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„Fii chiar tu 
schimbarea pe 
care vrei să o  
vezi în lume.” 

— Mahatma Ghandi
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E pentru prima dată când scriu aceste 
rânduri mai degrabă în calitate de 
beneficiar, decât de 'realizator' al 
proiectelor MaiMultVerde. Vreau să 
le mulţumesc tuturor voluntarilor şi 
partenerilor MaiMultVerde pentru că 
s-au ţinut de treabă într-un an de criză 
economică globală şi de marasm politic 
local. Şi vreau să-i asigur că energia şi 
entuziasmul lor se văd chiar şi de peste 
un ocean şi un continent distanţă. 

Atunci când prietenii şi colegii 
mei de aici mă întreabă ce e de 
văzut în România, le vorbesc despre 
Retezat, despre Apuseni, despre 

păsările şi canalele Deltei, despre 
bisericile fortificate din sudul Ardealu-
lui, despre mănăstirile din nordul 
Transilvaniei, despre plimbările cu 
bicicleta în Lunca Dunării şi despre 
o mână de oameni de toată isprava 
care fac ca toate aceste minunăţii să 
reziste în faţa atacului concertat al 
consumului iresponsabil, al corupţiei 
şi al indiferenţei celorlalţi. 

Vă mulţumesc pentru că aţi rămas 
pe pozitii şi pentru că aţi continuat 
să luptaţi, cu mâna pe cazma şi cu 
piciorul pe pedală, pentru ţara pe 
care o merită copiii noştri.

Dragoș Bucurenci
Preşedinte

Mulțumesc!
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Şi Mai Mult Verde

Sub semnul schimbării, nu al întrebării, 
ne reinventăm, dar nu renunţăm, 
gândim antreprenorial, dar tot social, ră-
mânem constructivi, doar ceva mai acizi. 
Promovăm şi pe mai departe cultura 
voluntariatului şi principiile dezvoltării 
durabile, continuăm să punem laolaltă 
nevoile comunităţii, responsabilitatea 
individuală şi a companiilor şi obligaţiile 
autorităţilor publice, pentru ameliorarea 
principalelor probleme de mediu din 
România. Totul în vederea îmbună-
tăţirii calităţii vieţii fiecăruia dintre noi, 
deoarece, conform convingerii noastre 
comune, contează ce inspiri!

Doru Mitrana
Director
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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

Dragoş 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 acţiuni de voluntariat pentru mediu.

Valori
Respect pentru natură 

Voluntariat

Cooperare

Independenţă

Comunicare
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Datorită implicării şi sprijinului voluntarilor şi partenerilor, Asociaţia 
MaiMultVerde a desfăşurat în 2011 un număr de 11 proiecte de mediu şi vo-
luntariat, având ca rezultate concrete: 24.860 de puieţi şi pomi plantaţi, 6 tone 
de gunoi adunate şi o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 76,5 tone.

Bilanțul MaiMultVerde în 2011

2011 2008–2011

Fonduri în euro 535.815,00 3.222.503,00

Puieţi plantaţi 24.860,00 480.147,00

Tone gunoi adunat 6,00 280,40

Voluntari implicaţi în proiecte 1.880,00 16.493,00

Voluntari înscrişi la e-newsletter-ul MaiMultVerde 7.141,00 7.141,00

Tone emisii CO2 reduse 76,50 188,00

Utilizatori Cicloteque 10.000,00 22.000,00

Menţiuni media 1.518,00 5.480 ,00



proiECtE



proiECtE
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Harta proiectelor în 2011

Plantare „Fă cadou un copac”
Snagov, Ploieşti

Plantare „Mic și Ecologist”
Ploieşti

Plantare Janssen România
Bucureşti

Plantare Cosmote
Ploieşti

Plantare Auchan
Bucureşti, Constanţa, Cluj, Piteşti, Suceava, Târgu-Mureş, Timişoara

Plantare „Țara lui Andrei”
Buzău, Videle, Moineşti, Leşmir, Băicoi, Mârşani

Livada BCR
Focşani

Aniversare MaiMultVerde
Bucureşti

Grătar curat
Snagov, Iaşi, Galaţi, Brăila, Arad, Dolj

Cicloteque
Bucureşti

EcoChampions
Constanţa, Cogealac şi Fântânele
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Fă cAdOU UN cOPAc!

şi Marian Soci, precum şi echipa de matinal 
din weekend, Anca Maco, Shurubel şi Cretzu 
au dat o mână de ajutor voluntarilor şi susţi-
nătorilor MaiMultVerde. Paul Ipate a plantat 
cei 21 de copăcei primiţi cadou de ziua lui de 
la colegii de la Radio 21, iar Ioana şi-a plantat 
copăcelul primit de 1 martie de la Asociaţia 
MaiMultVerde.

Campania „Fă cadou un copac!”, începută 
în decembrie 2010, a pornit de la necesitatea 
strângerii de fonduri pentru împădurirea 
României. Oricine face o donaţie de 10 lei 
către MaiMultVerde contribuie la plantarea 
unui copac. 800 de persoane au donat sume 
cuprinse între 10 şi 150 lei, susţinând planta-
rea a 2.000 de puieţi.

Prima acţiune de plantare din sezonul 2011 
organizată de Asociaţia MaiMultVerde a avut 
loc la Snagov. Peste 5.000 de puieţi de stejar, 
tei, frasin şi păr corcoduş au fost plantaţi de 
voluntari şi susţinători ai organizaţiei. Dintre 
aceştia, 2.000 de puieţi au fost plantaţi ca ur-
mare a donaţiilor realizate în cadrul campaniei 
„Fă cadou un copac!”. 

„Pădurea Sara”, denumită astfel de una 
dintre susţinătoarele proiectului, aleasă prin 
tragere la sorţi, numără acum 5.000 de 
puieţi răspândiţi pe o suprafaţă de un hectar. 
Ea a fost plantată de 100 de susţinători şi 
voluntari, cărora li s-au alăturat elevi de la 
şcoala din Snagov, precum şi DJ-i de la Radio 
21, partener al campaniei „Fă cadou un 
copac!”. Paul, Ioana şi Bogdan, prezentatorii 
matinalului „Bine Dimineaţa”, DJ Andi, Giulia 

proiECt dE împădurirE 
Aprilie 2011, Snagov

în numErE

 → 100 de voluntari
 → 5.000 de puieți

14

Parteneri:
RNP Romsilva
Mars
Coca-Cola HBC 
România
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LivAdA BcR
cu handicap şi copii din familii defavorizate. 
Numărul beneficiarilor asistaţi se ridică la 400 
de persoane anual.

Livada BCR va fi certificată ecologic de o 
instituţie acreditată de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, iar studiul de fezabilitate şi 
achiziţia puieţilor au fost făcute în ideea certi-
ficării ecologice a livezii peste trei ani, când va 
da primul rod.

Certificarea ecologică atestă faptul 
că aceste produse provin din agricultura 
ecologică, o metodă mult mai curată şi mai 
sănătoasă de a produce hrană. În agricul-
tura ecologică este strict interzisă utilizarea 
fertilizatorilor şi a pesticidelor, a stimulatorilor 
şi regulatorilor de creştere, a antibioticelor şi 
organismelor modificate genetic. Produsele 
obţinute au gust, textură şi calităţi autentice 
şi sunt mai potrivite metabolismului uman, 
respectând şi mediul în acelaşi timp.  

Membrii Asociaţiei "Maria Francisca" vor 
avea astfel o sursă suplimentară de fonduri, 
valorificând roadele livezii în produse alimen-
tare ecologice.

O sută de voluntari BCR din Bucureşti, 
Brăila, Buzău şi Focşani au plantat alături de 
MaiMultVerde 460 de pomi, arbuşti fructiferi şi 
alte specii (măr, păr, prun, gutui, cireş, căpşun, 
zmeur, cais, tei, salcâm, plop, salcie) pe un 
teren de 0,6 ha din comuna Vârteşcoiu, judeţul 
Vrancea, în beneficiul Asociaţiei "Maria Francisca".

Livada BCR este un proiect multi anual al 
Asociaţiei MaiMultVerde şi BCR, început în 
2009 cu plantarea unei livezi de pomi fructiferi 
pe un teren al Asociaţiei "Prietenia" din Pante-
limon, judeţul Ilfov, şi continuat în 2010 prin 
plantarea unor livezi în beneficiul căminului de 
bătrâni "Castanul" şi a orfelinatului "Azurul" din 
oraşul Victoria, judeţul Braşov.

Asociaţia "Maria Francisca" din judeţul Vran-
cea este o organizaţie care susţine persoane 
vulnerabile, printre care bătrâni, persoane 

proiECt dE voluntariat 
Mai 2011

în numErE

 → 100 de voluntari
 → 460 de pomi fructiferi

Finanțator: 
Banca 
Comercială 
Română
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EcOchAmPiONs
Cele 10 şcoli şi licee implicate în proiect 

sunt: Şcoala nr. 24 „Ion Jalea”, Şcoala nr. 29 
„Mihai Viteazu”, Şcoala nr. 30 „Gh. Ţiţeica”, 
Şcoala cu cls. I-VIII Fântânele, Şcoala cu cls. 
I-VIII Cogealac, Colegiul Naţional „Mircea cel 
Bătrân”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, 
Liceul Teoretic „George Călinescu”, Liceul 
Teoretic „Traian” şi Liceul Teoretic „Ovidius”. 
Proiectul se bucură de sprijinul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Constanţa şi al organizaţiei 
Mare Nostrum.

Programul a fost demarat în noiembrie 
2010, primele activităţi ale cluburilor de 
voluntari proaspăt înfiinţate având loc începând 
cu luna decembrie. Fiecărui club i-a fost de-
semnat un coordonator din rândul voluntarilor 
MaiMultVerde, împreună cu care pe parcursul 
a 11 săptămâni elevii au dezbătut patru mari 
teme legate de protecţia mediului (schim-
bările climatice, biodiversitatea, protejarea 
pădurilor şi managementul deşeurilor). Apoi 
au aplicat treptat cunoştinţele dobândite, în 
cadrul activităţilor educative practice. Temelor 
de dezbatere menţionate li s-a adăugat una se-

Prima ediţie a proiectului EcoChampions a 
demarat în toamna anului 2010 în judeţul 
Constanţa. Gândit ca un concurs între cele 10 
şcoli şi licee participante, proiectul şi-a propus 
ca, la final, echipele să poată propune şi 
implementa propriile proiecte de voluntariat. 
Proiectul EcoChampions vine în întâmpinarea 
nevoii de instruire şi canalizare a abilităţilor 
elevilor de a se implica activ în dezvoltarea 
comunităţilor în care trăiesc. 

Cei aproape 200 de elevi care au făcut 
parte din aceste cluburi de voluntari au fost 
selectaţi cu sprijinul directorilor şi al profe-
sorilor coordonatori din cele 10 instituţii de 
învăţământ implicate în proiect. Odată create, 
cluburile au beneficiat săptămânal de cursuri 
teoretice de educaţie ecologică şi de o serie 
de activităţi practice. 

proiECt dE voluntariat 
Noiembrie 2010 – Aprilie 2011
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Călinescu”. Concursul de proiecte le-a 
dat ocazia cluburilor de voluntari să obţină, 
pentru şcolile în care învaţă, premii în valoare 
totală de 3.000 de euro, puse la dispoziţie de 
Grupul CEZ. 

În 13 aprilie, la Constanţa, a fost organizat 
evenimentul de încheiere a proiectului şi 
festivitatea de premiere a câştigătorilor. La 
eveniment au participat Raluca Lăzăruţ (An-
tena1), Gianina Corondan (TVR) şi DJ-ii Radio 
21, Giulia Anghelescu, Marian Soci şi Vali 
Bărbulescu, iar Dragoş Bucurenci, preşedin-
tele MaiMultVerde, a prezentat evenimentul. 
Aceştia au premiat marii câştigători: echipa 
Zelená Ruže din Liceul „George Călinescu” şi 
echipa Green Fingers din Şcoala nr. 29 „Mihai 
Viteazul”, iar celelalte opt şcoli şi licee au 
primit menţiuni speciale. În plus, în perioada 
16-22 aprilie, 46 de elevi (4 din fiecare şcoală, 
6 din şcolile clasate pe primele trei locuri în 
competiţia săptămânală de activităţi practice) 
au participat la o tabără educaţională şi recrea-
tivă timp de o săptămână, organizată la Sibiu. 

cundară – a managementului de proiect - care 
i-a ajutat pe elevi să conceapă şi să structureze 
propunerile de proiecte în folosul comunităţii, 
cu care au intrat în concursul pe echipe. 

Temele practice, rezolvate de către cluburi, 
au fost: găsirea unui nume şi a unui slogan 
care să-i reprezinte, ”Insula”, ”Mama natură”, 
„Anotimpurile”, ”Eurovision ecologic” în cadrul 
căreia fiecare echipă şi-a ales un cântec pe care 
l-a interpretat la instrumente cât mai naturale. 
Videoclipurile realizate de elevi au fost votate 
în sistem Eurovision, online, de către colegi. 
În cadrul ultimei activităţi, ”Petiţia”, elevii au 
scris şi înmânat petiţii autorităţilor competente, 
semnalându-le diverse probleme de mediu. 

La finalul celor 10 săptămâni de cursuri te-
oretice şi activităţi practice, elevii au propus şi 
implementat un proiect de voluntariat pentru 
comunitate. Proiectele au fost analizate de un 
juriu format din reprezentanţi MaiMultVerde 
şi ai Grupului CEZ şi au fost premiate două 
dintre ele, unul pentru liceu şi unul pentru 
gimnaziu. Câştigătorii au fost Şcoala nr. 29 
”Mihai Viteazu” şi Liceul Teoretic ”George 

în numErE

 → 200 de voluntari
 → 20 coordonatori și 
profesori implicați

 → 10 proiecte de mediu 
pentru comunitate

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar 
Județean Constanța

Organizația Mare 
Nostrum

Adventure Camps 



maimultverde > raport anual 201118

GRăTAR cURAT 2011

2011” au fost Snagov (Complex Astoria), Iaşi 
(Pădurea C.A. Rosetti), Galaţi (Pădurea Gâr-
boavele), Brăila (Pădurea Lacul Sărat), Arad 
(Pădurea Ceala) şi Dolj (Pădurea Bucovăţ). 
Conform statisticilor, în aceste zone se adună 
zeci de mii de oameni anual pentru activităţile 
de petrecere a timpului liber. Voluntarii 
MaiMultVerde împreună cu reprezentanţii 
Golden Brau au desfăşurat campanii de infor-
mare în zonele de petrecere a timpului liber 
cu scopul de a conştientiza publicul cu privire 
la importanţa comportamentului responsabil 
faţă de mediu. Astfel, au fost adunate peste 
şase tone de gunoaie. 

Finalul celei de-a doua ediţii a programului 
Grătar Curat a fost marcat printr-o cursă 
de plute din PET-uri pe Lacul Băneasa. În 
cursă s-au întrecut şase plute construite de 

Asociaţia MaiMultVerde şi Golden Brau, 
marcă a Heineken România, au continuat şi 
în anul 2011 proiectul „Grătar curat” care 
urmăreşte conştientizarea şi responsabilizarea 
participanţilor la activităţile de recreere în 
natură, în special grătar, despre importanţa 
păstrării curăţeniei în zonele naturale de 
petrecere a timpului liber. 

Proiectul a fost lansat în cadrul unui eve-
niment desfăşurat pe malul Lacului Băneasa 
la care au participat vedete ale postului de 
televiziune Antena 1, Silvian Ionescu, Comisar 
şef al Gărzii de Mediu, parlamentarul Carmen 
Moldovan, iniţiator al Legii picnicului şi 
voluntari MaiMultVerde, care au experimentat 
reţeta unui „grătar curat”, preparat de Vlăduţ, 
bucătarul emisiunii “Neaţa cu Răzvan şi Dani”. 

Zonele incluse în proiectul “Grătar Curat 

proiECt dE CurăţEniE şi rEsponsabilizarE 
Mai – Septembrie 2011

18
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voluntarii implicaţi în proiect. Aceştia au folosit 
pentru construirea plutelor aproximativ 7.000 
de PET-uri, lemn, sfoară şi pânză. Echipele au 
reprezentat cele şase zone în care s-a desfă-
şurat proiectul (Arad, Brăila, Galaţi, Craiova, 
Iaşi, Bucureşti) şi au fost formate din 36 de 
voluntari MaiMultVerde şi vedete. 

Vedetele care au răspuns prezent la cursă 
au fost Alina Puşcaş, Gina Maican, Antonia 
Ionescu şi Andrei Aradits, actori în serialul 
„Narcisa sălbatică”, Mihaela Călin, Crina 
Abrudan (Antena 1) şi Dragoş Bucurenci, 
preşedintele MaiMultVerde. Susţinător al 
vedetelor a fost Silvian Ionescu, comisarul şef 
al Gărzii Naţionale de Mediu. 

în numErE

 → 170 de voluntari
 → 6 tone de gunoaie 
adunate

Finanțator: 
Golden Brau
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TREi ANi dE mAimULTvERdE

emisiunii ”Românii au talent” de la Pro TV, au 
susţinut un concert incendiar. Aceasta a fost 
surpriza pregătită de Asociaţia MaiMultVerde 
copiilor şi tinerilor de la Centrul de Plasament 
”Robin Hood”, care s-au bucurat de noul 
spaţiu de joacă şi de o petrecere cu vedete pe 
care o vor ţine minte, probabil, toată viaţa.

Dragoş Bucurenci şi echipa MaiMultVerde 
i-au avut alături, printre alţii, pe Amalia Ena-
che, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Laura Co-
soi şi Dana Rogoz, Raluca Lăzăruţ, Gabriela 
Vrânceanu-Firea, Andreea Berecleanu, Lucian 
Mândruţă, Amalia Năstase, Giulia Anghelescu, 
Malvina Cservenschi. Invitaţii la eveniment 
au adus cadouri pentru copii: rechizite, haine 
şi încălţăminte, produse de igienă personală, 
calculatoare, masă de ping pong etc. 

Asociaţia MaiMultVerde a sărbătorit trei ani de 
proiecte de mediu printr-un proiect  în bene-
ficiul comunităţii. Echipa MaiMultVerde a ales 
tema ”Un an bun se sărbătoreşte cu o faptă 
bună” şi Centrul de Plasament ”Robin Hood” 
din Bucureşti pentru a face această faptă bună. 
Voluntarii şi prietenii organizaţiei au amenajat 
spaţiul verde din curtea centrului, au construit 
un foişor, iar seara au sărbătorit alături de cei 
40 de copii şi tineri din centru. 

Aceste acţiuni au fost realizate cu sprijinul 
a peste 30 de voluntari şi susţinători care au 
răspuns apelului MaiMultVerde şi au venit în 
timpul zilei pentru a oferi o mână de ajutor 
copiilor instituţionalizaţi.

La venirea serii, au sărbătorit alături de 
copiii şi tinerii din centru, ocazie cu care Alex 
Velea, Smiley şi Adrian Ţuţu, câştigătorul 

proiECt dE voluntariat 
Mai – Iunie 2011

20

în numErE

 → 30 de voluntari
 → 40 de copii fericiți

Parteneri:
Fundația Vodafone
BNP Paribas
Administrația 
Lacuri, Parcuri și 
Agrement București
Raiffeisen Bank
Coca-Cola 
HBC România

Violeta’s 
Vintage Kitchen

MyPoster
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în numErE

 → 600 de voluntari
 → 4.000 de puieți

Parteneri:
Asociația 
Familie Sănătoasă

SC Serviciul de 
Gospodărire 
Urbană Ploiești

Primăria 
Municipiului Ploiești

mic şi EcOLOGisT

Prima acţiune de plantare din sezonul de 
toamnă a avut loc la Ploieşti, lângă Şoseaua de 
Centură-Est. Voluntarii MaiMultVerde şi copii 
şi părinţi de la Asociaţia Familie Sănătoasă au 
plantat aproximativ 4.000 de puieţi din speci-
ile stejar, paltin, frasin şi hibiscus în campania 
Mic şi Ecologist. 

Proiectul de împădurire şi responsabilitate 
socială Mic şi Ecologist şi-a propus reabilitarea 
spaţiilor verzi şi a celor afectate de calamităţi şi 
este, totodată, o campanie de educare a copiilor 
în spirit ecologist. MaiMultVerde s-a alăturat 
campaniei şi susţine plantările alături de copii 
şi părinţi, pentru a reda aerul curat unor zone 
puternic industrializate precum Ploieştiul. Plan-
tarea contribuie la îmbunătăţirea calităţii aerului 
şi solului în zonă şi va acţiona ca o barieră de 
protecţie împotriva poluării.

proiECt dE împădurirE 
Octombrie 2011
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AdOPTă O PădURE

80 de voluntari MaiMultVerde şi angajaţi Cos-
mote România au pus mâna pe cazmale şi au 
înrădăcinat lângă Ploieşti peste 3.000 de puieţi 
de stejar, paltin, frasin şi alte specii ajutătoare. 
Acţiunea din toamna anului 2011 este una 
de completare a pădurii plantate în 2009, pe 
parcursul verii desfăşurându-se şi o serie de 
lucrări de întreţinere a terenului.

MaiMultVerde şi Cosmote România, 
împreună cu partenerii lor, îşi asumă îngrijirea 
pădurii în primii cinci ani, perioada necesară 
pentru ca puieţii de stejar să atingă maturitatea 
timpurie şi să se poată dezvolta viabil ulterior.

proiECt dE împădurirE 
Noiembrie 2011

în numErE

 → 80 de voluntari
 → 3.000 de puieți 
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Parteneri:
SC Serviciul de 
Gospodărire 
Urbană Ploiești
Primăria 
Minicipiului Ploiești

Finanțator: 
Cosmote România
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Fă cAdOU UN cOPAc!
standul MaiMultVerde pentru mai multe 
informaţii despre campanie şi modalitatea de a 
face donaţii. Cumpărătorii au fost direcţionaţi 
spre standul donaţiilor de copăcei prin reţeaua 
audio din galerii. 

Campania ”Fă cadou un copac!” a început 
în decembrie 2010, pornind de la necesita-
tea strângerii de fonduri pentru împădurirea 
României. Acţiunea de plantare a puieţilor face 
parte din lucrările de întreţinere pe o perioadă 
de cinci ani pe care MaiMultVerde le realizează 
la parcela de 10 ha împădurită în 2009. Atunci 
au fost plantaţi 50.000 de puieţi, iar în 2010 şi 
2011, MaiMultVerde şi Serviciul de Gospodărire 
Urbană din Ploieşti au revenit cu lucrări de 
întreţinere şi completări. 

Campania ”Fă cadou un copac!” continuă pe 
www.maimultverde.ro/sustine, iar cei doritori 
să o susţină şi să dăruiască un copac unei 
persoane dragi pot vizita site-ul şi face o donaţie 
de 10, 30, 50, 100 sau 150 lei. 

Alţi 6.000 de puieţi au fost plantaţi în toamna 
lui 2011 cu ajutorul voluntarilor la Ploieşti 
în cadrul campaniei ”Fă cadou un copac!” 
iniţiată de MaiMultVerde în decembrie 2010. 
Operaţiunea de plantare a reprezentat, de 
fapt, o continuare a lucrărilor de întreţinere 
şi completare a viitoarei păduri de 50.000 de 
puieţi începută în 2009.

Puieţii au fost plantaţi de 100 de voluntari 
MaiMultVerde, ajutaţi de susţinătorii care au 
făcut donaţii în cadrul campaniei ”Fă cadou 
un copac!”, precum şi de angajaţii companiei 
cargo-partner.

Campania ”Fă cadou un copac!” a fost 
susţinută pe perioada verii de Galeria Real 
prin promovarea acesteia în cele 24 galerii 
din întreaga ţară. Persoanele care şi-au făcut 
cumpărăturile în Galeriile Real au putut vizita 

proiECt dE împădurirE 
Noiembrie 2011, Ploiești

în numErE

 → 100 de voluntari
 → 6.000 de puieți

Parteneri:
Galeriile Real

cargo-partner

SC Serviciul de 
Gospodărire 
Urbană Ploiești

Primăria 
Municipiului Ploiești



maimultverde > raport anual 201124

PLANTARE AUchAN

Voluntarii MaiMultVerde au dat o mână de 
ajutor la plantarea aniversară de 50 de ani 
Auchan, sărbătorită simultan în Parcul Groză-
veşti şi în zona Energeticienilor din Bucureşti 
şi în alte şase parcuri şi zone verzi din oraşele 
Constanţa, Cluj, Piteşti, Suceava, Târgu-
Mureş, Timişoara, unde Auchan desfăşoară 
activităţi comerciale. Au fost plantaţi arbori 
pentru fiecare an aniversar Auchan, iar fiecare 
din cele 8 parcuri şi spaţii verzi are acum câte 
50 de puieţi noi de mesteacăn, stejar, arţar, 
tei, platan de munte, thuya, brad Douglas, 
care vor înverzi zona şi o vor împrospăta cu 
aer curat. Speciile plantate contribuie semni-
ficativ la purificarea aerului şi reţin numeroase 
elemente nocive per litru de aer.

Plantarea se încadrează în iniţiativa Green 
Day (Ziua Verde) în care Auchan Group a 

avut acţiuni de plantări şi de protecţia mediului 
în toate cele 12 ţări în care activează.

Acţiunea de plantare a avut loc în Anul 
Internaţional al Pădurilor, se alătură obiective-
lor programului ONU „Pentru un miliard de 
arbori” şi doreşte sensibilizarea tinerei gene-
raţii cu privire la importanţa plantării arborilor, 
dezvoltării spaţiilor verzi şi a voluntariatului 
pentru mediu.

proiECt dE voluntariat 
Noiembrie 2011

în numErE

 → 400 de voluntari
 → 400 de arbori
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Parteneri:
Primării și servicii 
administrative din 
București, Constanța, 
Cluj, Pitești, Suceava, 
Târgu-Mureș, 
Timișoara

Finanțator: 
Auchan România
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PLANTAREA diN 
ŢARA LUi ANdREi

continuat în luna noiembrie la Băicoi, în judeţul 
Prahova, unde Pădurea Tufeni s-a îmbogăţit cu 
13.000 de puieţi de stejar, paltin, frasin şi arbuşti. 
Plantările din Ţara lui Andrei din anul 2011 s-au 
încheiat la Mârşani, în judeţul Dolj, unde pe 7,5 
hectare de teren nisipos au fost plantaţi 37.500 
puieţi de salcâm.

MaiMultVerde a continuat şi în anul 2011 tradiţia 
plantărilor din Ţara lui Andrei alături de Petrom 
S.A., care au debutat în aprilie, la sud de oraşul 
Buzău. Pădurea Frasinu s-a îmbogăţit atunci cu 
20.000 de puieţi de paltin, frasin şi alte specii 
ajutătoare. Plantările au continuat apoi la Videle, 
în judeţul Teleorman, tot în aprilie, unde 7.500 
de puieţi au întărit malul terasat al râului Glava-
cioc. Luna mai i-a prins pe voluntari la Moineşti, 
judeţul Bacău, unde 11.000 de puieţi de brad 
şi molid au întărit versantul Tasbuga. În toamnă, 
mai exact în luna octombrie, voluntarii au conti-
nuat să planteze voiniceşte pe versantul dealului 
Leşmir din Marca, judeţul Sălaj, unde au înrădă-
cinat 14.000 de puieţi de salcâm. Plantările au 

proiECt dE împădurirE 
Aprilie–Mai 2011, Octombrie–Noiembrie 2011

în numErE

 → 100 de voluntari
 → 6.000 de puieți

Finanțator: 
Petrom SA

Parteneri:
Galeriile Real
cargo-partner
SC Serviciul de 
Gospodărire 
Urbană Ploiești
Primăria 
Municipiului Ploiești
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cicLOTEqUE

Moghioroş, Parcul Titan şi staţia de la Centrul 
Public al Fundaţiei Soroş) sunt conectate între 
ele, utilizatorii putând să închirieze bicicleta 
dintr-un centru şi să o returneze după folosire 
în altul, în funcţie de zona în care se află.

Centrele Cicloteque au înregistrat 10.000 
de utilizatori în 2011, iar cele 400 de biciclete 
disponibile au fost închiriate de 25.000 de ori, 
media închirierilor fiind de 2,5 ore/utilizator 
şi cantitatea de dioxid de carbon economisită 
de 76,5 tone - calculat conform următorului 
algoritm: 1 oră de închiriere a unei biciclete 
x 10 km parcurşi (media distanţei parcurse 
cu o bicicletă în Bucureşti într-o oră) x 150 gr 
dioxid de carbon (media emisiilor de dioxid 
de carbon ale unui autoturism). De aseme-
nea, pentru încurajarea mersului pe bicicletă 
în Bucureşti, Cicloteque a susţinut numeroase 

În al patrulea an de funcţionare al Cicloteque, 
Asociaţia MaiMultVerde şi UniCredit Ţiriac 
Bank au deschis două noi centre în Parcurile 
Drumul Taberei (fost Moghioroş) şi Titan, cu 
sprijinul Primăriilor Sectoarelor 3 şi 6. Noile 
centre au fost inaugurate în cadrul unor eve-
nimente inedite, o paradă de modă masculină, 
respectiv feminină, pe două roţi, prin care 
s-a demonstrat că bicicleta este un mijloc de 
transport versatil care poate fi adaptat diferi-
telor ocazii, de la simpla plimbare într-un parc 
la deplasarea la o petrecere sau la o întâlnire 
de afaceri. Acestor centre li s-a alăturat staţia 
deschisă la Centrul Public al Fundaţiei Soros 
în apropierea Pieţei Romane, astfel fiind 
acoperită o mare parte a capitalei. Toate cele 
şase puncte de închiriere (Facultatea de Drept, 
Parcul Tineretului, Parcul Herăstrău, Parcul 

prima rEţEa dE înChiriErE dE biCiClEtE din românia 
Aprilie—Noiembrie 2011
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evenimente velo şi culturale (Burta jos!, 
Ciclopromenada nocturnă 7, Mă numesc 
Cartier, Ziua europeană fără maşini, Festivalul 
George Enescu etc.) şi a organizat concursuri 
pentru utilizatori şi biciclişti pasionaţi (Ciclo-
teque Lady, Cicloteque Men, concursuri de 
poveşti şi eseuri jurnalistice pe tema mersului 
pe bicicletă).

în numErE

 → 10.000 de utilizatori
 → 25.000 de închirieri
 → 76,5 tone de CO2 
economie

Finanțator: 
UniCredit Țiriac 
Bank

Parteneri:
Fundația SOROS
Tribul
Canyon
Radio 21
Electra
Primăriile Sectoarelor 
3 și 6

Administrația Lacuri, 
Parcuri și Agrement 
București 
Universitatea 
București



voluntari



voluntari
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Şi în anul 2011, Asociaţia MaiMultVerde a beneficiat de sprijinul activ a 
aproape 2000 de voluntari, implicaţi cu pasiune în toate proiectele desfă-
şurate. De asemenea, 7.141  de persoane sunt la curent cu noutăţile din 
domeniul protecţiei mediului si cu initiaţivele Asociaţiei MaiMultVerde prin 
intermediul e-newsletter-ului. Abonarea la e-newsletter pentru toţi cei intere-
saţi este doar la un click distanţă, la adresa maimultverde.ro/newsletter.

Munca voluntarilor este preţioasă din toate punctele de vedere. Calculate în 
bani, activităţile prestate reprezintă 106.032 lei*, sumă care se adaugă la 
bugetul organizaţiei în anul 2011.

* S-a calculat astfel: 1.880 de voluntari implicaţi x 6 ore dedicate în medie x 9,40 lei 
(echivalentul unei ore muncite conform salariului mediu pe economie al anului 2011 în 
valoare de 1.504 lei lunar) =106.032 lei

Cuantumul muncii prestate de  
voluntari în proiectele MaiMultVerde

 106.032  LEI 



Voluntari 31

GIanIna Corondan

Cuantumul muncii prestate de  
voluntari în proiectele MaiMultVerde

 106.032  LEI 

Să zicem că te sună cineva. Destul de des. Îndeajuns cât să-ţi dezvolte dependenţa. 
Dacă o vreme nu dă semn, te apucă un soi de panică și sufli repede în pungă să-ţi 
revii. După care, iar te sună și te invită. De fiecare dată într-un loc cu poveste. Un 
loc interesant, unde se naste ceva. O idee, un proiect, un hohot vesel, o speranţă, 
chiar o viaţă. Te întorci mai bogat sufletește și, hotărât să nu uiţi prin ce-ai trecut, 
ceri poze. Ha, ce fraier, tocmai primiseși fotografii-martor, unde te descoperi alături 
de multe feţe zâmbitoare. Bine, tu arăţi cam gras și-n general toţi ceilalţi au ieșit 
mai bine, dar ia uite ce zâmbesti. Şi-ţi amintești că nimeni n-a zis "haideţi, râdeţi, 
dezveliţi dinţii după care puteţi pleca", ci pur și simplu asta era starea de spirit. Şi, 
privind pozele, te înflăcărezi iar și faci planuri. Să mergi cu bicicleta, să-ţi iei mașină 
hibrid, să plantezi mai multi pomișori, să-ţi cumperi instalaţie de turtit deșeurile, să 
ridici și PET-ul pe care l-a aruncat vecinul și să-l arunci în pubela care a uitat să-l 
strige. Cât te ţine faza cu planurile - te privește, te descurci. Dar alta e problema 
mea. E legată de oamenii ăștia, care înverzesc în jur tot ce stă să se ofilească. Ce 
mă fac dacă nu mai sună? Are cineva o pungă? De hârtie, s-o putem recicla. Cum 
ce culoare îmi place mai mult? Mai mult verde, nu e clar?

CosmIn aLExandru Partener, Wanted Transformation Consultancy, Membru în Board-ul Asociaţiei MaiMultVerde

Mă bucur mult să văd că MaiMultVerde își continuă cu succes menirea și după 
plecarea lui Dragoș. Felul în care, într-un an greu deopotrivă pentru mediul 
de afaceri și pentru cel al ONG-urilor, MaiMultVerde a reușit să-și adapteze 
strategia, să se restructureze și obţină rezultate notabile e un exemplu foarte 
bun pentru orice organizaţie care se vrea performantă.
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Perioada petrecută alături de echipa MaiMultVerde a fost pentru mine una 
excepţională. Pe lângă faptul că am întâlnit aici o adevărată familie, un grup unit 
cu un caracter puternic, am avut foarte multe de învăţat din profesionalismul și 
dăruirea de care dau dovadă. Ştefan și Miruna sunt două persoane alături de 
care e o plăcere să lucrezi, iar atmosfera în birou e una de invidiat. În aceste 
condiţii nici nu e de mirare că fiecare acţiune și-a atins scopul propus.

Trăgând o linie, nu pot să găsesc niciun lucru negativ pe care să îl menţionez. 
Am doar cuvinte de laudă, și sper, în viitor, dacă mai ajung în București în vizită, 
să se găseasca un loc și pentru mine pe lista voluntarilor.

aLExandru ȘtEfan Voluntar-intern în departamentul Proiecte în 2011

Îmi plăceau proiectele MaiMultVerde încă dinainte de a pune și eu umărul. Iar 
asta pentru că cei de aici știu să se apropie și să ne apropie într-un mod firesc 
de niște probleme pe care de mule ori le ignorăm. Doar e mai comod să lași 
gunoiul unde ai fost la picnic, decât să îl strângi. Dar ignorăm aceste probleme și 
pentru că avem senzaţia că lucrurile au ajuns într-un punct atât de grav, încât 
două mâini ale unui om nu pot face mare lucru. Să luăm, spre exemplu, cazul 
defrișărilor masive. Ei bine, eu am văzut la MaiMultVerde că nu e deloc așa, că 
două mâini și cu încă două și cu încă două pot schimba lucrurile! Nu i-am auzit 
niciodată să spună că ei vor schimba lumea, TOATĂ lumea, dar au ambiţia să ne 
arate că ei pot schimba lumea din jurul lor, așa ca cum fiecare dintre noi poate 
schimba lumea din jurul lui. Un copac nu poate salva planeta, dar cu siguranţă îţi 
face viaţa mai frumoasă, așa că plantează-l! Aceste este mesajul MaiMultVerde, 
iar eu îi respect și îi iubesc pentru asta și o să fiu alături de ei și de aici înainte ca 
să îmi fac MIE o viaţă mai bună!

mIhaELa CăLIn prezentatoare Observator 06 la Antena1



Voluntari 33

Am venit la MaiMultVerde cu încrederea și speranţa ca împreună putem să 
facem diferenţa într-o Românie indiferentă. Şi nu m-am înșelat. La fiecare echipă 
coordonată în cadrul acţiunilor de plantare am simţit implicarea, responsabilitatea 
faţă de natură și dorinţa de verde, din ce în ce mai mult verde. Am văzut terenuri  
pustii prinzând viaţă sub mâinile unor oameni harnici și frumoși, care au investit 
timp și resurse în tentativele noastre de reîmpădurire. Probabil au conștientizat  
ceva ce mulţi încă nu înţeleg: natura înseamnă viaţă, iar respectul pentru natură 
echivalează cu respectul pe care îl acorzi vieţii tale, a celor din jur și celor care vor fi 
după tine. Au înţeles că mai mult verde înseamnă mai multă sănătate, mai multă 
frumuseţe și mai mult respect  pentru toate fiinţele de pe acest pământ.

Mulţumesc echipei MaiMultVerde pentru toate acţiunile întreprinse. Avem 
nevoie de voi să ne aduceţi aminte că natura este cel mai important lucru, că fără 
ea nu am putea supravieţui nici măcar o zi. Mă bucur ca v-am putut ajuta, sunteţi 
niște adevăraţi profesioniști și aţi dovedit-o din plin de fiecare dată. Orice eveniment, 
indiferent de complexitatea lui, a ieșit perfect, de la planificare și până la organizare.

Multă baftă în acţiunile viitoare! Şi să știţi că o să mai vin la acţiunile voastre, 
îmi place să schimb lumea alături de voi. 

CatI VIȘInEsCu voluntar

Da, o mână de oameni chiar poate schimba lumea! Dar de ce să nu fim mai mulţi?
Încă de mic am conștientizat că trebuie să am grijă de casa mea, de mama 

mea, de planeta asta care îndeplinește toate funcţiile de care noi, oamenii, și nu 
numai, avem nevoie. Este ciudat, pentru că, pe atunci, nu ţin minte să fi existat 
o conștientizare la nivelul maselor a problemei mediului înconjurător, nici verdele 
nu era la modă și nici filmele de la Hollywood nu învăţau copiii despre stratul de 
ozon și dispariţia recifului.

Îmi place să cred ca noi, oamenii, nu suntem distructivi prin natura noastră, 
și că, încă de la naștere, avem impregnat în codul genetic măcar instinctul de 
conservare, dacă nu nevoia de a proteja.

Marșând pe această idee, sunt onorat de fiecare dată când am ocazia de a 
mă alătura supereroilor de la MaiMultVerde! Așa am ocazia să pun umărul, și eu, 
la salvarea Pământului și să devin, la rândul meu, supererou! :-)

Cred în oameni, cred în puterea gesturilor mici, cred că primăvara începe cu o 
floare! Noi, mâna aceasta de oameni, putem fi acea floare!

VLadImIr drăGhIa
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Mai Mult Verde – o iniţiativă de succes, o stare de spirit încurajatoare

Acţiunile de voluntariat organizate de Asociaţia MaiMultVerde m-au convins de la 
început că este vorba despre un lucru bun, o iniţiativă ce trebuie urmată de cât 
mai mulţi oameni cărora le pasă de starea mediului înconjurător din România.

I-am cunoscut printr-o emisiune TV în anul 2009 și m-am înregistrat imediat ca 
voluntar MaiMultVerde, pentru că propunerile lor corespundeau cu ceea ce cred și 
eu că trebuie mereu făcut și constant sprijinit pentru ca viaţa să decurgă normal și 
pe tărâmurile noastre.

M-am bucurat de o atmosfera prietenească, veselă și am observat o stare de 
spirit încurajatoare la majoritatea tinerilor voluntari alături de care am participat 
la activităţile MaiMultVerde: plantări de copăcei în diverse locuri din sudul ţării, 
pornind de la zonele limitrofe Bucureștiului și mergând până în judeţele Dolj 
(Dăbuleni), Ialomiţa (Sudiţi), Prahova (Ploiești) etc, igienizări în pădurile și parcurile 
din și de lângă Capitală, strângeri de fonduri pentru acţiunile viitoare. Toate aceste 
întâmplări m-au făcut să mă simt bine că pot să mă fac util, atât cât îmi permit 
puterile mele (precizez că am aproape 62 de ani!), dar și să observ că tinerilor 
voluntari, fete și băieţi de 20-25 ani, le pasă de natura, relieful și apele acestei ţări 
în care trăiesc și-n care își vor trăi viaţa, împreună cu familiile lor, multe zeci de ani 
de acum înainte.  

Organizatorii și coordonatorii MaiMultVerde au acţionat mereu într-un mod co-
rect, profesionist, în așa fel încât activităţile să-și atingă scopul propus, corelându-și 
iniţiativa cu specialiștii Regiei Romsilva și cu cei ai administraţiilor publice locale, iar 
rezultatele încep deja să se vadă: copăceii cresc vizibil de la un an la altul, aerul 
din aceste zone este mai curat, mai respirabil, lumea conștientizează că trebuie să 
aibă grijă de viitorul acestor locuri, în folosul întregii comunităţi.

Şi am mai observat ceva: voluntarii participanţi, care s-au cunoscut direct pe 
teren cu aceste ocazii, au legat relaţii de prietenie, i-am regăsit apoi și la acţiunile 
următoare, poate chiar mai numeroși în anul 2011 decât în anul anterior, bucuroși 
de revedere și animaţi de același spirit civic de protejare și păstrare într-o stare cât 
mai bună, de Mai Mult Verde, a României!

GEorGE PoPârLan voluntar



Voluntari 35

MaiMultVerde și ideile lor... Da! Exact! Ideile lor bune puse în practică de oameni 
cărora le pasă, cu oameni cărora le pasă, dar nu numai pentru cei cărora le 
pasă. MaiMultVerde = "MaiMultăViaţă". Mai multă viaţă pentru natură - mai 
multă viaţă pentru noi. Un copac. Sau doi. Sau mai mulţi. Plantează cât de mulţi 
pot ei. Şi pot. Voluntarii, pot. Şi pot din nou. Se întâlnesc an de an, la acţiunile 
organizate de MaiMultVerde și an de an numărul lor crește. Le pasă, le place și 
dăruiesc. Dăruiesc un pic din viaţa lor pentru un pic de viaţă naturii. Să plantezi 
50-60 de copaci la o singură acţiune... Vă daţi seama ce înseamnă asta? Eu da. 
Şi de asta continuu.

aLExandru PoPa voluntar
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Deplasare
Bicicletele Cicloteque ne însoţesc 
deja de patru ani pe drumurile 
agitate ale capitalei. De câte ori 
ne urcăm în şa, pe două roţi şi 
cu pedalele pregătite, drumurile 
până la destinaţie devin adevărate 
plimbări! Ce-i drept, spiritul urban 
de observaţie e mai ascuţit în aer 
liber, dar şi experienţa în trafic pe 
bicicletă îşi spune cuvântul. 

Şi în 2011, bicicleta a fost princi-

palul mijloc de deplasare prin oraş 
pentru cei din echipa MaiMultVerde. 
Iar mândria de a fi biciclist e la fel 
de vie. 

La sediul din strada Logofăt Luca 
Stroici bicicletele stau la loc de 
cinste, parcate cu ajutorul rastelului 
roşu de la Cicloteque. În fiecare 
dimineaţă cu vreme bună poţi 
găsi un rastel plin cu tot felul de 
biciclete minunate. 

Unde lucrăm
Spaţiul şi atmosfera de lucru sunt 
vitale atunci când alegi să protejezi 
mediu. Privim locul în care muncim 
ca o extensie a peisajelor naturale 
pe care le ocrotim, creăm şi 
îngrijim cu ajutorul voluntarilor şi a 
echipei noastre. 

Ambiental şi cochet în acelaşi 
timp, încărcat de atmosfera inter-
belică a Bucureştilor vechi, sediul 
MaiMultVerde e situat pe strada 
Logofăt Luca Stroici, nr. 57, la etajul 
1, apartamentul 3. 

Este un spaţiu conceput 
eco-friendly, micuţ dar foarte 
riguros organizat, unde consumul 
resurselor este minim. Secretul său 
stă în personalizare, iar felul în care 
ne simţim şi valorificăm liberta-
tea de exprimare se reflectă în 
activităţile şi proiectele folositoare 
pentru cei din jur. Revenim la biroul 
verde în fiecare zi cu plăcere, spor 
şi creativitate.

Echipa MaiMultVerde e aproape 
dublată în birouri de o populaţie vie 
de plante. Flori şi chiar mici arbuşti 
pulsează de viaţă şi verdeaţă alături 
de ‘oamenii verzi’.
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Curierat pe 
bicicletă
Suntem încântaţi că ’poştaşii’ noştri 
nu sunt dintre cei tradiţionali, iar 
drumurile pe care le bat ei cu 
corespondenţele noastre preţioase 
sunt cu mare folos. Curieratul pe 
bicicletă de la Tribul (tribul.eu) este 
cel preferat şi folosit de echipa Mai-
MultVerde atunci când transportul 
nu presupune dimensiuni foarte 
mari. Încurajăm astfel mersul pe 
bicicletă, aerul curat în Capitală şi 
ne bucurăm de prietenia frumoasă 
ce leagă întotdeauna bicicliştii. 

Există şi momente când nu 
putem folosi bicicleta, în special 
când derulăm proiecte în afara 
oraşului. Asul din mânecă este hi-
bridul cu patru roţi de la partenerii 
Toyota România.

Prius este prima maşină 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 4,3 l/100 km, 
motor electric compact şi mereu o 
destinaţie sigură şi verde.

Calitatea muncii voluntarilor în 
afara Bucureştiului a fost asistată de 
microbuzul Volkswagen T5 Kombi, 

pus la dispoziţie special pentru 
voluntariatul de mediu de partenerii 
de la Cardinal Motors. Datele teh-
nice ale maşinii sunt: masa totală: 
2.800, cilindree: 1.896, motor: 102 
CP/ 75 kW, cutie de viteze manuală, 
combustibil de tip D şi emisii CO2 
de 199 g/Km.

Website neutru 
în CO2
În timp ce citeşti acest mesaj, 
participi alături de MaiMultVerde 
la iniţiativa climatică de reducere a 
emisiilor de CO2 şi construirea unor 
noi surse de energie regenerabilă.

Website-ul www.maimultverde.ro 
şi blogul MaiMultVerde se numără 
printre participanţii la ''website-
uri neutre în CO2'', prin care 
utilizatorii şi site-urile 'verzi' reduc 
consumul surselor de energie pe 

bază de carburanţi şi contribuie la 
crearea surselor regenerabile de 
energie alternativă.

'CO2 neutral' înseamnă mai 
mult decât compensarea folosirii 
electricităţii la navigarea pe Internet 
prin crearea surselor regenerabile, 
precum energia solară. 

Este un mod firesc de a sprijini 
tehnologia „verde” şi de a sprijini 
activităţi uzuale cu impact cât mai 
mic asupra Planetei.

Cu fiecare vizită afli lucruri noi 
despre ecologie şi contribui la 
reducerea emisiilor de dioxid de 
carbon, provenite din folosirea 
electricităţii. Informează-te periodic 
pe maimultverde.ro să ajuţi şi mai 
mult protecţia mediului!
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amuzant astfel încât să atragă 
atenţia celor care îl vor utiliza. 
Cele cinci capitole sunt A-Climat-
izare, Viaţa şi operele lui C. Opac, 
Biodiversitatea, Deşeurile şi ”Cât 
de verde eşti?”, o serie de întrebări 
despre obiceiurile noastre zilnice şi 
informaţii acumulate din ghid.

Christine Kennedy, Managing 
Director în cadrul Ligii Americane 
a Profesioniştilor în Comunicare, a 
considerat că ”prima impresie pe 
care ne-a lăsat-o această lucrare 
este excepţională, în timp ce 
partea narativă este deosebită. 
Designul vizual al Ghidului verde 
al voluntarului EcoChampions este 
excepţional, demonstrând un înalt 
nivel de creativitate.” 

Conceptul grafic şi designul 
Ghidului Verde au fost realizate de 
Ana Bănică, iar textele au fost scrise 
de Oana Tudoran.

În prima ediţie a proiectului Eco-
Champions, Asociaţia MaiMultVerde 
şi Grupul CEZ au realizat Ghidul 
Verde al voluntarului EcoChampions. 
Ghidul este un manual de ecologie şi 
protecţia mediului, care s-a conturat 
în urma întâlnirilor săptămânale 
ale cluburilor de elevi implicate în 
proiect, adunând în 52 de pagini 
informaţiile pe care elevii le-au aflat 
în cadrul acestor întâlniri.

În urma înscrierii în competiţia 
internaţională de comunicare 
Spotlight Awards organizată de 
Liga Americană a Profesioniştilor 
în Comunicare (LACP), Ghidul 
Verde a câştigat Silver Award la 
categoria Cărţi şi a ocupat locul 79 
în Top 100 al celor mai bune lucrări 
înscrise în competiţie.

Conceptul Ghidului este 
proaspăt, plin de culoare, adaptat 
audienţei: copii cu vârste între 12 
şi 18 ani. Conţine multe ilustraţii, 
iar textul este scris într-un mod 

argint la LaCP (League of american 
Communications Professionals)

Cicloteque - premiul I la Gala 
societăţii Civile

Unul dintre cele mai dragi proiecte 
ale Asociaţiei MaiMultVerde, Ciclo-
teque, a primit premiul I la categoria 
Dezvoltare Economică

şi Socială în cadrul Galei 
Societăţii Civile. Acest premiu 
reprezintă o recunoaştere a 
eforturilor depuse de partenerii 
proiectului, MaiMultVerde şi 
UniCredit Ţiriac Bank. La trei ani 
de la deschiderea primului centru, 
Cicloteque a devenit o reţea de 
bike-sharing în adevăratul sens al 
cuvântului, prima din România, prin 
deschiderea a două centre noi.

În plus, în 2010 serviciul Ciclo-
teque a devenit sustenabil, toate 
cheltuielile administrative recurente 
(salarii, utilităţi, taxe şi impozite, 
service pentru biciclete etc.) fiind 
acoperite integral din încasări. 
Sumele primite cu titlu de sponso-
rizare de la UniCredit Ţiriac Bank 
vor fi folosite în continuare pentru 
dezvoltarea şi extinderea serviciului.
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zeze un raport anual prietenos cu 
mediul, dar şi prietenos din punct 
de vedere vizual. 

Raportul a fost tipărit în format 
14x14 cm, un format în care nu ră-
mân resturi de hârtie în urma tăierii 
colilor mari de tipografie, astfel 
evitându-se risipa. Hârtia folosită 
este în proporţie de 60% fibră re-
ciclată şi 40% fibră certificată FSC. 
Formatul este gândit de asemenea 
să fie uşor de citit pe monitoarele 
calculatoarelor pentru reducerea 
tirajul tipărit şi distribuirea mai facilă 
a raportului în mediul digital. 

Conceptul grafic gândit de David 
Stroe (picsel.ro, Decât o revistă) 
este menit să scoată în evidenţă 
ideea de voluntariat pentru 
protecţia mediului, atmosfera 
prietenoasă, unitatea şi focusul pe 
rezultate al echipei MaiMultVerde. 
Două personaje cu nume simbolice, 
reprezentând voluntarii de mediu, 
plantează un copăcel. 

Premiu pentru raportul  
anual maimultVerde 

LACP - „Liga Americană a Profesio-
niştilor în Comunicare” - a acordat 
în cadrul prestigioasei competiţii 
dedicate industriei globale de comu-
nicare şi relaţii publice, premiul Silver 
pentru excelenţă în comunicare 
la categoria Print Raportului Anual 
2010 al Asociaţiei MaiMultVerde. 

Raportul Anual 2010 a obţinut 
un scor de 97 de puncte din totalul 
de 100 la secţiunea materiale de 
comunicare şi relaţii publice şi a pri-
mit argintul 2011 Spotlight Awards. 
Printre materialele premiate se 
numără rapoarte anuale ale unor 
organizaţii de prestigiu din domeni-
ile Education/Research/Foundation 
din S.U.A., Canada sau Coreea.

Cu 18 proiecte desfăşurate, 
peste 3.000 de voluntari implicaţi 
în aceste proiecte, anul 2010 poate 
fi considerat un an bun pentru 
voluntariat. Fiind vorba despre o 
organizaţie de protecţia mediului, 
MaiMultVerde a încercat să reali-

Livada BCr – premiul II la 
Gala societăţii Civile

Cicloteque nu este însă singurul nos-
tru motiv de mândrie. ”Livada BCR”, 
un alt proiect cu care ne mândrim, 
a ieşit pe locul II la acelaşi categorie. 
Ajuns deja la cea de-a treia livadă 
plantată, proiectul are o puternică 
componentă socială. 

”Livada BCR” este un proiect al 
Asociaţiei MaiMultVerde şi a BCR, 
iar până acum s-au plantat arbuşti 
şi pomi fructiferi pe terenuri apar-
ţinând unor asociaţii sau organizaţii 
care susţin persoane vulnerabile, 
printre care bătrâni, persoane cu 
handicap, copii din familii defavo-
rizate etc. Astfel, membrii acestor 
asociaţii vor avea o sursă suplimen-
tară de fonduri, valorificând roadele 
livezii în produse alimentare. 
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Buget

Cheltuieli

bugEt în lEi în Euro*

Sold 2010 457.476 107.949

Venit 2.270.731 535.815

Cheltuieli 2.704.213 638.102

Sold 2011 23.994 5.662

ChEltuiEli în lEi în Euro*

2.704.213 638.102

Proiecte 1.865.385 440.167

Comunicare 170.614 40.259

Personal Administrativ 379.568 89.565

Logistică 288.646 68.111

690=
60=
140=
110=

107+535=

638+5=

taxe incluse, aprox. 45%

* curs mediu BNR pentru Euro în 2011: 4,2379 RON
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Surse de finanțare

sponsor în lEi în Euro*

2.270.731 535.815

CEZ Group 429.681 101.390

Petrom SA 390.957 92.253

UniCredit Țiriac Bank 326.136 76.957

HEINEKEN România 303.421 71.597

ING Asigurări de Viață 231.969 54.737

BCR 70.026 16.524

Johnson&Johnson 54.906 12.956

Cosmote Romanian  
Mobile Telecomunications SA 54.500 12.860

Galeria Real 49.963 11.790

Sponsori aniversare 49.567 11.696

Asociația Familie Sănătoasă 13.345 3.149

ALTELE

Încasări din taxe de închiriere Cicloteque 200.995 47.428

Donații, dobânzi bancare și 2% 43.996 10.382

FONdURi EUROPENE

LLP Grundtvig 51.270 12.098

429=
390=
326=
303=
232=
70=
55=
54=
50=
49=
13=
210= 
49=
49=
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Surse de finanțare

sponsori anivErsarE în lEi în Euro*

49.567 11.696

Vodafone România 20.000 4.719

Raiffeisen Bank 8.351 1.971

BNP Paribas 7.095 1.674

Fortis Bank 3.546 837

Cetelem 3.546 837

Arval Service 3.514 829

Cardif Asigurări 3.514 829

Contribuţii în natură

Euroministorage spațiu depozitare

ALPAB flori eveniment

Otto Courier spațiu depozitare

Mars România

Coca Cola HBC România

471=
197=
167=
84=
84=
82=
82=
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Apariții TV

Apariții în presă

Online 1.249

Presă scrisă 177

Radio 29

TV 63

100+A 100+C 100+E 100+G 100+G 
100+O 100+O 100+Q 100+S 100+C

84+9+2+5+Z
Realitatea TV

9

TVR 2

8

1.518

B1 TV

7

Antena 1

10

PRO TV

8

TVR 1

4

Kanal D

2

Altele

9

Prima TV

4

Antena 2

3



Presă scrisă 100+M 100+A 100+P
Glossy

10244

Non-glossy Locală

31
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ecotrend.ro

observator.ro

evz.ro

cancan.ro

9am.ro

protvmagazin.ro

green-report.ro

ecomagazin.roagentiadepresamondena.ro

responsabilitatesociala.ro

Online 100+M 100+A
Blog-uri

578

Site-uri

671
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Trafic maimultverde.ro

Facebook

290+200+560=

60=

160=

1000=

20=

80=

700=

Vizite Vizitatori unici Vizualizări pagini

Fani

Interacțiuni săptămânale cu fanii 

Friends of Fans (viralizare)

maimultvErdE

11.310

35.011

2.276.547

locul 10 Facebrands la categoria Non-Profit

CiClotEquE

3.340

17.973

1.457.040

84.422 63.205

Lunar

Săptămânal
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1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

Twitter YouTube

100+X 100+X
@mai_mult_vErdE

Followers

/usEr/maimultvErdE

Vizualizări

Trafic cicloteque.ro

130+100+460=
Vizite Vizitatori unici Vizualizări pagini

36.368 24.416

210.100

144.555

2.544 129.967
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Sponsori și Parteneri

Sponsori
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Parteneri Ne deplasăm cu

Mobilitatea voluntarilor asigurată de

Tipărim pe hârtie reciclată oferită de

Asistență juridică oferită de

Comunicăm prin 

Hosting și mentenanță asigurate de

Depozităm materialele la 

Toyota
SC Serviciul de Gospodărire  
Urbană Ploieşti
Primăria Municipiului Ploieşti
Asociaţia Familie Sănătoasă
Administraţia Lacuri, Parcuri şi 
Agrement Bucureşti
Fundaţia Soros
Tribul
Radio 21
Electra
Primăria Sectorului 3
Primăria Sectorului 6
Universitatea Bucureşti
Coca-Cola HBC România
Mars
Romsilva
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa
Organizaţia Mare Nostrum
Violeta’s Vintage Kitchen 
MyPoster
cargo-partner
Top Voyage
GfK Romania
Zelist
Media Image
Propaganda
Ziare.com
Zile şi Nopţi
Kid’s Time
Rol.ro
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Mulțumiri
Ada Milea 
Adela Frăţilă 
Adela Szatvanyi 
Adi Calev
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Adi Sandu
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Adina Buzatu
Adina Cososchi 
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Adrian Ciubotaru 
Adrian Ionaşcu 
Adrian Nache
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Adrian Ţuţu
Adriana Hoajă 
Aimée D’Albon 
Alex Ardelean 
Alex Gâlmeanu 
Alex Velea
Alexandra Corolea 
Alexandra Sasu 
Alexandra Tînjală 
Alexandru Constantin
Alexandru Năftănăilă
Alice Constantinescu 
Alina Kartman
Alina Oprea 
Alina Marga
Alina Penciu
Alina Puşcaş

Alina Stan 
Alina Stanciu 
Alina Tudor 
Alina Ursică
Amalia Enache 
Amalia Năstase
Ana Bănică 
Ana Ivan
Ana Voitinovici 
Ana-Maria Buduşan
Ana-Maria Ciubotariu 
Ana-Maria Taşu 
Anamaria Vasilăţeanu 
Anca Costiniuc 
Anca Haşegan 
Anca Maco
Anca Nuţă 
Anca Precup 
Anca Rusu
Andi Moisescu 
Andra Iliaş
Andra Samson 
Andreea Berecleanu
Andreea Chifan
Andreea Cigolea
Andreea Constantin 
Andreea Hreapcă
Andreea Ionaşcu
Andreea Marin Bănică 
Andreea Mihai 
Andreea Niga 
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Andreea Pătraşcu
Andreea Perju
Andreea Romanovschi 
Andreea Vasile
Andrei Aradits
Andrei Cazacu 
Andrei Deacu 
Andrei Jindiceanu 
Andrei Sorescu 
Andrei Şeitan
Andreia Ispas 
Angela Galeta 
Angelica Cobzaru 
Anita Panait
Antonia Ionescu
Alexandra Bădoi
Alexandra Corolea 
Alexandra Olaru 
Ariel Constantinof 
Attila Korodi 
Aura Marinescu 
Aurel Jalea 
Aurelia Grigore

Bianca Voicu
Bogdan Aignătoaie
Bogdan Fireţeanu
Bogdan Gătej 
Bogdan Tiron-Anton

Cabral Ibacka 

Carmen Albişteanu
Carmen Chicu 
Carmen Cucul
Carmen Marcu
Carmen Moldovan 
Carmen Opriş
Carmen Ştefancu 
Călin Dinulescu 
Cătălina Miciu 
Cătălin Popa 
Cătălin Ştefănescu 
Cătălin Teniţă 
Christian Stan 
Ciprian Furtună 
Ciprian Gheorghe
Claudia Catană 
Claudiu Popa 
Codruţa Marinescu 
Codruţa Pârvuleţu 
Constantin Opriş 
Corina Andrei 
Corina Caragea
Corina Bernschutz
Corina Georgescu 
Corina Vasile 
Corneliu Cojocaru 
Cosmin Alexandru 
Cosmina Marin 
Costin Militaru
Crenguţa Chiriac 
Cretzu

Crina Abrudan
Cristi Făinişi 
Cristian Duminecioiu 
Cristian Manafu 
Cristian Poteraş
Cristian Pralea
Cristina Cileacu 
Cristina Hanganu 
Cristina Icleanu 
Cristina Simion 
Cristina Stănciulescu

Daciana Sârbu 
Dan Cruceru 
Dan Hulea
Dan Ioniţă 
Dan Pascariu
Dana Badea 
Dana Boghean-Melconian 
Dana Oancea 
Dana Rogoz
Dana-Laura Olteanu
Dani Oţil
Daniel Bărăscu 
Daniel Dobrin 
Daniel Niţoiu 
Daniel Petrescu
Daniela Enea
Daniela Moncea
Daniela Oprea 
Daniela Tarnovschi 
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Daniela Teodorescu 
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Dorian Boguţă
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Dragoş Dehelean 
Dragoş Gogu
Dragoş Tuţă 
Dripăl 

Eduard Petrescu
Elena Băgescu
Elena Coman
Elena Sauca
Elena Stancu 
Elena Şerban 
Elena Tudor 
Elena Udrea

Elisabeta Roman 
Eliza Teodorescu 
Emilia Covrig 
Erika Lengyel
Eugen Hriscu 

Flavius Cîmpian 
Florentina Iana 
Florentina Loloiu
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Florin Popa 
Florina Şerban

Gabriel Stănică
Gabriela Bănuţă 
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Gina Maican
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Hana Ciobanu 
Helmuth Karl Hintringer 
ES Henri Paul 

Ileana Niculescu-Diraţian 
Ileana Flueraş 
Ioan Pânzaru 
Ioana Beţieanu 
Ioana Blaj
Ioana Buşilă 
Ioana Capanu 
Ioana Chicet-Macoveiciuc
Ioana Ciută 
Ioana Hagi-Stan
Ioana Hodoiu
Ioana Marinescu
Ioana Moldoveanu 
Ioana Ursu
Ionelia Dinu 
Ionuţ Crăciun
Ionuţ Enache 
Ionuţ Iordan
Ionuţ Părăuşanu
Ionuţ Sauca
Irina Mihalcea 
Iulia Borşan 
Iulia Mulţescu
Iulia Opran 
Iulian Comănescu 
Iulian Văcărean 
Iuliana Alexandru 
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Janina Rădulescu 
Jozsef Szabo

Karin Budrugeac

Larisa Copăceanu 
Laszlo Bodor 
Laszlo Borbely 
Laura Belecciu 
Laura Cosoi
Laura Holm 
Laura Pătraşcu
Laura Sgârcitu 
Laurenţiu Gozob
Lavinia Andrei 
Leslie Hawke 
Liana Alexandru
Liana Buzea
Lidia Solomon 
Livia Bucăţică 
Livia Cimpoeru
Livia Olteanu 
Liviu David 
Liviu Mihaiu 
Liviu Sfrija 
Loredana Caradimu 
Lorita Constantinescu 
Lucian Mândruţă
Luciana Constantinescu 
Luminiţa Tănasie

Magdalena Stoianu-Cioban 
Magor Csibi 
Malvina Cservenschi 
Mara Popa
ASR Principesa Margareta a 
României 
Magda Hemei
Magda Stroe 
Manuela Lepădat
Maria Almaşi
Maria Apostol 
Maria Beşnea 
Maria Căpraru 
Maria Dinulescu
Maria Mihul 
Maria Vlăduţ
Marian Soci
Marian Staş 
Marina Baconschi
Prinţesa Marina Sturdza
Marius Balaci 
Marylou Grigorescu 
Marcel Pană
Marta Uşurelu 
Martha Botezatu
Matei Schwartz 
Matei Ţugui 
Mădălina Mălaia
Mădălina Manea 
Mădălina Oprişan
Meda Dobocan

Melania Medeleanu 
Mihaela Călin
Mihaela Călinoiu 
Mihaela Creţu 
Mihaela Dedeoglu 
Mihaela Gânju 
Mihaela Ganciu
Mihaela Feodorov 
Mihaela Preda 
Mihaela Rădulescu 
Mihaela Tănase 
Mihai Bădică
Mihai Ghyka 
Mihai Sorin
Mihai Cristian Atănăsoaei
Mihnea Constantinescu 
Mircea Geoană61
Mircea Stoian 
Mirel 
Mirela Tănăsescu 
Mirona Hritcu 
Miruna Micşan 
Miruna Răclaru 
Missy Crissy
Mona Nicolici 
Monica Brătescu 
Monica Tănase 
Mugurel Rădulescu

Narcis Jeler 
Nicoleta Chiriţă 
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Nicoleta Gavrilă 
Nicoleta Lepădatu
Nicoleta Mite 
Nicoleta Radu 
Nicoleta Talpeş 
Nicuşor Dan 
Noemi Revnic

Oana Apostolescu
Oana Câmpulungeanu 
Oana Constantin 
Oana Cuzino 
Oana Dan
Oana Dănilă 
Oana Dumitru 
Oana Onosie 
Oana Pellea 
Oana Popoiag 
Oana Stoenescu 
Oana Tudoran 
Ondrej Safar 
Orieta Hulea 
Otilia Haraga
Otilia Schwartz

Paul Ipate
Patricia Ene
Philippe Guillet de Saint Mart

Radiana Bratu 
ASR Principele Radu al României 

Radu Aldea 
Radu Coman
Radu Făinişi
Radu Grecu 
Radu Naum 
Radu Popa 
Radu Răcăreanu
Radu Vâlcan
Dr. Raed Arafat
Raluca Alexandru 
Raluca Bob 
Raluca Bradea 
Raluca Ciurescu 
Raluca Dan
Raluca Damian 
Raluca Lăzăruţ 
Raluca Nechita 
Raluca Ştefan 
Raluca Voinea 
Ramona Şimon
Raul Pop
Răsvan Popescu 
Răsvan Radu 
Răzvan Simion
Rodica Stancu 
Roxana Grămadă 
Roxana Niculescu 
Roxana Şunică 
Roxana Timofte 
Ruxandra Mateiu 
Ruxandra Vodă

Sabina Groza 
Sabina Ştirb
Sandra Gătejeanu 
Sandra Ghiţescu
Sandra Pralong 
Sandra Scarlat 
Sebastian Bohonea 
Sebastian Petre 
Semida Durigă 
Sergiu Machidon
Sergiu Pop 
Shurubel
Silvia Giurcă
Silvian Ionescu 
Simina Bădică 
Simona Baltac 
Simona Leonte 
Simona Nastac 
Simona Tache 
Smiley
Sonia Botoman 
Sorin Adrian Vasiliu
Sorin Duţoiu
Sorin Popescu 
Stelian Mihăilescu 
Sulfina Barbu 
Suzana Csizsek
Ştefan Dărăbuş
Ştefan Lungu
Ştefania Simion
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Tea Vasilescu
Teodor Baconschi
Tereza Tranaka 
Titi Girescu 
Tiberiu Fechete
Toni Salabaşev 
Tudor Iacob

Valentin Panduru 
Vali Bărbulescu
Vandam 
Veronica Sorescu 
Victor Ponta 
Victor Vajdea
Vincenţiu Mihaiu 
Vintilă Mihăilescu 
Violeta Bahaciu 
Violeta Dinca
Violeta Duţă  
Vlad Bâscă 
Vlad Ionescu
Vlad Petreanu
Vladimir Drăghia
Vlăduţ

Zoli Toth
Zsolt Kerestely
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Dacă doriţi să susţineţi proiectele de voluntariat ale Asociaţiei 
MaiMultVerde, puteţi direcţiona 2% din impozitul pe venit 
către organizaţie. 
Puteţi face acest lucru, în funcţie de tipul dumneavoastră de 
venit, completând Declaraţiile 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)

asociaţia „mai mult Verde” ro27 rZBr 0000 0600 1006 171723078742

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

asociaţia „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

Declaraţia 200 - Venituri din alte surse. În ambele declaraţii, 
bifaţi punctul II, iar apoi depuneţi-le la Administraţia Financi-
ară de domiciliu sau trimise recomandat prin poştă până la 
data de 15 mai pentru veniturile din anul anterior.
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Constantin Opriş (pag 14, 17)
Cristian Duminecioiu (pag 15, 18, 22, 23, 26, 27)
Ancuţa Bîzdîc (pag 16)
Ana Constantinescu (pag 19, 22)
Vlad Bâscă (pag 20)
Ionuţ Ruscea (pag 21)
Andrei Şeitan (pag 21)

David Stroe

Fotografii

Design, ilustraţii şi infografice
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Tel: +40 31 824 10 20
Fax: +40 31 824 10 21
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