sau 

200
1. Bursă privată

Contract nr./ data
Suma plătită (lei)

Documente de plată nr. /data

2. Susținerea unei entități nonprofit/ unități de cult

Suma (lei)
Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult

Cod de identificare fiscală
al entității nonprofit/unității de cult Cont bancar (IBAN)

Asociația „Mai Mult Verde” RO27 RzBR 0000 0600 1006 171723078742

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/ CÂȘTIGUL NET ANUAL

230
1. Bursă privată

Contract nr./ data Suma plătită (lei) Documente de plată nr. /data

2. Susținerea unei entități nonprofit/ unități de cult

Suma (lei) Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult

Cod de identificare fiscală
al entității nonprofit/ unității de cult Cont bancar (IBAN)

Asociația „Mai Mult Verde”

RO27 RzBR 0000 0600 1006 171723078742

II. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/ 2003

Declarația 200 - Venituri din alte surse. În ambele declarații, 
bifați punctul II, iar apoi depuneți-le la administrația Financi-
ară de domiciliu sau trimise recomandat prin poștă până la 
data de 15 mai 2011 pentru veniturile din anul anterior.



Constantin opriș (pag 5, 24, 64, 66)
radu Cioabă (pag 14) 
ana Maria Dinulescu (pag 15) 
raluca Bradea (pag 16, 17, 26, 27, 34, 35, 38, 39) 
MaiMultVerde (pag 19, 36, 37, 44, 45, 52)
Vlad Bâscă (pag 22, 23, 27, 28, 46, 47, 56, 65, 66) 
Cristian Duminecioiu (pag 25) 
Ionuț ruscea (pag 25)
toni Salabașev (pag 29, 42, 43, 54) 
ana Constantinescu (pag 32, 45) 
Stelian pavalache (pag 43) 
alex Gâlmeanu (pag 45)
ana Bănică (pag 60)
Ionuț Staicu (pag 64, 65, 66)

David Stroe

Master print Super offset

Satimat Green (60% fibră reciclată, 
40% fibră certificată FSC), oferit de 
antalis românia.

Fotografii

Design, ilustrații și infografice

tipărit la 

pe suport ecologic
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Asociația MaiMultVerde 
Strada Icoanei, nr 96A, etaj 3

București, 020459
Tel: +40 31 824 10 20
Fax: +40 31 824 10 21

asociatia@maimultverde.ro
www.maimultverde.ro

Tipărit pe suport ecologic  
Satimat green (60% fibră reciclată, 
40% fibră certificată FSC) oferit de 

Antalis România.


