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

— Mahatma Ghandi

nual 2012
3

Sub semnul schimbării

Î

ncepeam anul 2012 conștienţi de nevoia unei schimbări de substanţă. După
patru ani în care MaiMultVerde și-a urmărit misiunea de a construi împreună
cu românii un mediu curat și sănătos pentru noi și pentru copiii noștri, în
special prin proiecte dezvoltate în parteneriat cu companiile și o puternică
implicare media, venise timpul unei noi strategii, care să ţină cont de valurile
ample din mediul economic și cel politic, cu implicaţii directe asupra societăţii
și indirecte asupra mediului.
Acum, la final de an avem un plan de acţiune axat pe dezvoltarea capacităţii
organizaţiei în zona de advocacy și implicare publică, pe domeniile în care
MaiMultVerde și-a afirmat și confirmat deja priceperea: gestiunea deșeurilor,
mobilitatea urbană și protecţia pădurilor. La acestea am adăugat ca domeniu
de expertiză managementul ariilor protejate și dezvoltarea durabilă a acestora,
astfel că lucrăm la elaborarea planului de management pentru aria protejată
dobrogeană Deniz Tepe.
Putem face mult mai mult împreună cu alţii, motiv pentru care ne consolidăm continuu relaţiile cu organizaţiile din cadrul Coaliţiei pentru Mediu din
România (CMR). Alături de ele am participat la consultări în interiorul grupului
de lucru pe deșeuri și al celui privind pădurile, din cadrul Ministerului Mediului
și tot în cadrul CMR am iniţiat și transmis mediului politic documentul „Soluţii,
nu probleme”, o radiografie a stării mediului din România la începutul anului
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2012. Continuăm să monitorizăm împreună activitatea factorului guvernamental în domeniile noastre de interes.
Activăm în Grupul de lucru pentru Mobilitate din cadrul Primăriei Municipiului București din 2010 și ne dezvoltăm aptitudinile în acest domeniu
prin participarea la proiectul internaţional de schimb de experienţă VOCA
- Volunteers of Cycling Academy. Vizitele, întâlnirile, seminariile și discuţiile cu
specialiști din 11 orașe europene ne învaţă dimensiunea reală a conceptului
de Mobilitate Urbană, importanţa adoptării acestuia și modurile în care poate
fi popularizat în rândul autorităţilor și societăţii civile. Toate acestea dau o
valoare în plus contribuţiei noastră în grupul de lucru.
Continuăm să oferim bucureștenilor (în condiţii de auto-sustenabilitate
financiară) și pentru prima oară locuitorilor din Oradea (cu sprijinul UniCredit
Ţiriac Bank și Oradea Shopping City) serviciul de bike-sharing Cicloteque, ca
modalitate de promovare a bicicletei ca mijloc alternativ de transport urban,
formăm voluntari prin proiectul de educaţie EcoChampions alături de Grupul
CEZ în România, plantăm cu voluntarii MaiMultVerde, Petrom, Cosmote sau
Coca-Cola HBC România și oferim Lecţia de Prim Ajutor alături de SMURD și
ING Asigurări de Viaţă unui public tot mai larg și divers.
Anul 2012 ne-a adus schimbarea, consolidarea și dezvoltarea ce vor continua și în 2013.

Doru Mitrana
Director
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Membri Fondatori

Valori

Andreea Höfer

Respect pentru natură și oameni

Doru Mitrana

Voluntariat

Dragoș Bucurenci

Cooperare

Hanno Höfer

Independență
Comunicare

Membri ai Boardului

Misiune

Cătălin Ștefănescu

Să construim împreună cu românii un mediu curat și sănătos pentru noi și pentru
copiii noștri.

Cosmin Alexandru
Gabriela Massaci
Dr. Vintilă Mihăilescu
Ștefan Lungu
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Obiectiv strategic
Să creăm o comunitate activă care să
producă schimbări durabile în România.

ONG membru în
Coaliţia pentru Mediu din România
Grupul de lucru Deșeuri din cadrul Coaliţiei pentru Mediu din România
Grupul de lucru Păduri din cadrul Coaliţiei pentru Mediu din România
Grupul de lucru pentru Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei Municipiului
București
Federaţia VOLUM - Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea
Voluntariatului în România
Volunteers of Cycling Academy (VOCA)

Bilanțul MaiMultVerde în 2011
În 2012, cu sprijinul sponsorilor, finanţatorilor și partenerilor, MaiMultVerde a desfășurat șaisprezece proiecte în domeniile protecţia mediului și oferirea de servicii sociale, în care a implicat
voluntari și autorităţi, dar și publicul larg.
2012

2008–2012

Fonduri în euro

489.990,00

3.712.493,00

Puieţi plantaţi

100.720,00

580.894,00

–

280,40

2.900

19.293

179

7.320

54,40

242,40

17.583,00

40.121,00

1.056,00

6.536,00

Tone gunoi adunat
Voluntari implicaţi în proiecte
Voluntari înscriși la e-newsletter-ul MaiMultVerde
Tone emisii CO2 reduse
Utilizatori Cicloteque
Mențiuni media
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proiecte
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poluare! Start mișcare!” (iunie 2012)
• categoria „Ecologie” – proiectul „Monitorizarea calităţii apei din Marea Neagră
și a plajelor”, realizat de Școala nr. 30 și
Liceul Teoretic „Ovidius” (noiembrie 2011)
• categoria „Studii și proiecte știinţifice”
– proiectul „Chestionare sociologice”
realizat de echipelor Școlilor nr. 24 și 29
și Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
(februarie 2012)
• categoria „Artă și creativitate” – spectacolul de Crăciun „Ninge iar”, organizat
de Școlile din Cogealac și Fântânele
(decembrie 2011)
• categoria „Educaţie comunitară” –
proiectul „Mărţișoare și femei de succes”
realizat de echipele Școlii nr. 30 și a Colegiul
Naţional „Mircea cel Bătrân” (martie 2012)
• categoria „Campanii de fundraising”
– campania „Remus” a liceelor teoretice
„Traian” și „Ovidius” (martie 2012).

în numere
→→ 200 de elevi voluntari
→→ 20 de coordonatori și

profesori implicaţi

→→ 25 de proiecte de

voluntariat realizate

Parteneri:
Inspectoratul Școlar
Judeţean Constanţa
Organizaţia Mare
Nostrum

Finanțator:
CEZ Group

proiecte
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2012, s-au purtat mai multe runde de
discuţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii velo din Capitală, în viitorul apropiat
urmând ca o serie de proiecte pilot să demareze pe anumite artere bucureștene.
De asemenea, MaiMultVerde a
participat la dezvoltarea proiectului
internaţional VOCA (Volunteers of
Cycling Academy), în cadrul programului
european Lifelong Learning Programme.
VOCA a adunat laolaltă 12 organizaţii de
promovare a mersului pe bicicletă din
tot atâtea ţări europene, realizându-se
vizite de schimb de experienţă în orașe
cu infrastructură dezvoltată precum
Viena, Sevilla, Budapesta, Dublin dar și în
București, Maribor și alte orașe aflate la
început de drum în promovarea mersului
pe bicicletă.

în numere
→→ 40.000 de utilizatori
→→

peste 150.000 de
ore de închiriere a
bicicletelor

Parteneri:
Oradea Shopping
City
Tribul

Finanțator:
UniCredit Ţiriac
Bank
Lifelong Learning
Programme
– programul
Grundtvig

proiecte
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din situl vecin, Pădurea Babadag. Șoimul
dunărean (Falco cherrug) se poate observa
cu regularitate staţionând sau hrănindu-se
în zonă. Situl este important în perioada de
migraţie pentru speciile de răpitoare diurne
și berze. Abundenţa de păsări din această
zonă face ca Deniz Tepe să fie vizitat de
mulţi amatori de birdwatching din România
dar și din străinătate. Alte specii importante
care pot fi găsite în zona Deniz Tepe si listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/
CEE sunt: popândăul (Spermophilus citellus),
balaurul dobrogean (Elaphe quatorlineata) și
clopoţelul dobrogean (Campanula romanica).
Proiectul a fost lansat în cadrul unei
conferinţe de presă la Tulcea, ocazie cu
care a fost anunţată și conferirea titlului de
Ambasador al sitului Natura 2000 Deniz
Tepe cântăreţei Aylin Cadîr care se va
implica în activităţile din cadrul proiectului,
susţinând astfel eforturile de protejare a
biodiversităţii din această zonă.
Obiectivul general al proiectului este
asigurarea unui management conservativ
eficient al sitului Natura 2000 Deniz Tepe
în vederea menţinerii statutului favorabil de
conservare a biodiversităţii prin sprijinirea
implementării reţelei Natura 2000 în
România.
Obiectivele specifice ale proiectului
„Elaborarea Planului de Management
Integrat al sitului Natura 2000 ROSPA0032,
ROSCI0067 Deniz Tepe și al ariei naturale
protejate de interes naţional Dealul Deniz
Tepe (cod IV.70) și îmbunătăţirea gradului
de conștientizare publică privind importanţa conservării biodiversităţii”, sunt:
1. Eficientizarea managementului sitului
Natura 2000 Deniz Tepe prin elaborarea
unui Plan de Management Integrat, orientat

spre protecţia și menţinerea unei stări de
conservare favorabilă a faunei și habitatelor
ariei protejate.
2. Evidenţierea fizică a limitelor sitului
Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe.
3. Îmbunătăţirea gradului de informare
și conștientizare a populaţiei asupra
beneficiilor și oportunităţilor generate
din administrarea eficientă a ariei naturale
protejate în vederea unei bune administrări
a acesteia, precum și asupra necesităţii
conservării biodiversităţii.
4. Creșterea și întărirea capacităţii instituţionale a custozilor sitului Natura 2000
Deniz Tepe.
Principalele activităţi prevăzute în cadrul
proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor
sunt: elaborarea Planului de Management
Integrat al sitului Natura 2000 Deniz Tepe
și al ariei naturale protejate de interes
naţional Dealul Deniz Tepe, inventarierea,
cartarea, evaluarea stării de conservare a
speciilor de păsări, floră, mamifere, precum
și a habitatelor prioritare, de interes
comunitar, pentru care a fost desemnat sit
Natura 2000 și elaborarea studiilor, delimitarea în teren a limitelor sitului Natura
2000 ROSPA0032 Deniz Tepe, informarea
și consultarea tuturor factorilor interesaţi
în elaborarea planului de management
integrat, realizarea unei campanii de conștientizare privind importanţa conservării
biodiversităţii în rândul grupurilor tinţă
vizate de proiect, precum si informarea și
publicitatea privind proiectul. Mai multe
informaţii despre proiect și activităţi pot fi
găsite pe www.deniztepe.ro.

proiecte
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răspunsuri în 24 de ore sau își pot testa
cunoștinţele printr-un quiz online.
Pentru a spori nivelul de interactivitate
al programului și a asigura disponibilitatea
informaţiilor prin canale care să permită
oamenilor să aibă acces la ele în momentul
și locul în care au nevoie, utilizatorii de
telefoane și tablete cu sisteme de operare
iOS și Android pot descărca și utiliza
gratuit prima aplicaţie cu soluţii de prim
ajutor disponibilă în limba română, cu ajutorul căreia obţin rapid informaţii și soluţii
pentru cele mai des întâlnite probleme
medicale. Pentru fiecare descărcare realizată, ING Asigurări de Viaţă a donat suma
de 1 euro către Fundaţia pentru SMURD,
la finalul anului 2012 ajungându-se la suma
de 10.000 euro.
De asemenea, în cadrul programului au
fost organizate 18 cursuri de prim ajutor,
pentru publicul larg și angajaţii și clienţii ING
Asigurări de Viaţă, cu un public total de 410

persoane. În cadrul acestora, participanţii au primit informaţii de la instructorii
SMURD și IGSU și au exersat practic soluţii
de prim ajutor de bază sub supravegherea
instructorilor, astfel încât să fie pregătiţi
să intervină în mod corect atunci când
întâlnesc o situaţie de urgenţă medicală (urgenţe majore, manevra Heimlich, hemoragii,
fracturi, urgenţe cauzate de consumul de
alcool și alte substanţe).
Programul va continua și în 2013, partenerii propunându-și să ofere informaţii
despre acordarea primului ajutor adaptate
nevoilor unor categorii vulnerabile
(persoane dependente de substanţe, copii
și tineri în situaţii de risc, persoane din
mediul rural care nu au acces la servicii
medicale de bază) și să extindă gama de
cursuri de prim ajutor conform acestor
nevoi. Noi parteneriate vor fi încheiate
cu ONG-uri care se ocupă de aceste
categorii vulnerabile.

proiecte

33

proiecte

35

Volunta
36

maimultverde // rAport Anual 2012

ari

Voluntari

37

Mai mult decât oricând, în anul 2012, Asociaţia MaiMultVerde
a beneficiat de sprijinul activ a 2.900 de voluntari, implicaţi cu
pasiune în toate proiectele desfășurate. De asemenea, peste
7.000 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 interesaţi 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 229.680,00 lei*,
sumă care se adaugă la bugetul organizaţiei în anul 2012.
Cuantumul muncii prestate de
voluntari în proiectele MaiMultVerde

229.680,00 LEI

*S-a calculat astfel: 2.900 de voluntari implicaţi x 6 ore dedicate în
medie x 13,20 lei (echivalentul unei ore muncite conform salariului
mediu pe economie al anului 2012 în valoare de 2.223,00 lei lunar)
= 229.680,00 lei
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Adina Buzatu

S

unt deja câţiva ani de când colaborez cu Asociaţia MaiMultVerde
și sunt mândră că sunt prietena lor, a celor care apăra natura. Am
acceptat cu bucurie să mă alătur fiecărui proiect pe care mi l-au propus,
pentru ca am încredere în ei și știu că inima lor bate pentru o lume
curată și pentru sănătatea întregii planete. Cu fiecare copac plantat, cu
fiecare bicicletă care înlocuiește în trafic un automobil poluant, știu că
mai facem un pas spre un viitor armonios și echilibrat. Oamenii de la
MaiMultVerde sunt exact așa cum ţi-i închipui: veseli, harnici, organizaţi,
pozitivi, simpatici și plini de idei. Au dorinţa și puterea de a lupta pentru
o lume mai frumoasă și sunt cei mai potriviţi pentru o asemenea misiune
dificilă, dar nobilă: aceea de a salva natura. Pe de altă parte, noi ceilalţi
trebuie să fim conștienţi că nu trebuie să ezităm să le întindem o mână
de ajutor atunci când au nevoie. Eu una promit să le fiu întotdeauna
alături!

Alexandru Roibu

A

m participat la multe acţiuni de voluntariat, însă pot spune, cu
mâna pe inimă, că la MaiMultVerde m-am simţit cel mai bine. Îmi
aduc aminte și acum prima acţiune de plantare la care am participat: am
rămas foarte plăcut surprins când am văzut cu cât profesionalism a fost
organizată, cu câtă dragoste pentru natură și cu câtă prietenie faţă de
voluntari. Acum, la bilanţ pentru 2012, după multe acţiuni ca voluntar
și coordonator, știu că o mână de oameni schimbă România, o fac mai
verde, mult mai verde. Le mulţumesc celor de la MaiMultVerde pentru
că mi-au acordat onoarea de a face parte din această mână de oameni
și îi invit pe toţi cei care citesc aceste rânduri la următoarele acţiuni. Nu
o să regrete.

Voluntari
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Radu Grecu

C

e noroc că lumea vrea mai MaiMultVerde! Ce noroc am că există
MaiMultVerde! Cred că, la urma urmei, putem să ne considerăm
cu toţii norocoși pentru asta.
Pentru mine, anul 2012 a fost un an destul de greu, atât pe plan
personal, cât și profesional. Dar, printre puţinele satisfacţii pe care le-am
avut, s-au numărat și proiectele avute cu MaiMultVerde. Îmi aduc aminte,
am fost la una din acţiunile de plantat copaci la Ploiești, la care am ajuns
foarte debusolat, foarte abătut și parcă sătul de oamenii pe care îi aveam
în preajma mea. După o zi petrecută cu voluntarii MaiMultVerde, aceștia
au reușit să-mi schimbe complet starea. Oamenii au reușit să-mi insufle
speranţă. Și e ușor să te simţi bine cu ei. Când ești cu ei, uiţi de problemele tale zilnice și încerci, împreună cu ceilalţi, să faci mai mult verde în
jurul tău. Atât!
Și partea cea mai bună este că ești înconjurat de oameni buni la astfel
de acţiuni. Oameni care vor să facă ceva pentru binele mediului și sunt
dispuși să facă ceva pentru asta.
Și sunt mulţi astfel de oameni, dar asta nu înseamnă că nu mai e loc și
pentru tine. Alătură-te echipei de voluntari MaiMultVerde și hai să facem
situaţia mai roz!

Luiza Costan

A

sociaţia MaiMultVerde înseamnă numeroase proiecte frumoase,
înseamnă acţiuni prin care se susţin cauze de mediu sau se strâng
fonduri pentru reîmpădurirea unor zone defrișate masiv, înseamnă
voluntari care încearcă să facă ţara aceasta mai curată. Cu mare drag
răspund prezent de fiecare dată când mi se cere sprijinul într-o acţiune
MaiMultVerde. Am încredere că lucrurile se pot schimba în bine, iar voi,
cei de la MaiMultVerde, vă număraţi printre oamenii care chiar fac ceva
în această privinţă.
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Andreea Dusencu, Adriana Stoica & Marius Popescu

M

aiMultVerde a însemnat pentru noi un vis împlinit, de fapt, împlinirea mai multor vise: visul de a planta un copac, visul de a planta
o mie de copaci, visul de a lăsa ceva frumos în urma noastră pe lume și,
nu în ultimul rând, visul de a face voluntariat în mod sistematic alături de
o organizaţie serioasă, pe care să ne putem baza și care (putem spune
acum) nu ne-a dezamăgit niciodată. Înca de la prima plantare de acum
câţiva ani, echipa MaiMultVerde ne-a impresionat prin profesionalism,
seriozitate, atenţia la cele mai mici detalii și grija pe care au arătat-o
mereu nu numai copăceilor, dar și fiecărei persoane prezente la evenimentele lor.
Snagov, Ploiești, Comana, Dăbuleni etc., locuri care astăzi sunt mai
frumoase, mai verzi, locuri unde iubirea pentru natură și-a pus amprenta.
Acum este „mai mult verde” acolo, este un exemplu limpede de transformare a visului în realitate, un vis care ar fi rămas așa fără dăruirea
voluntarilor și a celor care au îndrăznit să viseze.
Plantările alături de MaiMultVerde ne-au dat ocazia să ne petrecem
timpul într-un mod plăcut și util, alături de oameni minunaţi. Plantările
au însemnat multe zile însorite petrecute săpând gropi și plantând zeci
de copăcei în diverse zone cu probleme din ţară, întâlnirea unor oameni
deosebiţi și crearea unor prietenii trainice, dar și șansa de a vedea
cum încet, încet, o pădure frumoasă prinde formă pe câmpurile odată
goale. Bucuria de a vedea cum copăceii plantaţi de noi cu atâta drag cresc
și se înalţă de la an la an nu se compară cu nimic.
Vă mulţumim, MaiMultVerde, că aveţi grijă de ei și că ne-aţi inclus în
povestea nașterii unor noi păduri! Din „vina” voastră așteptăm nerăbdători fiecare primăvară și toamnă și „plantările” au devenit, pentru noi,
unul din lucrurile minunate de pe lume.

Voluntari
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Andreea Mânzăraru

D

upă trei ani pentrecuţi împreună, pot spune că voluntariatul la
MaiMultVerde nu este doar un „ajutor” pentru natură, ci este
și o activitate care unește oameni și leagă prietenii. La fiecare acţiune
organizată de Asociaţia MaiMultVerde vin persoane de toate vârstele,
care umăr la umăr sau, mai bine zis, sapă la sapă, ajută la plantarea a cât
mai multor copăcei. Orice activitate de voluntariat la MaiMultVerde
reprezintă un mod plăcut de petrecere a timpului alături de prieteni. Pe
lângă beneficiul adus mediului, acest lucru mi se pare absolut minunat.

George Piștereanu

Î

ntr-o lume tot mai gri, din cauza insuccesului evoluţiei, cred că gândirea potrivită este… să fii verde. La MaiMultVerde am cunoscut oameni
extraordinari și implicaţi pentru a face o schimbare care ar trebui să devină o normalitate pentru perpetuarea noastră ca indivizi. În același timp
am observat și o schimbare în zonele de acţiune ale organizaţiei, ceea ce
mă bucură și mă face să vă urez mult noroc pe mai departe.
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Aylin Cadîr

A

m fost un copil care își petrecea vacanţele la bunici și care se întorcea acasă doar când se însera. În restul timpului eram pe dealuri
sau prin pădure, la cules de zmeură. Acum zonele împădurite se răresc,
devin cartiere rezidenţiale, iar copacii, surse pentru mobilă. Asociaţia
MaiMultVerde a văzut riscul și s-a implicat în schimbare, ceea ce m-a
bucurat foarte mult.
În mintea tuturor, verdele înseamnă natură, iar natura este viaţa însăși.
Cred că aţi reușit să-i faceţi pe oameni mai constienţi de asta. Mai mult
de atât, prin voi, a proteja natura a devenit o activitate cool. Am fost
onorată când m-aţi întrebat dacă aș vrea să fiu ambasadorul proiectului
„Deniz Tepe”, mai ales pentru că se desfășoară în aceeași zonă unde
am copilărit.
Vă doresc să aveţi răbdarea și curajul să continuaţi să faceţi bine naturii
și sper să mai aveţi nevoie de ajutorul meu pentru că abia aștept să
vi-l dau.

Voluntari
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Trăiește
44
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e verde
trăiește verde
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Unde lucrăm

Deplasare

S

B

pațiul și atmosfera de lucru sunt vitale atunci
când alegi să protejezi mediul. Privim locul în
care muncim ca o extensie a peisajelor naturale
pe care le creăm și îngrijim cu ajutorul voluntarilor
și a echipei noastre.
Extrem de cochet în același timp, încărcat de
atmosfera interbelică a Bucureștilor vechi, sediul
MaiMultVerde e situat pe strada Logofăt Luca
Stroici, nr. 57, la etajul 1, apartamentul 3.
Este un spațiu conceput eco-friendly, micuț dar
foarte riguros organizat, unde consumul resurselor
este minim. Secretul său stă în personalizare, iar
felul în care ne simțim și valorificăm libertatea de
exprimare se reflectă în activitățile și proiectele
folositoare pentru cei din jur. Revenim la biroul
verde în fiecare zi cu plăcere, spor și creativitate.
Echipa MaiMultVerde e aproape dublată în
birouri de o populație vie de plante. Flori și chiar
mici arbuști pulsează de viață și verdeață alături de
„oamenii verzi”.
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icicletele Cicloteque ne însoțesc deja de patru
ani pe drumurile agitate ale Capitalei. De câte
ori ne urcăm în șa, pe două roți și cu pedalele
pregătite, drumurile până la destinație devin
adevărate plimbări! Ce-i drept, spiritul urban de
observație e mai ascuțit în aer liber, dar și experiența în trafic pe bicicletă își spune cuvântul.
Și în 2011, bicicleta a fost principalul mijloc
de deplasare prin oraș 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 roșu de la Cicloteque. În fiecare dimineață cu
vreme bună poți găsi un rastel plin cu tot felul de
biciclete minunate.

Organiza
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Echipa MaiMultVerde
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Dragoș Bucurenci

Doru Mitrana

Andreea Höfer

Președinte / Fondator MaiMultVerde

Director

Director de resurse

dragos@maimultverde.ro

doru.mitrana@maimultverde.ro

andreea.hoefer@maimultverde.ro

Anamaria Bogdan

Ștefan Bradea

Camelia Antonescu

Director de comunicare

Director de proiecte

Manager financiar

anamaria.bogdan@maimultverde.ro

stefan.bradea@maimultverde.ro

camelia.antonescu@maimultverde.ro
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Andreea Popescu

Florin Știucă

Constantin Atanasiu

Asistent comunicare

Manager Cicloteque

Asistent administrativ

andreea.popescu@maimultverde.ro

florin@cicloteque.ro

costel.atanasiu@maimultverde.ro

Ioan Colbeanu

Andrew Matusick

Dumitra Girescu

Editor Online

Asistent proiecte

Purtătoare de grijă și

ioan.colbeanu@maimultverde.ro

(până în 1 septembrie 2012)

aducătoare de bună dispoziție

organizația

51

Premii

Două premii dintr-o lovitură la
Gala Societăţii Civile 2012

C

ea de-a zecea ediţie a Galei Societăţii Civile
a desemnat printre câștigători două proiecte ale Asociaţiei MaiMultVerde: campania de
donaţii online „Fă cadou un copac” a obţinut locul
al III-lea la categoria Protecţia Mediului, iar proiectul educaţional EcoChampions a luat locul al III-lea
la categoria Proiecte și Campanii de Voluntariat.
Campania „Fă cadou un copac!” a pornit
de la necesitatea strângerii de fonduri pentru
împădurirea României, o ţară în care se taie anual
15 milioane de copaci. Oricine face o donaţie pe
www.maimultverde.ro/sustine contribuie la
acţiunile de plantare desfășurate de voluntarii
MaiMultVerde în zone despădurite sau cu un grad
ridicat de poluare din ţară.
EcoChampions este proiect educaţional care
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își propune să pună bazele unei comunităţi de
voluntari care să se implice din ce în ce mai mult
în rezolvarea problemelor din judeţul Constanţa
în perioada 2011-2012. Asociaţia MaiMultVerde
și Grupul CEZ, în parteneriat cu Inspectoratul
Judeţean Constanţa și Organizaţia Mare Nostrum,
au lansat proiectul EcoChampions în anul 2010 în
zece școli și licee constănţene.
În 2012, la a doua ediţie, EcoChampions și-a
propus să contribuie și mai mult la dezvoltarea culturii voluntariatului în comunitate, la un nivel care
va permite formarea unei mase critice de voluntari
tineri care să aibă iniţiativa și să îi mobilizeze pe cei
din jurul lor să se implice în rezolvarea problemelor locale: sociale, de mediu, culturale etc.

Lecția de prim ajutor, mențiune
specială HTML5 App Challenge

A

plicaţia „Lecţia de prim ajutor” pentru
smartphone a fost recunoscută pe plan
internaţional la concursul Apps Fuel HTML5 App
Challenge. Aplicaţia românească a obţinut menţiunea specială a concursului și a fost desemnată
cea mai bună aplicaţie a lunii decembrie 2012 de
către organizatori.
“Lecţia de prim ajutor” este prima aplicaţie cu
soluţii de prim ajutor disponibilă în limba română
pentru utilizatorii de telefoane cu sisteme de
operare iOS și Android. Ea a fost lansată în cadrul
programului „Lecţia de prim ajutor”, dezvoltat de
ING Asigurări de Viaţă și Asociaţia MaiMultVerde
în parteneriat cu SMURD.
De la lansarea aplicaţiilor, în luna august 2012,
s-au înregistrat peste 13.000 de descărcări. Pentru

fiecare din primele 10.000 de descărcari realizate,
ING Asigurări de Viaţă s-a angajat să doneze
1 euro către Fundaţia pentru SMURD, astfel că
10.000 euro au fost donaţi deja de către ING Asigurări de viaţă Fundaţiei pentru SMURD în baza
acestui angajament.
Aplicaţia „Lectia de prim ajutor” a fost dezvoltată de către echipa de la Webcrumbz folosind
cele mai noi tehnologii web.
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Buget
Buget

în Lei

în EURO*

19.560,00

4.390,00

Venit

2.183.396,00

489.990,00

Cheltuieli

1.985.097,00

445.489,00

Sold 2012

217.859,00

48.891,00

în Lei

în EURO*

1.985.097,00

445.489,00

1.396.684,00

313.439,00

69.025,00

15.490,00

Personal Administrativ**

315.138,00

70.722,00

Logistică

204.251,00

45.837,00

Sold 2011

Cheltuieli
Buget

Proiecte
Comunicare

*curs mediu BNR pentru euro în 2012: 4,4560 RON
**taxe incluse, aprox. 45%
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350=
15=
80=
50=

Surse de finanțare
Sponsor

în Lei

în EURO*

2.183.396,00

515.207,00

Petrom

560.755,00

125.843,00

CEZ Group Romania

515.073,29

115.591,00

Grafitti BBDO/Petrom

269.489,58

60.478,00

ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

208.996,69

46.902,00

UniCredit Ţiriac Bank

145.483,53

32.649,00

Raiffeisen Bank SA

131.445,44

29.499,00

Johnson&Johnson

71.811,20

16.116,00

APM Terminals

48.037,00

10.780,00

Cosmote&Germanos

38.591,00

8.660,00

Enel Energie SA

25.681,00

5.763,00

Coca Cola HBC România

21.299,04

4.780,00

US DISBURSING

12.698,37

2.850,00

9.736,51

2.185,00

în Lei

în EURO*

Încasări din taxe de închiriere
Cicloteque

86.354,63

19.379,00

Donaţii, dobânzi bancare & 2%

37.944,06

8.515,00

Cosmote Romanian Mobile
Telecommunications SA

Alte surse

260=
240=
120=
100=
70=
60=
30=
20=
19=
12=
11=
10=
8=
7=
40=
20=

Contribuții în natură
Euroministorage
ANTALIS

spațiu depozitare
hârtie reciclată
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Apariții în presă
Online

930

Presa scrisă

70

Radio

25

TV

31

930=
70=
25=
31=

Apariții TV

100+I 100+J 100+G 100+J
100+I 100+I 100+J 100+A
56

3

2

5

2

Antena 1

Antena 3

Kanal D

Prima TV

3

3

2

11

PRO TV

Realitatea TV

The Money Channel

Altele
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Online
Site-uri

534

Bloguri

396

ActualitateaPrahoveana.ro

AndreeaRaicu.ro

AmosNews.ro

BogdanPater.ro

BookBlog.ro

Click.ro

CugetLiber.ro

HarpersBazaar.ro

Imparte.ro

TPU.ro

Viva.ro

ZiuaConstanta.ro

Facebook
MaiMultVerde* 14.372
Cicloteque
Lecția de
Prim Ajutor

3.872

Twitter

71+19+10I 85+15+I
@mai_mult_verde 3.020

fani

urmăritori

@cicloteque

2.131

* Locul 18 în Top Facebrands.ro la categoria Nonprofit.
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502

Trafic maimultverde.ro
Vizite

59.387

Vizitatori unici

45.847

Vizualizări pagini

145.406

Vizitatori noi

+75,81%

290=
230=
730=
→→ 8000

Lunar

→→ 6000
→→ 4000

Săptămânal

→→ 2000

Trafic cicloteque.ro
Vizite

40.860

Vizitatori unici

29.670

Vizualizări pagini
Vizitatori noi

159.927

200=
150=
760=

+71,88%

→→ 8000

Lunar

→→ 6000
→→ 4000

Săptămânal

→→ 2000
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Sponsori și parteneri
Sponsori

Parteneri
Coaliţia pentru Mediu din România
Inspectoratul Școlar Judeţean Constanţa
Organizaţia Mare Nostrum
SC Serviciul de Gospodărire Urbană
Ploiești
Tribul
Primăriile orașelor Ploiești, Galaţi, Focșani,
Alexandria și Călărași
Fundaţia Eco-Pontica
Societatea Ornitologică Română
La Vita E Velo
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Grass Farm
Mars
Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Ocolul Silvic Comana
Direcţia Silvică Giurgiu
Romsilva
Fundaţia pentru SMURD
Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenţă
Fundaţia Soros

Mulțumiri
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Ada Milea

Alina Stanciu

Andreea Hreapcă

Adela Frățilă

Alina Tudor

Andreea Ionașcu

Bianca Voicu

Adela Szatvanyi

Alina Ursică

Andreea Marin Bănică

Bogdan Aignătoaie

Adi Calev

Amalia Enache

Andreea Mihai

Bogdan Firețeanu

Adi Dadarlat

Amalia Năstase

Andreea Niga

Bogdan Gătej

Adi Sandu

Ana Bănică

Andreea Pătrașcu

Bogdan Tiron-Anton

Adela Popescu

Ana Ivan

Andreea Perju

Adina Buzatu

Ana Popescu

Andreea Romanovschi

Cabral Ibacka

Adina Cososchi

Ana Voitinovici

Andreea Tănase

Carmen Albișteanu

Adina Magsi

Ana Maria Gavril

Andreea Vasile

Carmen Chicu

Adina Tecărău

Ana-Maria Budușan

Andrei Aradits

Carmen Cucul

Adrian Ciubotaru

Ana-Maria Ciubotariu

Andrei Cazacu

Carmen Marcu

Adrian Ionașcu

Ana-Maria Popescu

Andrei Damian

Carmen Moldovan

Adrian Nache

Ana-Maria Tașu

Andrei Deacu

Carmen Opriș

Adrian Țuluca

Anamaria Vasilățeanu

Andrei Jindiceanu

Carmen Ștefancu

Adrian Țuțu

Anca Costiniuc

Andrei Sorescu

Călin Dinulescu

Adriana Hoajă

Anca Hașegan

Andrei Șeitan

Cătălina Miciu

Aimée D’Albon

Anca Maco

Andreia Ispas

Cătălin Popa

Alex Ardelean

Anca Nuță

Angela Galeta

Cătălin Ștefănescu

Alex Gâlmeanu

Anca Precup

Angelica Cobzaru

Cătălin Teniță

Alex Velea

Anca Rusu

Angi Dumitrescu

Christian Stan

Alexandra Corolea

Adelina Ivan

Anita Panait

Ciprian Borodescu

Alexandra Sasu

Andi Moisescu

Antonia Ionescu

Ciprian Furtună

Alexandra Tînjală

Andra Cliţan

Alexandra Bădoi

Ciprian Gheorghe

Alexandru Constantin

Andra Iliaș

Alexandra Corolea

Claudia Catană

Alexandru Năftănăilă

Andra Ojog

Alexandra Olaru

Claudia Castrase

Alice Constantinescu

Andra Samson

Ariel Constantinof

Claudia Manolache

Alina Kartman

Andreea Alecu

Atena Balint

Claudia Voicu

Alina Oprea

Andreea Berecleanu

Attila Korodi

Claudiu Popa

Alina Marga

Andreea Chifan

Aura Marinescu

Codruța Marinescu

Alina Penciu

Andreea Cigolea

Aurel Jalea

Codruța Pârvulețu

Alina Pușcaș

Andreea Constantin

Aurelia Grigore

Constantin Opriș

Alina Stan

Andreea Bădală

Aylin Cadîr

Corina Andrei
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Corina Caragea

Daciana Sârbu

Dora Boariu

Corina Bernschutz

Dan Cruceru

Dorian Boguță

Gabriel Stănică

Corina Georgescu

Dan Hulea

Dorian Ilie

Gabriela Bănuță

Corina Vasile

Dan Ioniță

Dorin Bănică

Gabriela Colceru

Corneliu Cojocaru

Dan Pascariu

Doris Mircea

Gabriela Neacșu

Cosmin Alexandru

Dana Badea

Dragoș Barbălată

Gabriela Petrăchescu

Cosmina Balaban

Dana Boghean-Melconian

Dragoș Dehelean

Gabriela Popescu

Cosmina Marin

Dana Oancea

Dragoș Gogu

Gabriela Smău

Cosmina Nistoran

Dana Rogoz

Dragoș Tuță

Gabriela Vrânceanu-Firea

Costin Militaru

Dana-Laura Olteanu

Dripăl

Gelu Florea

Crenguța Chiriac

Dani Oțil

Cretzu

Daniel Bărăscu

Eduard Petrescu

Georgiana Mihalcea

Crina Abrudan

Daniel Dobrin

Eduard Voicu

Georgiana Popescu

Cristi Făiniși

Daniel Nițoiu

Elena Băgescu

Geo Bate Șaua

Cristi Rusu

Daniel Petrescu

Elena Coman

George Hari Popescu

Cristian Duminecioiu

Daniela Enea

Elena Sauca

Gianina Corondan

Cristian Grigorescu

Daniela Fugaru Kammrath

Elena Stancu

Gianina Varga

Cristian Manafu

Daniela Moncea

Elena Șerban

Gina Maican

Cristina Popa

Daniela Oprea

Elena Tudor

Giulia Anghelescu Huidu

Cristian Poteraș

Daniela Tarnovschi

Elena Udrea

Cristian Pralea

Daniela Teodorescu

Elisabeta Roman

Hana Ciobanu

Cristian Samfira

David Stroe

Eliza Teodorescu

Helmuth Karl Hintringer

Cristina Bombeanu

Decebal Bacinschi

Emilia Covrig

ES Henri Paul

Cristina Cileacu

Delia Cârstean

Erika Lengyel

Cristina Cuvineanu

Delia Văduva

Eugen Hriscu

Cristina Dinu

Diana Klusch

Cristina Hanganu

Diana Maican

Flavius Cîmpian

Ingrid Olescher

Cristina Icleanu

Diana Marcu

Florentina Ciocănea

Ioan Pânzaru

Cristina Ionescu

Diana Moldovan

Florentina Iana

Ioana Bețieanu

Cristina Olteanu

Diana Tulbure

Florentina Loloiu

Ioana Blaj

Cristina Popa

Diana Varabiescu

Florin Palade

Ioana Bușilă

Cristina Simion

Doina Cherry

Florin Popa

Ioana Capanu

Cristina Stănciulescu

Dominic Bruynseels

Florina Șerban

Ioana Chicet-Macoveiciuc

Georgiana Fava

Ileana Niculescu-Dirațian
Ileana Flueraș
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Ioana Ciută

Laura Pătrașcu

Maria Apostol

Mihai Bădică

Ioana Hagi-Stan

Laura Sgârcitu

Maria Beșnea

Mihai Ghyka

Ioana Hodoiu

Laurențiu Gozob

Maria Căpraru

Mihai Sorin

Ioana Marinescu

Lavinia Andrei

Maria Dinulescu

Mihai Cristian Atănăsoaei

Ioana Moldoveanu

Leslie Hawke

Maria Mihul

Mihnea Constantinescu

Ioana Ursu

Liana Alexandru

Maria Vlăduț

Mircea Geoană

Ionelia Dinu

Liana Buzea

Marian Soci

Mircea Stoian

Ionuţ Ardeleanu

Lidia Solomon

Marian Staș

Mirel

Ionuț Crăciun

Livia Bucățică

Marina Baconschi

Mirela Diaconu

Ionuț Enache

Livia Cimpoeru

Prințesa Marina Sturdza

Mirela Matei

Ionuț Iordan

Livia Olteanu

Marius Balaci

Mirela Tănăsescu

Ionuț Părăușanu

Liviu David

Marylou Grigorescu

Mirela Vescan

Ionuț Sauca

Liviu Ionescu

Marcel Pană

Mirona Hritcu

Irina Mihalcea

Liviu Mihaiu

Marta Ușurelu

Miruna Micșan

Iulia Borșan

Liviu Sfrija

Martha Botezatu

Miruna Răclaru

Iulia Mulțescu

Loredana Caradimu

Matei Schwartz

Missy Crissy

Iulia Opran

Lorita Constantinescu

Matei Țugui

Mona Nicolici

Iulian Comănescu

Lucian Mândruță

Mădălina Mălaia

Monica Brătescu

Iulian Văcărean

Luciana Constantinescu

Mădălina Manea

Monica Tănase

Iuliana Alexandru

Luciana Vlad

Mădălina Oprișan

Mugurel Rădulescu

Luiza Costan

Meda Dobocan

Luminița Tănasie

Melania Medeleanu

Narcis Jeler

Mihaela Călin

Nicoleta Chiriță

Magdalena Stoianu-Cioban

Mihaela Călinoiu

Nicoleta Dima

Karin Budrugeac

Magor Csibi

Mihaela Crețu

Nicoleta Gavrilă

Kinga Varga

Malvina Cservenschi

Mihaela Dedeoglu

Nicoleta Lepădatu

Mara Popa

Mihaela Gânju

Nicoleta Mite

Mihaela Ganciu

Nicoleta Radu

Laszlo Bodor

ASR Principesa Margareta a
României

Mihaela Glăvan

Nicoleta Talpeș

Laszlo Borbely

Magda Hemei

Mihaela Feodorov

Nicușor Dan

Laura Belecciu

Magda Stroe

Mihaela Preda

Noemi Revnic

Laura Cosoi

Manuela Lepădat

Mihaela Rădulescu

Laura Holm

Maria Almași

Mihaela Tănase

Janina Rădulescu
Jozsef Szabo

Larisa Copăceanu
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Oana Apostolescu

Oana Câmpulungeanu

Radu Vâlcan

Sandra Pralong

Teodor Baconschi

Oana Constantin

Dr. Raed Arafat

Sandra Scarlat

Tereza Tranaka

Oana Cuzino

Raluca Alexandru

Sebastian Bohonea

Titi Girescu

Oana Dan

Raluca Bob

Sebastian Petre

Tiberiu Fechete

Oana Dănilă

Raluca Bradea

Semida Durigă

Toni Salabașev

Oana Dumitru

Raluca Ciurescu

Sergiu Machidon

Tudor Iacob

Otilia Mihailov-Dumitrescu

Raluca Dan

Sergiu Pop

Oana Onosie

Raluca Damian

Simona Manea

Valentin Panduru

Oana Pellea

Raluca Lăzăruț

Shurubel

Vali Bărbulescu

Oana Popoiag

Raluca Mandache

Silvia Giurcă

Vandam

Oana Stoenescu

Raluca Nechita

Silvia Jalea

Veronica Sorescu

Oana Toma

Raluca Ștefan

Silvian Ionescu

Victor Ponta

Oana Tudoran

Raluca Voinea

Silviu Talpău

Victor Vajdea

Ondrej Safar

Raluca Zamfir

Simina Bădică

Vincențiu Mihaiu

Orieta Hulea

Ramona Șimon

Simona Baltac

Vintilă Mihăilescu

Otilia Haraga

Raul Pop

Simona Leonte

Violeta Bahaciu

Otilia Schwartz

Răsvan Popescu

Simona Nastac

Violeta Dinca

Răsvan Radu

Simona Tache

Violeta Duță

Paul Ipate

Razvan D. Toma

Smiley

Vlad Bâscă

Patricia Arbănaș

Răzvan Simion

Sonia Botoman

Vlad Ionescu

Philippe Guillet de Saint
Mart

Rodica Stancu

Sorin Adrian Vasiliu

Vlad Pârvulescu

Roxana Grămadă

Sorin Duțoiu

Vlad Petreanu

Roxana Niculescu

Sorin Popescu

Vladimir Drăghia

Radiana Bratu

Roxana Răcănel

Stelian Mihăilescu

Vlăduț

ASR Principele Radu al
României

Roxana Șunică

Sulfina Barbu

Roxana Timofte

Suzana Csizsek

Radu Aldea

Ruxandra Mateiu

Stoica Flavia

Radu Coman

Ruxandra Vodă

Zoli Toth
Ștefan Dărăbuș

Radu Făiniși

Wilhelmina Arz

Radu Grecu

Sabina Groza

Ștefan Lungu

Radu Naum

Sabina Știrb

Ștefania Simion

Radu Popa

Sandra Gătejeanu

Radu Răcăreanu

Sandra Ghițescu

Zsolt Kerestely

Tea Vasilescu

organizația

65

Fotografii

Vlad Bâscă (pag. 17, 18, 20, 23, 25, 29)
Cristian Duminecioiu (pag. 19, 31, 32)
Daniel Petrescu (pag. 26, 27)
Alexandra Mihale (pag. 28)
Ana Constantinescu (pag. 34)

Design

David Stroe
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