
ŞOC!        CABRAL ACUZĂ BLATUL DIN ECOLOGIE

 P
lantări de pomi, proiecte cu 
biciclete, campanii de adunat 
gunoaie, licitaţii de eprubete cu 
aer, concursuri cu plute din PET-

uri şi multe alte lucruri dubioase vă vor 
fi prezentate în paginile ziarului nostru, 

Au strâns 
800 de mii de euro 
în an de criză!

 „Jumătate din bani i-am 
îngropat în păduri. 
Nu sunt singurul vinovat!”

Detalii despre această schemă de finanţare în pag. 10 »

Unde sunt  
45 de tone  
de CO2?
Incredibil! Chiar sub nasul autorită-
ţilor, ecologiştii de la MaiMultVerde 
împreună cu UniCredit Ţiriac Bank 
şi cu complicitatea Universităţii 
din Bucureşti au reuşit să facă să 
dispară o cantitate exorbitantă de 
CO2 de pe străzile Bucureştiului.  
Detalii în pag. 7 »

Redacţia ziarului Verde’n față vă salută, dragi cititori, şi vă invită să citiţi în cele ce urmează 
nişte dezvăluiri-şoc despre Asociaţia MaiMultVerde. 

Prezentatorul Acasă TV îi acuză pe organizatorii 
unei curse de plute construite din PET-uri că au 
aranjat rezultatul acesteia. 

2008 2009

Finanțări 
(euro)

1.084.430 790.082

Puieți 
plantați

107.000 276.700

Kg deşeuri 94.000 159.000

Voluntari 8.340 3.045

Kg emisii 
CO2 reduse

14.000 45.000

Mențiuni 
media

755 1.323

în pag. 4 »

Grup de voluntari abuzaţi şi 
instruiţi fără milă de ecologiştii 
de la MaiMultVerde

EXPLOZIV! Am intrat în 
culisele MaiMultVerde!

ca rezultat al unei intense munci de 
investigaţie pe care au depus-o repor-
terii noştri. Ca să vă trezim interesul, 
vă atragem atenţia asupra unor cifre 
pe care am reuşit să le sustragem din 
sediul asociaţiei, cu ocazia unei aşa-zise 

deratizări pe care oameni de-ai noştri 
deghizaţi au efectuat-o acolo. În 2008, 
MaiMultVerde a atras finanţări de 
1.084.430 euro, iar în 2009, de 790.082 
euro. Aceşti bani au fost cheltuiţi în 
primul rând pe plantări de copaci şi 
colectări de deşeuri. Au fost plantaţi, 
în 2008, 107.000 de puieţi, iar în 2009, 
276.700. Şi numărul de kilograme 
de deşeuri adunate a crescut în 2009 
(159.000 kg) faţă de 2008 (94.000 kg), 
ca să nu mai vorbim de numărul de 
apariţii media (1.323 în 2009, faţă de 
755 în 2008). Este scandalos faptul că 
atâţia bani, care ar putea fi folosiţi într-
un mod mult mai util pentru societate, 
sunt aruncaţi pe copaci şi gunoaie, sti-
maţi cititori. Iar ceea ce ne îngrijorează 
este că, deşi cu bani mai puţini, în 2009 
au plantat cu peste 150% mai mult de-
cât în 2008. Nici nu vrem să ne gândim 
ce s-ar putea întâmpla dacă, Doamne 
fereşte, în 2010 vor avea finanţări şi mai 
mici. Vor umple România de păduri!!

– Redacţia ziarului Verde’n față

Viaţa invizibilă a ecologiştilor • raport anual • MaiMultVerde • 2009
Verde’n faTa

Surpriza 
Andreei Marin 
Bănică pentru 
primarul 
Onţanu 
Redacţia ziarului Verde’n faţă a in-
trat în posesia unei scrisori pe care 
Andreea Marin i-a trimis-o, probabil 
fără ştirea soţului ei, primarului 
sectorului în care locuieşte.  
Detalii în pag. 5 »

Un copac 
din Dăbuleni 
rupe tăcerea 
Mărturia înfricoşătoare a unui puiet 
de salcâm care a asistat neputincios 
la o monstruoasă desfăşurare de 
forţe care s-a soldat cu alte sute de 
mii de puieţi plantaţi, atât în Dăbuleni, 
cât şi în restul ţării. 
Detalii în pag. 5 »
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Preşedinte MaiMultVerde, Dragoş Bucurenci

 „Cel mai frumos compliment care mi se face în legătură cu MaiMultVerde este 
când prietenii sau partenerii ne întreabă dacă nu avem posturi libere.”

V
in în vizită pe la noi şi parcă 
nu s-ar mai da duşi. E ceva în 
aerul biroului, în atmosfera 
echipei, care-i face să vrea să 

mai stea. “Voi parcă nici nu lucraţi, parcă 
sunteţi în vacanţă!”, îmi spunea cineva. 
I-am zâmbit, pentru că avea dreptate.

Am trecut printr-un an extrem de 
greu, în care am simţit nu doar o dată 
concreteţea metaforei cu funia ajunsă 

la par. Am muncit de trei ori mai mult 
pentru fiecare euro strâns de la spon-
sori. Am văzut finanţări care au dispă-
rut peste noapte şi am făcut proiecte 
noi de pe o zi pe alta. Nimic n-a fost, 
însă, în zadar. La sfârşit de an, ne-am 
regăsit, mai întremaţi, de cealaltă parte 
a crizei: am reuşit să obţinem tot ce 
ne-am propus şi să păşim cu fruntea 
sus în noul an.

»  Iată ce pot face mai multe mâini dibace

Director executiv MaiMultVerde, Doru Mitrana

 „Criza financiară nu ne-a ocolit nici pe noi în 2009, însă subţierea bugetelor a fost 
compensată de perseverenţa, coeziunea, creativitatea și munca echipei.”

 M
ulţi poate nu ştiu: suntem o 
mână, sau, mai bine zis, două 
mâini de oameni care am do-
cumentat, scris, pus în operă 

şi comunicat proiecte al căror impact a 
convins companiile să investească, auto-

rităţile să ne devină parteneri, vedetele 
să ni se alăture. Suntem puţin peste zece 
inşi, şi, totuşi, am reuşit să strângem în ju-
rul nostru mii de voluntari, am schimbat 
atitudini şi comportamente, am mers mai 
departe deşi nu ne-a fost întotdeauna 

» Un an prost, dar cu rezultate la fel de bune

» Despre 
MaiMultVerde

Misiune
Să construim o nouă cultură a 
voluntariatului pentru mediu în 
România.

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

Viziune
În cinci ani vom dezvolta o comu-
nitate online cu 10.000 de membri, 
dintre care 1.500 se vor implica 
anual în acţiuni de voluntariat 
pentru mediu. 

Valori
• Respect pentru natură 
• Voluntariat
• Cooperare
• Independenţă
• Comunicare

Membri fondatori
Andreea Höfer
Doru Mitrana
Dragoş Bucurenci
Hanno Höfer

Membri ai Boardului
Cătălin Ştefănescu
Cosmin Alexandru
Dr. Dan Hulea
Gabriela Massaci
Laura Tampa
Sandra Pralong
Dr. Vintilă Mihăilescu

Bilanţul  
MaiMultVerde  
în 2009
 
Ceea ce MaiMultVerde şi-a propus 
la înfiinţare pentru primii cinci 
ani, a reuşit să realizeze în doi 
ani de activitate. În 2009, cu 
sprijinul sponsorilor şi partenerilor, 
a desfăşurat nouă proiecte de 
mediu în care a implicat voluntari, 
publicul larg şi autorităţi, astfel 
plantând peste 250.000  de copaci 
şi adunând aproape 170 de tone 
de gunoaie. 

Bilanţul MaiMultVerde  
pentru anul 2009:

• buget 790.082 euro
•  777.604 euro obţinuţi din sponso-

rizări private
• 276.700 de puieţi plantaţi
• 58 de tone gunoi adunate
•  110 tone deşeuri reciclabile 

(hârtie, plastic, deşeuri de echi-
pamente electrice şi electronice) 
colectate şi trimise la reciclare

•  3.045 de voluntari implicaţi în 
proiecte

•  Peste 6.500 voluntari înscrişi pe 
platforma MaiMultVerde

• 45.000 kg de emisii CO2 reduse
• 2.000 scrisori trimise autorităţilor
• 1.323 menţiuni media

Există un motiv pentru care, în ochii 
celorlalţi toate aceste sforţări s-au văzut 
prea puţin. Atunci când ştii pentru ce 
vii la muncă în fiecare zi, atunci când 
lucrezi la ceva în care crezi cu adevărat, 
crisparea efortului dispare. Şi, oricât 
de dificil ar fi următorul pas, mergi mai 
departe cu zâmbetul pe buze. 

Zâmbetul acesta îmi aminteşte mereu că 
lucrez cu cea mai bună echipă posibilă.

uşor. Îmi doresc ca ceea ce am obţinut noi 
să-i inspire şi pe alţii, cât mai mulţi, să le 
arate că se poate şi că oricine, implicându-
se, poate contribui la schimbare. Este un 
privilegiu să lucrez cu aceşti oameni, şi, 
alături de ei, intru încrezător în 2010.

Harta proiectelor MMV 2009
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AtEnţIE,IMAGInIşOCAntE!

 S
ub pretextul unui program de 
educaţie şi informare ecologică, 
intitulat Verdis, copiii din 20 de 
şcoli din Bucureşti, Braşov, Cluj, 

Iaşi şi Galaţi au fost ademeniţi de Mai-
MultVerde într-o competiţie de colectare 
selectivă (hârtie, plastic şi DEEE - deşe-
uri de echipamente electrice şi electro-
nice) şi puşi să adune tone de deşeuri 
(adică tone de gunoaie, stimaţi cititori!). 
Şcolile care au colectat cele mai mari 

cantităţi de deşeuri au primit fiecare un 
premiu de 1.000 euro şi au fost păcălite 
să intre în a doua etapă a concursului, în 
cadrul căreia au adunat din nou cantităţi 
imense de gunoaie şi au editat „Caietul 
verde” al şcolii, un aşa-zis set de instruc-
ţiuni şi sfaturi pentru ca şcoala lor să 
devină un loc  „prietenos” faţă de mediu. 
Nu înţelegem de ce părinţii şi profesorii 
au permis exploatarea micuţilor şi nu au 
intervenit să-i ţină departe de cele 66 

Copii nevinovaţi, exploataţi şi 
premiaţi de MaiMultVerde

N
ici tinerii nu au scăpat de 
MaiMultVerde, dragi cititori! 
Nici mai mult nici mai puţin 
decât 100 de tineri din rândul 

voluntarilor au fost atraşi, în perioada 
4-31 mai 2009, într-o tabără de instruire 
şi formare de noi lideri, desfăşurată în 
zona Buşteni. Acolo au fost pregătiţi să 
mobilizeze ei înşişi, în viitor, alţi volun-
tari din comunităţile lor şi să organizeze 
propriile acţiuni de protecţia mediului. 
Aşa-zisa „instrucţie” a  tinerilor a purtat 
numele de „Recycle, Raft & Race!” şi a 
fost urmată de acţiuni de ecologizare 
a Văii Prahovei, la care – culmea! – au 
participat şi vedete. 

Iulia Vântur (Pro TV), Amalia 
Enache (Pro TV), Răzvan Fodor (Acasă 
TV), Cabral Ibacka (Acasă TV), Virgil 
Ianţu (Prima TV), gimnasta Andreea 
Răducan,  Dragoş Bucurenci şi Malvina 
Cservenschi (TVR1), au fost văzuţi 
în exclusivitate de ziarul nostru, pe 
Valea Prahovei, adunând saci întregi 

Ce face Amalia Enache cu PEt-urile 
adunate de pe Valea Prahovei? 

de tone de hârtie, 12 de tone de plastic 
şi 32 de tone de DEEE, pe care le-au 
adunat cu mâinile lor!

de PET-uri şi direcţionându-le către o 
destinaţie necunoscută. Le vom căuta şi 
vom afla ce s-a întâmplat cu ele!

SpONSOR: Asociaţia ECOTIC
 
ÎN CIfRE:
• 20 de şcoli implicate în proiect
•  110 tone de deşeuri reciclabile colectate 

şi trimise la reciclare

SpONSOR: Heineken România SA
 
ÎN CIfRE:
• 100 de voluntari lideri instruiţi în tabără
•  30 de tone de gunoi adunate din zona Văii 

Prahovei
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 I
ulia Vântur (Pro TV), Amalia Enache 
(Pro TV), Cabral Ibacka (Acasă TV), 
Răzvan Fodor (Acasă TV), Malvina 
Cservenschi (TVR1), Ministrul Ni-

colae Nemirschi, Virgil Ianţu, gimnasta 
Andreea Răducan şi mulţi tineri s-au 
întrecut, pe 7 iunie 2009, pe lacul Bă-
neasa, cu nişte plute confecţionate din 
ceva ciudat. Reporterii noştri, ascunşi în 
boscheţi, au reuşit, în cele din urmă, să 
identifice din ce erau făcute şi de unde 
fusese adus materialul. ŞOC, stimaţi 
cititori! Plutele erau făcute din PET-urile 

Cabral acuză: 

„M-am simţit extraordinar la 
întrecere. Iniţial trebuia să fiu 
doar căpitanul care susţine 
moral echipa, dar până la 
urmă nu m-am putut abţine şi 
am vâslit şi eu cu mâna.” 

(Iulia Vântur)

 U
lterior evenimentelor de pe 
Valea Prahovei şi de pe lacul 
Băneasa, au fost semnalate 
adunări de oameni care, sub 

coordonarea cetăţenilor pregătiţi de 
MaiMultVerde în tabăra de instruire 
de la Buşteni, strângeau gunoaie şi 
în localităţile Târgovişte, Gărâna, 
Fălticeni, Vama Veche, Craiova şi 
chiar Bucureşti (zona Prelungirea 
Ghencea). Se pare că picnicarii din 
toată ţara sunt deja în alertă. Ei sunt 
furioşi pentru că bucuria lor cea mai 
mare (aceea de a-şi arunca, la locul 
picnicului, PET-urile, farfuriile de 
plastic, pungile, ambalajele rămase 
de la mici şi borcanele de muştar) 
este din ce în ce mai des ameninţată 
de voluntarii MaiMultVerde. Pe bună 
dreptate. Cine sunt, totuşi, aceşti 
oameni şi cum îşi permit ei să îşi bată 
joc de bucuria românului de a ieşi la 
un grătar în natură? Vom investiga şi 
vom reveni cu informaţii. 

Iubitorii de grătare sunt în alertă

ÎN CIfRE:
•  28 de tone de gunoi adunate în acţiuni de 

curăţenie
• 122 de voluntari 
•  100 de scrisori trimise primăriei Craiova 

pentru implementarea colectării selective 
în apropierea locuinţei

despre care deja v-am informat (pag. 3, 
articolul „Ce face Amalia Enache cu PET-
urile adunate de pe Valea Prahovei?”) 
că au fost adunate în cadrul proiectului  
„Recycle, Raft & Race!”. Deci asta făcea 
Amalia Enache cu sacii de PET-uri! Cre-
deai că nu o să aflăm, Amalia?

Cursa a fost câştigată, la egalitate, de 
echipele conduse de Iulia Vântur şi Răz-
van Fodor, respectiv de Amalia Enache şi 
Cabral Ibacka. Reporterii noştri l-au auzit, 
din boscheţi, pe Cabral, acuzându-i de blat 
pe organizatori. 

„Egalul cursei a fost aranjat”

Verde’n față Raport anual, 2009 
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 R
edacţia ziarului Verde’n față a intrat 
în posesia unei scrisori pe care An-
dreea Marin i-a trimis-o, probabil 
fără ştirea soţului ei, Ştefan Băni-

că, primarului sectorului în care locuieşte. 
În scrisoarea cu pricina, Zâna Surprizelor 
cerea amplasarea unor containere pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor cât mai 
aproape de locuinţa ei, invocând faptul că 
„România şi-a luat angajamentul ca, până 
în 2013, să crească procentul de deşeuri 
valorificate până la 60%”. 

În mod cu totul şi cu totul inexplica-
bil, în aceeaşi perioadă, şi alţi primari 
au început să primească scrisori de la 
diverse personaje publice, gen Malvina 
Cservenschi, Korodi Attila, fost Ministru 

 S
ub genericul „România 
prinde rădăcini”, mii de 
cetăţeni (aduşi de Realita-
tea TV şi MaiMultVerde) 

au năvălit în Dăbuleni, judeţul 
Dolj, dar şi în alte localităţi din 
alte cinci judeţe ale ţării (Ialomiţa, 
Bacău, Iaşi, Teleorman şi Timiş), 
afectate de inundaţiile din 2008, 
şi au plantat nici mai mult nici 
mai puţin decât 196.000 de puieţi. 
Conform copacului nostru, care a 
ţinut să-şi păstreze anonimatul, în 
total, au fost împădurite aproxi-
mativ 35 de hectare de teren din 
cele şase judeţe. 

Andreea Marin i-a făcut o 
neplăcută edilului Onţanu

al Mediului, jurnalista Simona Tache, 
europarlamentarul Daciana Sârbu, 
Gianina Corondan, Zoli Toth (Sistem), 
deputatul Sulfina Barbu, trupa Interzis, 
Csibi Magor, Cabral, Zoso, Manafu sau 
Bucurenci. După ei, s-au mai luat încă 
vreo 2.000 de români şi a apărut şi un 
site, intitulat www.viatadupacolecta-
re.ro, pe care au fost adunate aceste 
scrisori. Tot pe site, s-au strâns şi 350 de 
semnături pentru încetarea amestecului 
deşeurilor de plastic în treburile interne 
ale deşeurilor de sticlă sau hârtie. 

Suntem curioşi cum se va justifica 
Andreea Marin în faţa soţului, pentru că 
s-a apucat să corespondeze cu primarul 
Onţanu sau ce părere va avea doamna 
Onţanu despre scrisoarea primită de 
soţul dumneaei de la divă. 

SpONSOR: Coca-Cola HBC România

pARTENERI:
• Eco-Rom Ambalaje
• Neogen

ÎN CIfRE:
•  peste 2.000 de scrisori trimise primăriilor 

din întreaga ţară
• 2.100 de semnături pe petiţia online

Un copac din Dăbuleni 
rupe tăcerea

SpONSOR: Petrom SA

pARTENERI: Realitatea TV, Romsilva, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul 
Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Timiş, 
Consiliul Judeţean Teleorman

ÎN CIfRE:
• 196.000 de puieţi plantaţi
•  1.850 de voluntari MaiMultVerde 

implicaţi în acţiunile de plantări

Tot nişte mişcări dubioase, cu cetăţeni 
care au apărut din senin şi au plantat 
pomi, au descoperit reporterii noştri 
şi în oraşul Pantelimon, pe un teren al 
Asociaţiei „Prietenia”. Pe 20 noiembrie 
2009, din mai multe maşini, aparţinând 
BCR şi MaiMultVerde, au coborât 200 
de cetăţeni cu lopeţi, angajaţi ai BCR, 
care au plantat 700 de pomi fructiferi 
(meri, cireşi, piersici etc.). Cei 700 de 
pomi fructiferi au fost botezaţi „Livada 

BCR, ţi-ai tras livadă? 
SpONSOR: Banca Comercială Română

pARTENERI:
• Asociaţia „Prietenia”
• www.StopCO2.ro

ÎN CIfRE:
• 700 de puieţi de pomi fructiferi plantaţi
• 200 de angajaţi BCR implicaţi în plantare

BCR” şi vor fi certificaţi ecologic de o 
instituţie acreditată de Ministerul Agri-
culturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
Peste trei ani, când va da rod, livada va 
deveni o sursă de venit pentru tinerii 
cu nevoi speciale asistaţi de Asociaţia 
„Prietenia”. Paparazzii noştri s-au 
aşezat deja la pândă şi sunt pregătiţi 
să imortalizeze apariţia primului fruct, 
pe care vi-l vom prezenta în superme-
gaultrasuper exclusivitate!

Un copac din Dăbuleni ne-a contactat la redacţie şi ne-a dezvăluit că, în 2009, a 
asistat la o desfăşurare dubioasă de forţe, despre care s-a vorbit şi la televizor. 

surpriză
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 O 
sectă care, în loc să adopte copii, 
adoptă copaci. În noiembrie 
2009, peste 100 de angajaţi 
Cosmote şi Germanos Telecom 

au plantat 5.000 de stejari şi frasini în 
pădurea Căciulaţi. Acţiunea s-a desfăşurat 
sub sloganul „Adoptă o pădure”, de unde 

COSMOtE şi Germanos 
au adoptat o pădure!

SpONSOR: COSMOTE România

ÎN CIfRE:
• 5.000 de puieţi plantaţi 
•  100 de angajaţi COSMOTE România şi 

Germanos Telecom România implicaţi în 
plantare

 D
upă ce 100 de angajati ai unei 
companii private, împreună cu 300 
de voluntari, au plantat 50.000 de 
puieţi, pe 10 hectare de teren din 

Ploieşti, Dragoş Bucurenci a făcut următoa-
rea declaraţie-şoc: „Voluntarii MaiMultVer-
de au creat zilele acestea o nouă formă de 
guvernământ al mediului: Republica de 
stejar de la Ploieşti”. 

Incredibil, stimaţi cititori! Ploieştiul a 
devenit stat în stat, iar guvernanţii noş-

Ploieştiul a fost declarat republică!
„A fost pentru prima 
dată când am participat 
la o astfel de acţiune, dar 
şi prima dată când am 
plantat copaci. E şi o vorbă: 
«În viaţă trebuie să ridici 
o casă, să plantezi un pom 
şi să faci un copil». Ei bine, 
mie copilul mi-a mai rămas 
pe listă!”
(a declarat Corina Caragea 
după ce a absolvit „Cursul 
de plantagistică”)

pARTENERI:  Administraţia Domeniului 
Public şi Privat Ploieşti

ÎN CIfRE:
• 50.000 de puieţi plantaţi 
•  300 de voluntari recrutaţi de pe 

platforma www.maimultverde.ro
•  100 de angajaţi Ernst & Young 

implicaţi în plantare

deducem logic că aceşti oameni se erijează 
în părinţii respectivei păduri, probabil din 
cauza unei religii ciudate şi încă necunos-
cute ai căror adepţi sunt. Se pare că au de 
gând să mai adopte şi alte păduri, pe care 
să le îngrijească şi să le împrospăteze cu 
copaci noi! Ce ciudaţi sunt unii români! 

Incredibil! 

Stimaţi cititori, suntem în măsură să vă anunţăm că ne aflăm pe urmele unei noi secte! 

tri nu au luat încă nici o măsură! Surse 
din cadrul noii republici ne-au dezvăluit 
că în afacerea plantării celor 50.000 de 
puieţi sunt amestecaţi, pe lângă numitul 
Bucurenci, Corina Caragea – ProTv, 
Daniel Niţoiu – ProTv şi Laura Belecciu 
– TVR1. Interpelaţi de reporterii noştri, 
cei patru au negat vehement existenţa 
unei noi republici la Ploieşti, precizând că 
ceea ce s-a întâmplat acolo a fost doar un  
„curs de plantagistică”. 

şocant!
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 F
oarte mulţi bucureşteni, în 
perioada 1 aprilie – 1 decembrie 
2009, au renunţat la maşinile 
personale şi au circulat cu bici-

cleta. Redactorii noştri de la departa-
mentul  „Auto, moto, velo” au numărat 
nici mai mult nici mai puţin decât 
8.000 de biciclişti. Într-o primă fază, 

V
-aţi întrebat vreodată, stimaţi ci-
titori, ce a făcut MaiMultVerde cu 
cei 123.500 euro adunaţi la Gala 
Verde din 2008? Ştiţi că au strâns 

aceşti bani prin licitarea de aşa-zise mos-
tre de „aer”, „apă” şi „sol” curate în cadrul 
galei organizate cu sprijinul Cosmopolis 
şi prezentată de Mihaela Rădulescu? Cum 
e posibil, stimaţi cititori, să dea cineva 
bani pe o eprubetă cu aer? Şi, totuşi, 
există ciudaţi care fac aşa ceva… Repor-
terii noştri de investigaţii au pus mâna 
pe lista celor care au licitat la Gala Verde, 
ca să aibă MaiMultVerde bani de aruncat 
pe puieţi: UniCredit Ţiriac Bank, ING 
Asigurări de Viaţă, Camelia Şucu (Class Li-

Unde sunt 45 de tone de CO2?

SpONSOR: UniCredit Ţiriac Bank 

pARTENER: Universitatea Bucureşti
 
BILANţ 2009:
•  150 de biciclete şi accesoriile aferente  

puse la dispoziţia utilizatorilor
•  20 de rasteluri pentru parcarea 

bicicletelor în Bucureşti
• 8.000 de utilizatori 
• 45 de tone CO2 reduse
•  5 evenimente cicliste organizate sau 

susţinute de Cicloteque

Ce vă mai place să 
aruncaţi banii pe prostii!

ÎN CIfRE:
•  123.500 de euro donaţi în cadrul  

Galei Verzi
• 367 de voluntari implicaţi 
• 57.000 de puieţi plantaţi 
• 21 de tone de gunoaie adunate

ving), Coca-Cola HBC România, Cosmote 
România, Carrefour România, Unilever 
South Central Europe, Asociaţia ECOTIC, 
Valerian Mareş (Domeniul Ştirbey), Intesa 
Sanpaolo Bank, KVB Economic, Cosmo-
polis, Asociaţia Oamenilor de  Afaceri 
Turci, Drakopoulos Law, Virgil Ianţu. 

Ei bine, după ce au primit banii, i-au 
aruncat pe 57.000 de puieţi, plantaţi 
prin diverse zone ale ţării, care, chipuri-
le, aveau nevoie de împădurire. Şi pe 21 
de tone de gunoaie pe care le-au adunat 
voluntarii de la Gărâna Jazz Festival. Şi 
au mai implicat şi 367 de voluntari! 

Ce-ţi mai place, Ianţule, să arunci 
banii pe prostii!

» Premii

Webstock Awards 2009 
premiul I la categoria 
Blogging Campaigns
Proiectul „Viaţa după colectare” 
a primit Premiul I la Webstock 
Awards 2009 la categoria Blogging 
campaigns pentru campania online 
de susţinere a colectării selective. 
MaiMultVerde a îndemnat şi publi-
cul prezent la Webstock Awards să 
trimită un e-mail sau să semneze 
scrisoarea către autorităţi, prin 
care şi cei din industria online să 
dispună de un sistem de colectare 
selectivă a deşeurilor în apropierea 
locuinţelor lor.
 

Gala Societăţii Civile 
premiul II la categoria 
„protecţia mediului”

Cicloteque a fost 
recompensată în 
cadrul Galei Societăţii 

Civile, ediţia 2009, cu premiul II la 
categoria „Protecţia mediului”. Ast-
fel, încă o dată, a fost recunoscută 
contribuţia centrului de închiriat 
biciclete Cicloteque în încurajarea 
mersului pe bicicletă în România. 
 

Gala Societăţii Civile 
Menţiune la categoria 
„Comportament civic şi 
participare publică”

Platforma de volun-
tariat online www.
maimultverde.ro, 

finanţaţă de Fundaţia Unilver, a câş-
tigat o menţiune la Gala Societăţii 
Civile la categoria „Comportament 
civic şi participare publică”. Cei 
peste 6.500 de voluntari înscrişi 
pe platformă în doi ani au făcut 
posibile primirea acestei menţiuni şi 
rezultatele bune ale MaiMultVerde.

Dragoş Bucurenci
premiul „Omul verde” la 
Gala premiilor Revistei Infomediu 
Europa, organizată de Grupul de 
presă Reporter în parteneriat 
cu  Camera de Comerţ şi 
Industrie a României

Dragoş Bucurenci a 
primit titlul de „Omul 
verde” la Gala Premi-

ilor Revistei Infomediu Europa. Re-
zultatele obţinute la conducerea Mai-
MultVerde, implicarea în numeroase 
proiecte şi iniţiative de promovare a 
protecţiei mediului, precum şi grija 
pentru mediu, sunt motivele pentru 
care preşedintele MaiMultVerde a fost 
desemnat „Om Verde”. 

Gala de excelenţă 
târgovişte 
premiu pentru voluntariat
Voluntarii lideri instruiţi în tabăra 
Recycle, Raft & Race care s-au pus 
pe treabă în Pădurea Priseaca, lângă 
Târgovişte, au fost recompensaţi cu 
un premiu pentru voluntariat în cadrul 
unei gale de excelenţă organizată de 
primăria Municipiului Târgovişte. Ei 
au pus bazele unui grup de voluntari 
în oraş, iar primarul Gabriel Boriga 
a promis că va susţine prin toate 
mijloacele demersurile ecologice ale 
voluntarilor MaiMultVerde. 

număraseră 8.008, dar s-a dovedit că 
opt dintre ei mai fuseseră număraţi o 
dată, aşa că au fost scăzuţi din numărul 
total. De asemenea, iniţial, am crezut 
că fenomenul are legătură cu criza, dar, 
după îndelungi investigaţii, am aflat că 
era vorba de cu totul şi cu totul altceva, 
mai exact, de un proiect ecologist, 

intitulat  „Cicloteque”. Cine a fost în 
spatele acestui proiect? Ei bine, tot 
MaiMultVerde. Se pare că, prin  „Ciclo-
teque”, s-au economisit nici mai mult, 
nici mai puţin decât 45 de tone de CO2. 
Să aibă vreun interes MaiMultVerde în 
afacerile cu CO2? Vom afla şi vă vom 
ţine la curent. 
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» Lumea 
vorbeşte

„MaiMultVerde a terminat o 
campanie prin care a plantat 100 
de „seminţe” de cea mai bună 
calitate (şi nemodificate genetic), 
care vor rodi aer mai curat, ape 
mai limpezi şi o viaţă mai bună 
pentru copiii şi nepoţii noştri”
– Nicolae Nemirschi,  
Ministrul Mediului şi Dezvoltării 
Durabile în 2009 – despre 
proiectul „Recycle, Raft & Race!”

„Multumim, a fost foarte bine, 
sunteţi un partener de nădejde!”  
– Ramona Ioana Chirilă,  
Head of Community Affairs, 
Banca Comercială Română

Mi-am mai adăugat o diplomă 
în palmares, cea de la Cursul 
de Plantagistică. Mulţumesc, 
MaiMultVerde!”
– Laura Belecciu,  
prezentatoare emisiunea “Bună 
ca viața” de la TVR1

 
„Dincolo de obiectivul comun de a 
îmbunătăţi climatul social şi mediul 
în care ne desfăşurăm activitatea, 
ceea ce ne-a atras în parteneriatul 
cu Asociaţia MaiMultVerde a fost 
ideea extraordinară de a da startul 
nu unui singur proiect de colectare 
a deşeurilor, ci unui număr de 
100 de proiecte de mediu. Ne-am 
implicat cu toate resursele în acest 
parteneriat, inclusiv cu voluntari 
din partea angajaţilor Heineken 
România care au participat cu 
convingere în acest program de 
responsabilitate socială.” 
– Ana-Maria Mureşan,  
Corporate Relations Manager, 
Heineken România

„Aş vrea să pot spune că m-am trezit 
într-o dimineaţă ecologistă convinsă, 
dar nu a fost deloc aşa. Ca toată lumea, 
am vazut măcar o dată un documentar 
care reuşea mereu să mă emoţioneze, 
dar rămânea departe de zgomotul vieţii 
mele. Aş fi făcut ceva, dar ce? Nu e 
ca şi cum salvarea planetei îţi bate la 
geam. (Sau da?). Despre MaiMultVerde 

Cum sparge MaiMultVerde 
bani pe care nu-i are

Senzaţional, stimaţi cititori! 
ştiţi câţi bani ar fi cheltuit 
MaiMultVerde dacă şi-ar fi 
plătit cei 3.045 de voluntari 
care s-au implicat în 2009 
în proiectele asociaţiei? Cel 
puţin 97.440 lei. 

A
m calculat astfel: 3.045 de volun-
tari implicaţi în proiecte x 4 ore 
(media implicării voluntarilor) 
x 8 lei pe oră (salariul mediu net 

fiind de 1300 lei în 2009) = 97.440 lei. Cu 
alte cuvinte, stimaţi cititori, MaiMultVerde 
s-a folosit de nişte bani pe care nu i-a avut! 
Ne vom interesa despre această inginerie 
financiară şi vom reveni cu detalii. 

„Am descoperit 
MaiMultVerde 
acum vreo 2 ani 
când tocmai renun-
ţasem resemnată 
la un job minunat, 
dar care mă obliga 

zilnic la 3 ore în trafic cu maşina. 
Având mai mult timp liber, am înce-

put să văd şi să adun gunoaiele de pe 
strada din faţa casei mele, am început să 
scriu primăriei şi firmei de salubritate 
pentru amplasarea în zonă a containe-
relor pentru colectarea selectivă a deşe-
urilor - pe care în cele din urmă le-au şi 
adus. Credeam că sunt singura care se 
încăpăţânează să facă „chestii din astea 
gratuite care nu folosesc la nimic, gunoa-
iele sunt la loc a doua zi” şi „oricum, cine 
o să folosească aceste containere?”.

Atunci am citit într-o revistă despre 
Asociaţia MaiMultVerde, m-am înscris 
şi eu pe platformă şi am descoperit că 
totuşi nu sunt singură. M-am bucurat 
să-i cunosc pe Ionuţ, Mirel, Ioana, 
Dragoş, Miruna alături de toţi ceilalţi 
oameni altruişti şi entuziaşti cu care 
am participat la plantări, ecologizări, 
tabăra de leadership, semnări de petiţii 
şi altele. Aşa am descoperit mâncarea 
vegetariană, sucul bio de mere de la 
Mălâncrav şi ecologia ca stil de viaţă. 
Am aflat că fiecare gest sau om contează 
şi că schimbarea începe cu noi.

Aşa că poza mea de profil pe Facebook 
e făcută la o acţiune de ecologizare pe 
stradă, împreună cu prietenii şi familia, 
iar pe luneta maşinii mi-am lipit mesajul 
„Dacă arunci gunoiul pe geam, tu... de ce 
mai eşti în maşină?!”.

Mulțumesc, prieteni de la 
MaiMultVerde, pentru inspiraţie.”

„Timpul petrecut alături de Mai-
MultVerde în diferite proiecte a fost o 
experienţă de viaţă, o experienţă care 
te schimbă, îţi schimbă mentalitatea 
despre anumite lucruri şi te ajută să 
descoperi cât de important este să fii 
prezent, interesat şi nu indiferent la ce 
se întâmplă în jur. Te ajută să conşti-
entizezi acţiunile pe care le întreprinzi 
în favoarea celor din jurul tău, a între-
gii lumi, a mediului înconjurător, în 
favoarea ta ca individ al planetei până 
la urmă. Să ai iniţiativă, putere de 
muncă, constanţă, conştiinciozita-
te, profesionalism, să îndrăzneşti să 
contribui la lumea în care trăieşti, să 
încerci să oferi exemple celor din jurul 
tău, să laşi ceva în urma ta, să schimbi 

„Lucrând la proiectul Livada BCR m-am 
simţit mai uşor cu fiecare copac pe care 
l-am sădit. Ca şi cum mi s-ar fi şters câte 
un păcat din istoric. Am lucrat cu fre-
nezie crescută, din recunoştinţă, toată 
ziua. Şi încă mai am nevoie să plantez.” 

„MaiMultVerde mi-a schimbat gândirea 
şi stilul de viaţă, fiind mult mai atent 
în relaţia cu natura şi atrăgând atenţia 
tuturor celor care nu au grijă de ea şi 
de resurse, care şi aşa sunt insuficiente. 
Sunt mai atent la tot ce consum, de 
la alimente până la echipament, să fie 
cât mai naturale, biodegradabile şi, nu 
în ultimul rând, „made in Romania”. 
Tot prin MaiMultVerde mi-am făcut 
şi foarte mulţi prieteni cu care ţin 
legătura, ne vizităm sau chiar călăto-

Are 38 de ani, este mămică 
şi voluntar ecologist şi vrea 
să schimbe în bine şi verde 
ceea ce o deranjează la cei 
din jur şi la ea.

» Delia Mihalache

» Dantes Ilieş, BCR

» Florin Sârghe

Are 28 de ani, este din Iaşi 
si din 2009 este voluntar 
MaiMultVerde, implicându-se 
în mai multe proiecte, printre 
care „Recycle, Raft & Race!”.

Senior Advisor, Ernst & Young

Prezentatoare a jurnalelor de 
dimineaţă la TVR1

» Ana toader

» Malvina Cservenschi

rim împreună. MaiMultVerde mi-a dat 
ocazia să îmi exprim „talentul” în ale 
voluntariatului de mediu.”

auzisem, aici sunt foştii mei colegi de 
liceu, aşa că atunci când în firma la care 
lucrez s-a dat un mail că organizează 
o acţiune de voluntariat care te ia de 
unde eşti, te duce unde e nevoie, îţi 
face training cum să faci şi îţi dă şi cu 
ce, am avut un moment de „now or 
never” peste cafea şi rapoartele clienţi-
lor. Uneori viaţa îţi bate la geam şi cel 
mai uşor e să îi deschizi. Promit că este 
foarte amuzant şi nu aveţi nimic de 
pierdut. Pe onoare de voluntar.”

prejudecăţi chiar dacă te loveşti ca de 
un zid de ele. Cam asta a ştiut şi ştie 
MaiMultVerde să facă. Cam la asta se 
pricepe MaiMultVerde şi se pricepe 
foarte bine. Pentru mine e pur şi sim-
plu o lecţie de viaţă.”   
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Aer pur, închiriat cu două roţi 
putere!
În timp ce alţii se chinuiesc cu maşinile în 
trafic, unde îşi fac o groază de nervi, cei 
de la MaiMultVerde circulă cu bicicletele 
Cicloteque, ceea ce îi face să fie al naibii 
de punctuali la întâlniri. În plus, trag 
mult aer curat pe nas, ceea ce îi ajută să 
fie enervant de veseli şi de zâmbitori. 
Vara trecută, se pare că s-au deplasat 
inclusiv cu trotineta şi rolele, stimaţi citi-
tori. Aţi mai pomenit oameni să meargă 
la serviciu cu rolele? Noi, nu. Incredibil ce 
obiceiuri ciudate pot avea aceşti oameni! 

Iulia Vântur
Pelerinele sunt la modă anul acesta. Îmi 
place şi coafura neglijent-studiată. Însă 
cizmele de cauciuc nu se mai poartă 
de un sfert de oră, s-a anunţat deja pe 
podiumurile de la Paris. Ar fi mers mai 
bine nişte şlapi coloraţi, cu figurine din 
desene animate. Sau sandale-platformă 
cu aplicaţii din flori naturale.

Cabral
Ai fost la un pas de a fi OK şi, totuşi, ai 
alunecat în dezastru. Pantalonii scurţi nu 
au ce căuta în astfel de contexte şi nici 
tricourile fără mâneci. Aruncă urgent vesta 
de salvare fără mâneci, ia-ţi una cu guler 
pe gât, pe argintiu, iar pantalonii donează-i 
cuiva sărac şi cumpără-ţi nişte evazaţi 
lungi, din foiţă de aur, cu imprimeu leopard. 

Cine munceşte verde, trăieşte 
mai mult şi verde! nţţţ…

Atenţie! Deghizaţi în femei de serviciu, reporterii noştri speciali au reuşit să pătrundă în sediul MaiMultVerde, şi, după două săptămâni 
de dat cu mopul şi spălat toalete, au aflat diverse dedesubturi picante din interior. Vi le punem la dispoziţie în cele ce urmează.

şi hibrid şi tras de cai
Atunci când au, totuşi, nevoie de maşină, 
angajaţii acestei asociaţii apelează la auto-
mobilul Toyota Prius, donat de partenerii 
lor de la Toyota România. Prius e prima 
maşină hibrid din lume care combină 
emisiile scăzute de CO2 cu economia de 
carburant, iar cei de la MaiMultVerde par 
a se înţelege de minune cu el. Motivele? 
104g/km de dioxid de carbon emisie la ni-
velul oficial de consum în ciclu combinat 
de 4,3 l/ 100 km, motor electric compact. 
Şi Mihaela Rădulescu conduce o astfel de 
maşină, când se află în România. 

Lifestyle

Mai mulţi voluntari decât 
emisiile de CO2
La plantare, la curăţenie sau la ieşirile 
în natură din afara Bucureştiului (da, 
par obsedaţi de plantări, curăţenie şi ie-
şiri în natură aceşti oameni), voluntarii 
MaiMultVerde se folosesc de micro-
buzul Volkswagen, pus la dispoziţie 
special pentru voluntariatul de mediu 
de partenerii de la Cardinal Motors.

Autovehiculul Volkswagen T5 Kombi 
cu 9 locuri a fost oferit organizaţiei în 
anul 2008. Datele tehnice ale motorului 
sunt: 1896 cmc, 102 CP/75kW şi emisiii 
CO2 de 199 g/km. 

Cu toate că Petrom le-a oferit com-
bustibilul necesar deplasărilor, angajaţii 
MaiMultVerde fac eforturi să folosească 
Volkswagen-ul cu maximă responsabi-
litate şi eficienţă. Cică îşi doresc ca tot 
combustibilul consumat să fie „ars” cu 
folos pentru cauza mediului. Nu reuşim 
să înţelegem aceasă grijă exagerată pen-
tru ceva ce le este oferit gratis.

Locuri de veci selective 
pentru deşeuri
Într-o lume în care oamenii cred în 
bani şi confort, cei de la MaiMultVerde 
cred în tot felul de lucruri dubioase. 
De exemplu, în colectarea selectivă a 
deşeurilor. Zilnic îşi sortează deşeurile 
din birouri şi le aruncă în tomberoanele 

verzi, galbene sau albastre din sediul în 
care lucrează. Un băiat, Costel, îi ajută 
apoi să transporte deşeurile spre cen-
trele de reciclare. Cei mai mulţi dintre 
ei colecţionează obiecte confecţionate 
din materiale 100% reciclabile şi se 
bucură de zici c-au câştigat la Loto când 
dau peste câte-un astfel de obiect.

Pretind că deşeurile nu sunt gunoaie 
şi, alături de Coca-Cola HBC România, 
şi-au propus să extindă viaţa deşeurilor 
colectate în birou prin campania naţio-
nală ‘Viaţa după colectare.’ 

Spune-mi unde munceşti ca 
să-ţi spun cine eşti!
Sediul MaiMultVerde e situat în centrul 
vechi al capitalei, pe strada Domniţa 
Anastasia, la al şaselea etaj al unui bloc 
interbelic din apropierea Parcului Cişmi-
giu. În loc să obţină un sediu gratis de la 
Primărie, ca orice ONG care se respectă, 
acest grup periculos de ecologişti se 
încăpăţânează să plătească chirie.

Biroul e plin atât de plante vii, dar şi, 
în mod incredibil, de plante pictate pe 
pereţi de diverşi artişti. 

Oamenii de la MaiMultVerde obişnu-
iesc să bea ceaiuri cu miere, să mănânce 
sănătos, să-şi spună tot felul de lucruri 
drăguţe şi să întreţină o atmosferă cordi-
ală şi creativă. Zâmbesc iritant de mult 
şi par obsedaţi de lucrurile bine făcute. 

Bine îmbrăcate

Corina Caragea
Simplu, elegant, superb. Totuşi, nu sunt 
de acord cu mănuşile, care nu mă lasă 
să văd manichiura. O vedetă adevărată 
trebuie să poarte unghii false chiar şi la 
plantări. Mi-ar fi plăcut să le pot vedea. 
Un plus pentru zâmbet, căruia recomand 
să-i adaugi un vesel şi discret Swarovski. 
Se poartă şi dă un plus de ştaif ţinutei.

Dragoş Bucurenci
A, nu! Nu! De trei ori  „nu” ochela-
rilor de soare purtaţi în aer liber. E 
„so passé”. Ţine minte trei cuvinte: 
ochelarii de soare se poartă numai în 
interior. De preferinţă la petreceri în 
pijamale, dar merg şi la cocktail-uri, la 
prezentări de modă şi la teatru. 

Prost îmbrăcaţi

noi dezvăluiri despre „afacerea” MaiMultVerde
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Au strâns 800 de mii de euro 
în an de criză!

Surse de finanțare  
Valoarea 
sponsorizării (RON)

Heineken Romania SA 831,863

Coca-Cola HBC România 710,952

OMV Petrom SA 455,019

UniCredit Țiriac Bank 451,862

Ernst & Young 208,431

Banca Comercială Română 191,500

Asociația ECOTIC 161,444

Fundația Unilever 125,208

CEZ Group 125,017

Cosmote România 27,968

Alte surse de finanțare* 52,782

Total 3,342,046

*  reprezintă venituri obținute din dobanzi bancare, Charity Gift, 
2% din impozitul pe venit, Ambassade de France

Buget Cheltuieli
RON

Proiecte 1,841,244

Comunicare 153,398

Personal 480,021

Logistică 305,525

Training 13,000

2,793,188

RON EUR*

Venituri 3,342,046 790,082

Cheltuieli 2,793,188 660,328

Sold 2009 548,858 129,754

În anul 2009, Asociaţia MaiMultVerde a obţinut finanţări exclusiv 
din mediul privat.

* calculat la o rată medie anuală de 4.23 RON / EUR

tipuri de cheltuieli în 2009

Bugetul organizației

Ziarul nostru a intrat în posesia datelor 
financiare ale MaiMultVerde pe 2009 şi vi 
le prezintă în exclusivitate.

Verde’n față Raport anual, 2009 
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tV

Presa
MaiMultVerde are o relaţie suspect de bună cu presa, 
ajungând în 2009 la un total de 1.328 apariţii media. Multe 
vedete şi personalităţi se alătură, ca voluntari, proiectelor 
organizaţiei. Nu am reuşit să descoperim secretul acestei 
prietenii cu presa şi VIP-urile, dar vom continua să 
investigăm şi să vă ţinem la curent, stimaţi cititori. 

Dacă 2008 a fost considerat un an de 
succes, cu 126 apariţii TV, în 2009 aştep-
tările MaiMultVerde au fost depăşite din 
nou. Prezenţa MaiMultVerde pe posturile 
naţionale şi locale de televiziune a înre-
gistrat 177 apariţii.

Proiectele desfăşurate de MaiMultVerde 
în 2009 s-au bucurat şi de susţinerea 
presei scrise. 223 de articole au rela-
tat despre proiectele desfăşurate de 
MaiMultVerde, iar revista Capital a 
acordat patru premii pentru proiectele 
„Recycle, Raft & Race”, Cicloteque, Verdis 
şi plantarea de la Dăbuleni.

MaiMultVerde s-a folosit din plin de me-
diul online, 538 menţiuni media despre 
activitatea organizaţiei fiind publicate pe 
site-urile şi blogurile din România. 

Presă scrisă

Online

trafic site MaiMultVerde

Apariţii media
Online 538

Blog 357

Presă scrisă 223

TV 177

Radio 33

TOTAL 1.328

Realitatea TV 99

N24 17

Prima TV 10

Pro TV 9

Posturi locale 8

Antena 3 7

TVR1 6

TVR2 5

The Money Channel 5

Naţional TV 5

TVR Info 5

Trinitas TV 1

TOTAL 177

Non-glossy 123

Glossy 77

Presă locală 23

TOTAL 223

Vizite 168.744

Vizitatori unici 92. 859

Vizualizări de pagini 806.859

1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2009
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» Dragoş Bucurenci 
Preşedinte 
dragos@maimultverde.ro

Echipa» Asociația 
MaiMultVerde

» Doru Mitrana 
Director executiv 
doru.mitrana@maimultverde.ro 

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

» Camelia Antonescu 
Asistent financiar 
camelia.antonescu@maimultverde.ro

» Miruna Cugler 
Manager comunicare 
(până la 1 august 2009)

» Anamaria Bogdan 
Manager comunicare 
anamaria.bogdan@maimultverde.ro

» Ioana traistă 
Stagiar comunicare
(până la 1 septembrie 2009)

» Ioana Enache
Stagiar comunicare
(până la 31 decembrie 2009)

» Cosmina Pasniciuc 
Stagiar comunicare 
cosmina.pasniciuc@maimultverde.ro

» Ioan Colbeanu
coordonator comunicare online 
ioan.colbeanu@maimultverde.ro

» Miruna Ralea
Manager proiecte 
miruna.ralea@maimultverde.ro

» Paul Olteanu
Fundraising & Marketing Manager 
paul.olteanu@maimultverde.ro

» Alexander Kuch
Stagiar proiecte
(până la 31 decembrie 2009)

» Ionuţ Ruscea 
Asistent proiecte 
ionut.ruscea@maimultverde.ro

» Ema Macovei 
Asistent comunicare 
ema.macovei@maimultverde.ro

» Constantin Atanasiu
Asistent administrativ
costel.atanasiu@maimultverde.ro

MaiMultVerde este o organizaţie 
neguvernamentală şi nonprofit 
care acţionează pentru protecţia 
mediului şi promovarea voluntari-
atului în România. MaiMultVerde 
este o asociaţie apolitică, statutul 
său având prevederi clare care 
fac incompatibilă calitatea de 
membru în asociaţie cu orice 
activitate politică. 

Date legale şi fiscale
MaiMultVerde a primit personalitate 
juridică prin Hotărârea Judecă-
torească Nr. 22677/299/2007 
şi a fost înregistrată în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr. 
173/01.01.2008, sub grefa  
Judecătoriei sectorului 1.
Sediu social: Str. Dr. Grigore Mora 
33, Bucureşti 011886
C.I.F. 23078742
Cont bancar: 
RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717
Banca: Raiffeisen Bank – sucursala 
Moşilor

2% 
Dacă doriţi să susţineţi 
MaiMultVerde, puteţi direcţiona 
2% din impozitul pe venitul dv. 
către asociaţie. Puteţi face acest 
lucru, în funcţie de tipul dv. de 
venit, completând Art. II, punctul 
2 al Declaraţiei 230 – Venituri 
din salarii sau Art. III, punctul 2 al 
Declaraţiei 200 – Venituri din alte 
surse (drepturi de autor) 

Datele noastre sunt: Asociaţia 
MaiMultVerde, CUI: 23078742, 
Cont bancar:  
RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717
Ambele declaraţii trebuie depuse 
la Adminstraţia financiară de do-
miciliu sau trimise prin poştă până 
la data de 15 mai 2010 pentru 
veniturile din anul anterior.

Contact
Domnița Anastasia 15, et. 6, ap 17, 
Bucureşti 050034
Tel. : + 40 31 824 10 20
Fax: + 40 31 824 10 21
asociatia@maimultverde.ro
www.maimultverde.ro
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» Sponsori » Parteneri

Green Biz Forum Neogen

» ne deplasăm cu

» Mobilitatea voluntarilor este asigurată de

» Asistenţa juridică este oferită de 

toyota

» ştefan Bradea
Manager proiecte 
stefan.bradea@maimultverde.ro
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