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Alți doi ani în care, în spiritul misiunii MaiMultVerde, am dus cultura responsabilității 
și voluntariatului pentru mediu mai departe, ajungând adesea în locuri neașteptate, 

cu acțiuni și proiecte surprinzătoare, uneori chiar și pentru noi. “Adoptă ritmul naturii, 
secretul ei este răbdarea,” a fost îndemnul pe care l-am urmat, și care ne îndrumă 
pașii în continuare, cu perseverență. Vom continua să sădim semnițe de dragoste                 
și să plantăm puieți de grijă pentru natură și în al zecelea an MaiMultVerde. 

Te așteptăm alături de noi!

Înainte de 10 ani

Doru Mitrana
Director



















































































































































78
MAIMULTVERDE    /   /    RAPORT ANUAL 2015-2016

Credite foto

Adrian Mitiș

Marius Popescu

George Hari Popescu

Victor Zamfir

Cristian Duminecioiu

Andreea Dușencu

Mihai Diaconu

Daniel Petrescu



Ne poti susține să înverzim România prin:

•  Înscriere la newsletter, de pe pagina noastră, http://maimultverde.ro/. 
   Astfel vei primi informații despre acțiunile noastre și vei putea să ni te alături.

•  Donație individuală, în cadrul campaniei “Fă cadou un copac!”, aici, http://maimultverde.ro/sustine; 
Pentru fiecare 10 lei donați, un copăcel va purta numele persoanei dragi. În urma acțiunii de plantare, atât 
persoana dragă, cât şi tu veți primi o fotografie cu copăcelul plantat, iar în viitor te vom ține la curent cu 
evoluția acestei păduri.

Poti face donația direct in conturile noastre:
RO61 BACX 0000 0002 6366 2000, deschis la Unicredit Bank
RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717, deschis la Raiffeisen Bank

•  Redirecționare a impozitului pe venit astfel:
-  Dacă realizezi venituri din salarii, poți redirecționa 2% din impozitul pe venit către MaiMultVerde prin 

completarea Declaratiei 230. Trebuie transmisă apoi, către Administrația Financiară de domiciliu, pâna 
la data de 25 mai. Aici gasești mai multe detalii, http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta; 

-  Dacă realizezi venituri din activități independente, poți redirecționa 2% din impozitul pe 
venit catre MaiMultVerde prin completarea Declaratiei 200. Trebuie transmisă apoi, către 
Administrația Financiară de domiciliu, până la data de 25 mai. Aici găsești mai multe detalii, 
http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta; 

•  Redirecționare a 20% impozitului pe profit astfel: Societățile iși pot deduce până la 20% din impozitul pe 
profit datorat statului, sume acordate cu titlu de sponsorizare catre ONG-uri, conform Legii nr. 32/1994 
privind sponsorizarea și Codul Fiscal. Procedura nu presupune cheltuieli suplimentare pentru societăți, 
ci doar semnarea contractului de sponsorizare și a Declaratiei 101 privind impozitul pe profit. Mai Multe 
detalii aici, http://maimultverde.ro/cms/20-din-impozitul-pe-profit-pentru-asocia-ia-maimultverde
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Asociația MaiMultVerde 
 
Strada Logofăt Luca Stroici
nr. 57, et. 1, ap. 3, sector 2
București, 020584  

Tel: +40 31 824 10 20
Fax: +40 31 824 10 21 

asociatia@maimultverde.ro
www.maimultverde.ro


