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Cei șapte ani de-acasă

S

e spune adesea că sunt cei mai importanţi ani din viaţa unui om, că lucrurile
învăţate în această etapă ne însoţesc tot
restul vieţii, că este perioada care ne definește caracterul și felul de-a fi. Sunt anii
culturii generale, ai așezării temeliei pentru
orice vom decide să construim mai departe
în viaţă, anii în care aflăm cât mai multe despre cât mai multe, pentru a ne putea alege
mai apoi drumul, specializarea, pasiunea
și ocupaţia.

Acești primi șapte ani de MaiMultVerde nu
fac excepţie, căci ei ne-au dat ocazia, nouă
și tuturor voluntarilor și partenerilor cu care
am lucrat, să aflăm o mulţime de lucruri
despre ce înseamnă protecţia mediului în
România și în lume, de la probleme la soluţii,
de la nivel individual la nivel colectiv, de pe
plan local pe plan global. Indiferent ce tip de
acţiuni, proiecte sau programe de protecţia
mediului vom decide să facem în continuare
noi sau cei atinși de adierea MaiMultVerde,
avem o bază solidă de cunoștinţe pe care
să clădim.
Pentru că au fost șapte ani în care nici planeta nu a stat pe loc, a continuat să se rotească, ba chiar, în ceea ce privește unele
aspecte ce ţin de mediu, pare că a intrat pe
o spirală descendentă: deja nu mai vorbim
despre potenţiale schimbări climatice, ele
devenind între timp o certitudine, nici măcar

nu se mai pune problema evitării lor, acum
eforturile fiind de adaptare la această nouă
ordine mondială. Reducerea consumului de
resurse—apă, energie, resurse ale solului
sau subsolului—limitarea emisiilor și a cantităţii de deșeuri generate, protejarea speciilor și conservarea habitatelor, dezvoltarea
de soluţii inovative de transport, comunicare și existenţă nepoluantă nu mai sunt
simple aspiraţii visătoare scuturate din somn
de calculele seci de eficienţă economică, ci
au ajuns să fie condiţii primordiale de dezvoltare durabilă.
Din foarte multe puncte de vedere—economic, social, natural—lumea de azi nu mai
este cea din 2008, anul nașterii Asociației
MaiMultVerde. De aceea mergem mai departe, pe aceste noi coordonate, cu voi alături și cei șapte ani de-acasă în bagaje.
Cu mulțumiri și prietenie,

Doru Mitrana
Director
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Membri Fondatori

Membri ai Boardului

Bilanțul MaiMultVerde în 2014

Andreea Höfer

Cătălin Ștefănescu

Doru Mitrana

Cosmin Alexandru

Dragoș Bucurenci

Gabriela Massaci

În anul 2014, cu susţinerea sponsorilor, finanţatorilor și partenerilor, Asociaţia MaiMultVerde a desfășurat 13 proiecte
în domeniile protecţia mediului și oferirea de servicii sociale,
în care a implicat voluntari și autorităţi, dar și publicul larg și
mass-media.

Hanno Höfer

Dr. Vintilă Mihăilescu

2014

2008-2014

244.238

4.203.678

92.000

744.994

25

305,40

Voluntari implicaţi în
proiecte

760

21.349

Voluntari înscriși la
newsletter-ul MaiMultVerde

803

8.466

Menţiuni în mass-media

974

8.289

Fonduri în euro

Valori

Misiune

Respect pentru natură și oameni

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

Voluntariat

Puieţi plantaţi

Tone gunoi adunat

Cooperare
Independență

Obiectiv strategic

Comunicare

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)
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PROIECTE
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HARTA PROIECTELOR ÎN 2014
Mega Copacul
Comana (jud. Giurgiu)

„Să plantăm pentru planetă”
București, Comana (jud. Giurgiu)

Plantările din Ţara lui Andrei
Ploiești–Șoseaua de Centură Vest, Valea
Călugărească, Băicoi (jud. Prahova), Pădurea
Frasinu (jud. Buzău), Leșmir (jud. Sălaj), Moreni
(jud. Dâmbovița), Moinești (jud. Bacău), Mârșani (jud.
Dolj), Roata de Jos (jud. Giurgiu), Vânătorii Mici (jud.
Giurgiu), Videle, Talpa (jud. Teleorman)

Swimathon
București

Curățenie în Pădurea Snagov
Snagov

Amenajarea Centrului de
Servicii Sociale „Pinocchio”
București

„Fă cadou un copac”
Ploiești

Plantare cu NN Asigurări de Viață
Comana (jud. Giurgiu)

Eco-voluntariat în penitenciare
Craiova

Situl Natura 2000 Deniz Tepe
Deniz Tepe (jud. Tulcea)

Lecţia de prim ajutor
București
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„„

MEGA COPACUL
în numere
8.000 de puieți
200 de voluntari

parteneri
Ocolul Silvic Comana
Direcția Silvică Giurgiu

finanțator
ENEL România

14

Proiect multianual de împădurire, martie 2014

Radu Grecu, voluntar

Î

P

n 29 martie, 8.000 de puieţi de stejar și
frasin au fost plantați în Parcul Natural
Comana, cu ajutorul a mai mult de 200 de
voluntari ai companiei Enel România și ai
Asociației MaiMultVerde, în cadrul celei de-a
treia etape a proiectului „Mega Copacul”.

„Mega Copacul” este un proiect care a luat
naștere în noiembrie 2012 la inițiativa ENEL
România, când compania s-a angajat, în parteneriat cu Asociația MaiMultVerde, să planteze un copac pentru fiecare 10 MWh de
Energie Verde consumați de către clienții săi.
De la lansarea proiectului „Mega Copacul”,
au fost plantați 13.000 de copaci în Parcul
Natural Comana.

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

Parcul Natural Comana este o arie protejată, de interes național, situată în județul
Giurgiu, aproape de București, foarte frecventată de turiști. Cu o suprafață de 24.963
ha, parcul reprezintă o zonă specială de conservare cu regim de protecție pentru specii
variate de plante și păsări, fiind declarat Sit
Ramsar. În trecut, specia predominantă în
zonă era stejarul. În ultimele decenii, a ajuns
să fie înlocuit de specii invazive sau mai puţin
valoroase din punct de vedere ecologic (îmbunătăţirea calităţii aerului și solului, absorbţia de CO2, emisia de O2).

e data de 29 martie, ca în fiecare an din 2012
încoace, ne-am întâlnit cu voluntarii MaiMultVerde
și am pornit cu spirit și voie bună spre Comana, la parcela „Mega Copacul”, parcelă la care am lucrat alături de 200 de voluntari, angajați ai Enel România. Am
reușit și în acest an să facem o treabă bună împreună
și astfel am plantat 8.000 de puieți de frasin și stejar
într-un loc în care, peste ani, copiii noștri vor fi foarte
multumiți de acțiunile noastre. Cu siguranță, dacă le
vom insufla acest spirit civic, vor întreprinde la rândul
lor alte acțiuni benefice naturii și, nu în ultimul rând,
traiului lor. A fost încă una din acțiunile la care au luat

parte foarte mulți copii și mă bucur să constat că au
început să participe tot mai mulți copii la astfel de
acțiuni. Sper ca și pe viitor să procedați la fel, să veniți
cu întreaga familie și să considerați aceste acțiuni o
oportunitate de a avea activități în aer liber, alături de
cei dragi și alături de alți oameni care au aceleași interese cu ale voastre. Pe Nas, câinele meu, eu nu-l mai
pot priva de bucuria de a vă revedea la fiecare acțiune
și de a-i da oportunitatea să se joace cu fiecare din
voi și, de ce nu, să vă fure sticlele cu apă nesupravegheate! Vă trimit cele mai călduroase urări de bine și
vă așteptăm cu drag la următoarele acțiuni!”
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„„
„SĂ PLANTĂM PENTRU PLANETĂ”—
SCHIMB DE SEMINŢE ȘI PLANTARE DE
ARBORI RARI LA GRĂDINA BOTANICĂ
DIN BUCUREȘTI
în numere
10 arbori plantați
50 de participanți

parteneri
Ocolul Silvic Comana
Direcția Silvică Giurgiu
Administrația Parcului
Natural Comana

finanțatori

Proiect multianual de conștientizare și împădurire, aprilie 2014

Adriana Stoica, voluntară

Î

De asemenea, Fundaţia Yves Rocher a oferit Grădinii Botanice 10 specii de arbori și
arbuști care au fost plantaţi de către invitaţi.
Aceste specii—Abies procera (Brad nobil /
Glauca), Abies numidica (Brad algerian), Abies
koreana (Brad corean), Juniperus pingii (Ienupăr), Chamaecyparis lawsoniana (Stardust),
Deutzia rosea, Deutzia purpurea, Albizia julibrissin (Arbore de mătase / Summer Chocolate), Hydrangea serrata (Hortensie), Vitex
agnus-castus (Mielărea)—nu se numărau
până în acel moment în portofoliul Grădinii
Botanice. Prin cele două acţiuni, instituţia a
beneficiat de sprijinul Fundaţiei Yves Rocher
în diversificarea speciilor de plante, arbori și
arbuști pe care le deţine și la creșterea valorii sale din punct de vedere botanic.

M

După evenimentul de la Grădina Botanică,
reprezentanţii Mărcii și ai Fundaţiei Yves
Rocher, ai Asociaţiei MaiMultVerde și invitaţii lor au vizitat zonele în care s-a plantat în
toamna anului 2013 la Comana.

Cum toate condițiile erau îndeplinite, găleți și cazmale – checked, doritori să planteze – checked, puieți
de arbori deosebiți – checked, cu mare drag am purces la treabă. Cine nu crede are dovezile fotografice.

n 15 aprilie, Marca Yves Rocher, în parteneriat cu Asociaţia MaiMultVerde, a lansat
în România proiectul „Să Plantăm pentru
Planetă”, în cadrul unui eveniment desfășurat la Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”
din București. Invitaţii speciali ai acestui
eveniment au fost: Tommy Rocher (nepotul
fondatorului Mărcii Yves Rocher), Aurélia
Rocher (nepoata domnului Yves Rocher), dr.
Paulina Anastasiu, director al Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză”, Andreea Răducan,
Ela Crăciun și Dragoș Bucurenci, membru
fondator al Asociaţiei MaiMultVerde.

Yves Rocher România
Fundația Yves Rocher

16

În cadrul evenimentului a fost organizat un
schimb de seminţe între Grădina Botanică a
Mărcii Yves Rocher din localitatea La Gacilly din Bretania (Franţa) și Grădina Botanică
din București. Pe lista seminţelor oferite de
Grădina Botanică din La Gacilly, se numără
specii de plante din ordinele Solanales, Asterales, Lamiales și Poales care au fost alese
de reprezentanţii Grădinii Botanice din București pentru a completa diversitatea vegetală a acestei instituţii reprezentative pentru
Capitală și România.
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arți, 15 aprilie 2014, am crezut că va fi o zi ca
oricare alta, dar s-a dovedit a fi „o zi mai mult
verde de marți”, plină de parfum și speranță. Specialiști ai Grădinii Botanice din București, voluntari, iubitori de culoare și natură ai Mărcii Yves Rocher și ai
Asociației MaiMultVerde au decis că e momentul ca
bucureștenii și oamenii din alte colțuri ale lumii să se
bucure de ceea ce natura ne-a dăruit cu multă dragoste: flori, copaci, culoare, viață.

cu o binevenită plantare la Comana. Acolo, voluntarii
companiei Yves Rocher au reîntinerit bătrâna pădure
plantând puieți de stejari, în ciripitul vesel al păsărilor
și mângâierile soarelui de primăvară.
Sper că v-am convins să vă alăturați nouă și la alte
acțiuni și împreună să facem o lume mai mult verde.”

Uite-așa acea „banală” zi de 15 aprilie a devenit o zi în
care lumea a devenit mai frumoasă. Vă întrebați cum?
Nimic mai simplu: MaiMultVerde a înlesnit un schimb
de semințe între Grădina Botanică din București și Grădina Botanică Yves Rocher din La Gacilly, iar pământul
fertil al grădinii a beneficiat de plantarea unor arbori și
arbuști de care vizitatorii se vor bucura și în viitor.

Iar cum poveștile asemeni celei de mai sus au, de obicei, un final fericit, nici povestea mea nu face excepție:
schimbul de idei, semințe și arbori speciali a culminat
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„„

Raluca Lăzăruț

S

wimathon n-a însemnat doar spirit de echipă şi
încă o dovadă că împreună putem face minuni, a
fost o acţiune în care am crezut teribil și pentru care
am fost trup și suflet. Bucuria că am reușit să urcăm
pe podium în intrecerea propriu-zisă n-a fost nimic
în comparaţie cu satisfacţia că am reușit să strângem banii pentru plantarea de la Ploiești. Mulţumesc
MaiMultVerde pentru sentimentul incredibil pe care
mi l-a oferit și echipei alături de care am înotat, aţi
fost minunaţi!”

SWIMATHON BUCUREȘTI
Proiect de fundraising, iulie 2014
în numere
5 înotători voluntari
60 de lungimi de bazin
olimpic înotate
4.000 de lei adunați
400 de puieți plantați
la Ploiești în toamnă

susținători
Raluca Lăzăruț
Laura Belecciu

Î

n 12 iulie, Echipa Verde formată din Raluca
Lăzăruţ (Kanal D), Laura Belecciu (Prima
TV), Vladimir Drăghia, Dragoș Bucurenci
(membru fondator al Asociației MaiMultVerde) și Bogdan Hossu (consultant în accesarea fondurilor europene), a înotat la
Swimathon București pentru a susţine cauza
Asociaţiei MaiMultVerde—continuarea proiectului de împădurire de la Ploiești—Şoseaua de Centură Est, prin plantarea a 5.000
de puieţi. Aceasta a fost singura cauză de
mediu înscrisă în competiţie pentru al doilea
an consecutiv.

Vladimir Drăghia
Dragoș Bucurenci

Swimathon București este un eveniment
sportiv de atragere de fonduri pentru cauze
din comunitatea locală, administrat de Fundația Comunitară București. La ediția din
2014 au participat 180 de înotători.
Dacă în cazul Ralucăi, Laurei, al lui Dragoș
și al lui Bogdan, aceasta a fost prima participare, Vladimir a înotat pentru a doua oară la
Swimathon București pentru a susține cauza
Asociației MaiMultVerde. Împreună, cei cinci
au reușit să înoate 60 de lungimi de bazin
olimpic în 50 de minute, să ocupe locul al
treilea în seria în care au înotat și să adune
donaţii în valoare de 4.000 lei.

Vladimir Drăghia

A

m participat la Swimathon pentru a doua oară și
am făcut-o din aceleași motive ca și prima dată.
Mă implic în proiectele Asociației MaiMultVerde pentru că simt că reprezintă o investiţie în viitor. Nu trebuie să le lăsăm copiilor noștri case mai mari, afaceri
mai prospere, nevoia de a deţine mai multe bunuri, ci
o lume mai curată, mai verde.”

Bogdan Hossu
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„

Andreea Dușencu, voluntară

A

m așteptat cu nerăbdare ziua de 20 septembrie 2014, știind că urma să o petrec alături de
MaiMultVerde și voluntarii Ericsson la o acţiune de
ecologizare în pădurea Snagov.

CURĂȚENIE ÎN PĂDUREA SNAGOV
Proiect de igienizare a unei arii naturale, septembrie 2014
în numere
150 de saci cu
deșeuri adunați
80 de voluntari

parteneri
Fundația Snagov

finanțator
Ericsson România

80

de angajați ai companiei Ericsson
România, sub atenta supraveghere
a Asociației MaiMultVerde, au petrecut o zi
de sâmbătă în Pădurea Snagov, încercând să
curețe de gunoaie zonele cele mai frecventate de turiști. În urma acțiunii lor, au fost
adunați 150 de saci cu gunoaie care au ajuns
la groapa de gunoi, iar plasticul la reciclat.
De asemenea, participanții au fost implicați
în alte activități cu tematică eco, cum ar fi:
recunoașterea și inventarierea speciilor de
arbori și plante din pădure, strângerea de
material de studiu (frunze, ghinde și alte
fructe), curăţarea arborilor de plante invazive (iederă, viță canadiană). La final, s-a
organizat un concurs de deșeuri interesante
(casete audio, televizoare, păpuși, haine).

Ziua a debutat la sediul Fundaţiei Snagov, un loc plăcut și primitor, unde voluntarilor sosiţi cu autocarul li
s-a alăturat și echipa de bicicliști, pe ai cărei membri
am avut bucuria să-i revedem și aplaudăm de mai
multe ori de atunci la competiţii sportive și să-i vedem
chiar și pe podium. După micul dejun, o prezentare
succintă a rezervaţiei naturale Snagov, instructaj și
câteva exerciţii de încălzire, toată lumea s-a echipat
cu mănuși, saci și tricouri verzi și ne-am îndreptat spre
locul faptei.
Pădurea ne aștepta verde, minunată și fremătând de
viaţă, părea un colţ de rai, dar la o privire mai atentă
săreau în ochi gunoaiele lăsate pe cărări, la umbra
copacilor, peste tot. Deși intram într-una dintre cele
mai afectate zone ale pădurii din acest punct de vedere, voluntarii Ericcson erau puși pe treabă și plini de
entuziasm, s-au organizat repede în echipe, au lansat
ideea unui concurs pentru cele mai creative deșeuri
și-n curând pădurea era plină de spiriduși în verde puși
pe fapte bune.
I-am însoţit pe cei ce strângeau gunoaie, ajutându-i cu
saci, apă, informaţii sau orice aveau nevoie și ne-am
intersectat deseori pe poteci cu grupul celor care adunau în coșuleţe ghinde, frunze și alte minunăţii, iar
puţin mai încolo îi vedeam urcaţi pe scară, măsurând
și luând notiţe, pe cei ce se ocupau de inventarierea
arborilor seculari.

În a doua parte a zilei, activităţile au continuat și,
după numai câteva ore, zonele din pădure unde s-a
acţionat păreau alt loc, solul respira eliberat de gunoaiele care probabil ar fi rămas acolo pentru zeci,
chiar sute de ani. La concursul de deșeuri, echipele
au inventat pentru obiectele găsite prezentări de
modă, povești din trecut, enigme preistorice și-am
avut parte și de o surpriză scoasă parcă din romanele poliţiste, unul dintre voluntari găsise în pădure
o valiză veche în a cărei căptușeală se aflau cinci
bancnote de câte un dolar din anii ‘80.
Au urmat o jurizare riguroasă a concursului, anunţarea câștigătorilor, fotografia de grup și drumul spre
casă, cu promisiunea că ne vom întoarce să curăţăm și alte zone din pădure.
Mulţumesc voluntarilor Ericsson și reprezentanţilor
MaiMultVerde și ai Fundaţiei Snagov că mi-au demonstrat încă o dată că putem acţiona pentru a îndrepta răul făcut de om mediului și pentru a proteja
natura și pentru că mi-au reamintit că în orice rău
se poate găsi și o parte bună, doar s-o căutăm!
Pentru mine ziua a fost cu atât mai specială cu cât
am avut bucuria și surpriza să văd un cerb traversând în salturi un luminiș larg, iar apoi am văzut-o
de două ori printre copaci și pe căprioara care-l
însoţea. Am plecat de la Snagov având în minte
imaginea unei păduri mai luminoase și mai curate, o
pădure în care razele soarelui mângâie copacii, cărările, vegetaţia și florile neatinse de resturile lăsate
de om, iar cerbii și căprioarele aleargă nestingherite
printre arborii vechi de sute de ani.”

Pauza de prânz a avut loc la Fundaţia Snagov, pe
băncuţe și iarbă, sub viță de vie și gutui, sub un soare
blând și cald. Oamenii au mâncat liniștiţi, s-au relaxat
la povești și un joc cu mingea, au râs și-au povestit.
Nu prea mult însă, fiindcă ne aștepta o altă zonă din
pădure care striga după ajutor.

20
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„„

Adela Szatvanyi

A

m ales să fiu fundraiser Galantom pentru
MaiMultVerde deoarece consider că organizaţia
îmi împărtășește principiile, precum și dorinţa de mai
multă implicare activă pentru a proteja mediul. Cel
puţin în Maramureș este o nevoie masivă de implicare
în protejarea mediului înconjurător. Hectare întregi de
păduri au fost defrișate. Acest lucru este jenant și trist.
De aceea, voi face tot posibilul să protejez mediul în
care m-am născut și am crescut.”

ALERGĂTORII SUSȚIN CAUZA
ASOCIAȚIEI MAIMULTVERDE
Proiect de fundraising
în numere
3 alergători
5 competiții în
țară și străinătate
6.738 de lei adunați
135 de donatori
670 de puieți
plantați în campania
„Fă cadou un copac”

susținători
Cosmin Andrei Coca
Adela Szatvanyi
Alexandra Butuceanu

Î

n 2014 am fost prezenți pe platforma online Galantom.ro, unde mai mulți sportivi amatori au alergat la diverse competiții
sportive pentru a susține cauza Asociației
MaiMultVerde. Cei care au alergat pentru a
strânge fonduri pentru reîmpădurirea României au fost:

Adela Szatvanyi (38 de ani) este din Vișeu de
Sus, Maramureș. Și-a dezvoltat o nouă pasiune, hiking-ul, în urmă cu câțiva ani și, din
2013, participă la maratoane locale și internaţionale. Adela a alergat la Semimaratonul
Internaţional București și la maratonul original Marathon-Atena.
Alexandra Butuceanu (24 de ani) este din
București și a participat la Semimaratonul
Internaţional București din dorința de a renunța la sedentarism și a-și forța limitele. A
fost prima ei competiție sportivă de acest fel
și a ales să îmbine sportul cu responsabilitatea față de mediu.
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Cosmin Andrei Coca (35 de ani) este originar din Baia Mare, Maramureș și s-a stabilit
în 2013 în Sibiu, un loc ideal unde poate să
practice în natură sporturile care îl pasionează: alergatul, mersul cu bicicleta, urcatul
pe munte. Îi place natura și aleargă de când
se știe, dar mai serios a început în 2009. În
2014, a alergat și a susținut cauza Asociației
MaiMultVerde la Brașov Marathon, EcoMarathon Moeciu și Ultra Trail du Mont
Blanc, un traseu de 164 km care înconjoară
Mont Blanc.

Cosmin Andrei Coca

Î

mi place să alerg, să merg cu bicicleta și să hoinăresc pe munţi. Toate aceste activităţi prefer să le fac
în natură, nu în oraș, așa că pot observa schimbările
dramatice prin care trece mediul și câtă nevoie este de
intervenţia noastră. Fie că este vorba de mizeria lăsată
de turiști, de tăierile de arbori, de speciile de animale
afectate de tăieri, de impactul pe care îl are chiar și
activitatea mea asupra biodiversităţii, nu pot rămâne
impasibil. Așa că am început să mă gândesc ce aș
putea face mai mult. Am început prin a planta copăcei
acum câţiva ani cu o mână de prieteni, acum încerc
prin alergările mele verzi să continuu acest demers cu
ajutorul prietenilor de la MaiMultVerde.

A fi fundraiser pentru Asociaţia MaiMultVerde și a
ajuta la strângerea de fonduri pentru acţiunile de împădurire ale organizaţiei consider că este deja un mare
pas în direcţia potrivită.
Alerg pentru ca MaiMultVerde să planteze mai mulţi
copaci acolo unde este nevoie, să cureţe de gunoaie
zone naturale și să promoveze un stil de viaţă frumos
și sănătos!”

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

23

„„
AMENAJAREA CENTRULUI DE SERVICII
SOCIALE „PINOCCHIO”
în numere
300 de voluntari

finanțator
TELUS
International Europe

Proiect de voluntariat, septembrie 2014

Bianca Georgescu & Mihai Dobre

Î

P

Voluntarii din București și Craiova, cărora li
s-au alăturat președintele TELUS International, Jeffrey Puritt, ambasadorul Canadei în
România, E.S. Dna Joanne LEMAY, au amenajat atât spaţiul din curtea centrului, cât
și interiorul clădirii. Aceștia au montat un
foișor din lemn pentru petrecerea timpului
liber, au plantat puieţi de arbori și arbuști,
Acţiunea a făcut parte din campania interau amenajat spaţiul verde și au renovat
naţională „TELUS Day of Giving” prin care
echipamentele și locul de joacă. În interior,
angajaţii TELUS și TELUS International aleg
voluntarii au zugrăvit și reparat pereţii dorsă susţină o anumită cauză comunitară prin
mitoarele și holurilor, transformând centrul,
voluntariat, să se implice în comunitatea în
care trăiesc și își desfașoară activitatea. Pen- locul pe care acești copii îl numesc „acasă”
într-unul mai plăcut. De asemenea, sala multru a doua ediţie a campaniei în România,
compania TELUS International Europe a ales timedia a fost dotată cu cinci calculatoare și
mobilierul aferent.
să sprijine Centrul de Servicii Sociale „Pinocchio” din Sectorul 1 al Capitalei. Centrul
este destinat copiilor străzii și asigură inter- La finalul zilei, copiii s-au alăturat voluntarinarea în regim de urgenţă pentru fete și bă- lor, bucurându-se de transformarea pe care
ieţi cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani, aflaţi a suferit-o centrul, locul pe care ei îl numesc
„acasă”, și de cadourile pe care le-au primit.
în situaţii de abandon, abuz sau neglijare.

n 27 septembrie, 300 de angajați ai companiei TELUS International Europe, voluntari ai Asociaţiei MaiMultVerde, jurnaliști și
bloggeri s-au adunat pentru a amenaja interiorul și exteriorul Centrului de Servicii Sociale
„Pinocchio” din București.

utem spune cu toată convingerea că suntem
„clienți fideli” ai acțiunilor de plantare și ecologizare pe care MaiMultVerde le organizează în fiecare
an. Dar atunci când am fost invitați să participăm
la această acțiune, nu am stat pe gânduri și am dat
curs invitației.
Pentru noi, Centrul de Servicii Sociale „Pinocchio” a
însemnat, pâna la participarea la amenajarea acestuia
alături de MaiMultVerde, un ‘nume’ strecurat ocazional în buletinele de știri.

Odată cu participarea la acțiunea de la centrul
„Pinocchio”, am devenit actorii principali ai unui buletin de știri pe care am vrea să îl vedem în fiecare zi
la televizor: „un grup de voluntari a adus un strop de
fericire unor copii defavorizați”.

Pe scurt, acțiunea la care am participat a presupus
îmbunătățirea condițiilor în care trăiesc copiii din Centrul de Servicii Sociale „Pinocchio”. La acțiune am fost
în jur de 300 de voluntari, grupați pe echipe, fiecare
grup fiind responsabil de o anumită activitate. Echipa
din care am făcut parte eu a fost reponsabilă pentru
construirea unui foișor din lemn, echipa Biancăi de
amenajarea unui spațiu de joacă, iar celelalte echipe
de plantarea de puieți, amenajarea camerelor din
interiorul centrului, echiparea acestora cu calculatoare,
cât și cu renovarea echipamentelor de joacă. La sfârșitul zilei rezultatele acțiunii au fost remarcabile – centrul de copii a devenit mai prietenos, iar noi, voluntarii,
mai responsabili.”

Acţiunea a avut drept scop îmbunătăţirea
condiţiilor în care trăiesc cei 50 de copii.
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„„

„FĂ CADOU UN COPAC”

Alexandru Roibu, voluntar

Proiect multianual de împădurire, octombrie–noiembrie 2014
în numere
7.000 de puieţi
200 de voluntari

partener
Serviciul de
Gospodărire Urbană
Ploiești

finanțatori
METRO SYSTEMS
Romania
Scania
Electro-Total
Lexmark
Food Panda
DecoBox
byCristian
OK Print

Î

LIMITLESS Total Body Makeover, Marvelous
n 25 octombrie și 1 noiembrie, 200
Store. De asemenea, o parte din fonduri a
de voluntari și susţinători ai Asociaţiei
fost obţinută prin participarea la Swimathon
MaiMultVerde din București și Ploiești au înfruntat vremea friguroasă și au plantat 7.000 București, un eveniment de fundraising organizat de Fundația Comunitară București. Din
de puieţi de stejar, frasin și paltin, pe o parcelă de cinci hectare pe Şoseaua de Centură echipă au făcut parte Laura Belecciu (Prima
Est, lângă Ploiești. În această zonă, Asociaţia TV), Vladimir Drăghia (Antena 1), Dragoș
MaiMultVerde continuă acţiunile de împădu- Bucurenci (fondator al Asociaţiei MaiMultVerde) și Raluca Lăzăruţ (Kanal D). Fundrairire începute în anul 2009, în încercarea de
serii Adela Szatvanyi, Alexandra Butuceanu
a crea o barieră naturală de protecţie între
și Cosmin Coca au alergat la diverse comoraș și zona industrială.
petiţii sportive și au adunat fonduri pentru
MaiMultVerde prin intermediul platformei
Campania „Fă cadou un copac!” este susGalantom.ro. Astfel, s-au strâns fonduri penţinută prin donaţii de la persoane fizice și
tru plantarea celor 7.000 de puieţi de stejar,
sponsorizări de la companii. Printre susţinăfrasin, paltin și alte specii ajutătoare.
torii campaniei în anul 2014 se află: METRO
SYSTEMS Romania, Scania, Electro-Total,
Lexmark, Food Panda, DecoBox, byCristian, Voluntarilor li s-au alăturat la plantare Laura
Belecciu și Vladimir Drăghia, susţinători ai
OK Print, BackupRun, septembrie.cândva,
Linia 21, Corporate Goodies, Aqua Carpatica, Asociaţiei MaiMultVerde. Ei au înotat la

BackupRun
septembrie.cândva
Linia 21
Corporate Goodies
Aqua Carpatica
LIMITLESS
Total Body Makeover

Swimathon București în iulie 2014 pentru a
aduna fonduri pentru proiectele de împădurire desfășurate de organizaţie.
În cei patru ani de campanie, s-au plantat
23.000 de puieţi la Snagov și Ploiești. Campania „Fă cadou un copac!” continuă pe
www.maimultverde.ro/sustine. Doritorii
pot face o donaţie în valoare de 10, 30, 50,
100 sau 150 lei. În funcție de acest lucru, un
puiet sau mai mulţi vor fi plantați în numele
lor de către voluntarii MaiMultVerde. Donatorul primește prin e-mail confirmarea și
o felicitare editabilă pe care o poate păstra
sau oferi unei persoane dragi. Pe termen
lung, persoana care face donaţia sau cea
care primește cadou copăcelul va primi informaţii despre acţiunea de plantare și participarea la ea, iar ulterior acesteia, despre
evoluţia copăceilor plantaţi.

S

unt alături de MaiMultVerde din 2011, la plantări,
igienizări, acțiuni de informare și fundraising, dar
parcă niciodată nu a fost atât de frig ca în prima zi
de plantare de la Ploiești, 25 octombrie. Din cei 100
de voluntari înscriși, puțin peste jumătate au hotărât
să înfrunte frigul alături de echipa MaiMultVerde și să
continue plantările pe Șoseaua de Centură Est. Restul
au preferat să stea acasă la căldură și poate să se
plângă că nu se face suficient pentru o Românie mai
bună, mai verde.

Cei care am ales să plantăm la aproape zero grade
ne-am încălzit cu ceaiul făcut de doamna Titi și mâncarea caldă la ceaun a doamnei Maria și am plecat
spre casă cu regretul că nu am terminat de plantat cât
ne propusesem și cu gândul să revenim în sâmbăta
următoare să continuăm.
Și am venit, în număr mai mare pentru că vremea a
ținut cu noi. Am avut soare, temperatură peste 10
grade și mult spor și voie bună. Și am terminat de
plantat cât ne-am propus, 7.000 de puieți de stejar,
frasin și paltin, în total, care s-au adăugat la puieții
plantați în anii trecuți, tot cu ajutorul voluntarilor și
care deja începeau să semene a pădure. Pe care o
vom vizita cu drag ori de cât ori vom trece prin zonă.”

Marvelous Store
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„„
„SĂ PLANTĂM PENTRU PLANETĂ”—
PLANTARE ÎN PARCUL NATURAL COMANA
Proiect multianual de împădurire
în numere
5.000 de puieţi
100 de voluntari

parteneri
Ocolul Silvic Comana
Direcţia Silvică Giurgiu
Administrația Parcului
Natural Comana

finanțatori
Yves Rocher România
Fundația Yves Rocher

P

rin proiectul „Să Plantăm pentru Planetă”, Asociaţia MaiMultVerde și Marca
Yves Rocher și-au propus să planteze
100.000 de puieţi de stejar (Quercus robur),
frasin (Fraxinus excelsior), cireș pădureţ
(Prunus avium) și plop (Populus spp.) pe o
suprafaţă totală de 26 ha în sudul României,
în Parcul Natural Comana (judeţul Giurgiu)
în perioada 2013-2015. Proiectul face parte
din campania internațională „Să Plantăm
pentru Planetă” prin care Marca Yves Rocher, prin intermediul Fundaţiei Yves Rocher,
și-a luat angajamentul de a planta 50 de milioane de arbori până la finalul anului 2014 la
nivel mondial, sprijinind asociaţii specializate
în reîmpăduriri din lumea întreagă.
În România, scopul acestui proiect de împădurire este de a susţine regenerarea artificială a stejarului (prin plantarea puieților)
în Parcul Natural Comana și de a contribui
la îmbunătăţirea calităţii aerului și solului în
zonă, precum și la refacerea centurii verzi
din jurul Bucureștiului.

28

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

Deși proiectul trebuia să se încheie în anul
2015, datorită eforturilor Ocolului Silvic
Comana, 100.752 de puieţi au fost plantaţi
în 2013 și 2014, finalizând proiectul înainte
de termen. Primii 28.000 de puieţi de stejar
au fost plantaţi de către 150 de voluntari de
la MaiMultVerde, colaboratori ai Mărcii Yves
Rocher și jurnaliști, respectiv de personalul
Ocolului Silvic Comana în cadrul unor acţiuni de plantare organizate în luna noiembrie
2013. Acţiunile de plantare au continuat în
toamna anului 2014 când s-au mai plantat
72.752 de puieţi de stejar, atingându-se astfel
obiectivul propus prin acest proiect.
Pe lângă plantări, în anul 2014, Ocolul Silvic
Comana și Direcţia Silvică Giurgiu au realizat lucrări de întreţinere (mobilizare teren,
smulgere buruieni, descopleșire), astfel încât plantaţia să se dezvolte în cele mai bune
condiţii și să atingă starea de masiv conform
normelor silvice în vigoare.

Cati Vișinescu, voluntară

S

ă Plantăm pentru Planetă” a fost un proiect în
care m-am implicat cu mult drag, bucuroasă de
planul îndrăzneț al celor de la Yves Rocher și de faptul
că au ales să includă Romania în acțiunile lor de împădurire. Atenta îndrumare și experiența celor de la
MaiMultVerde, combinată cu disponibilitatea și numărul mare de voluntari ce au venit în zilele de plantare
au făcut posibilă reîmpădurirea unei zone însemnate
din Parcul Natural Comana. Voluntarii au fost extrem
de harnici, muncind cu drag și spor până la terminarea
acțiunii, chiar dacă uneori condițiile de plantare nu au
fost chiar foarte bune (solul era foarte dur pe alocuri).
A fost o adevărată plăcere să lucrez alături de ei.

În numele tuturor, vreau să le mulțumesc celor de la
Yves Rocher pentru gestul frumos și pentru gura de
aer proaspăt pe care o vor aduce noii copaci plantați.
Și multumim bineînțeles și oamenilor frumoși de la
MaiMultVerde, pentru implicare și activități. Pentru că
ei fac totul să fie... mai mult verde.”
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Victor Zamfir, coordonatorul acțiunii de plantare

A

cţiunea de plantare de la Comana avea să meargă
excelent încă de la început. Furnizorii au răspuns
pozitiv și prompt, voluntari aveam înscriși de două ori
mai mulţi decât era nevoie, coordonatorii au răspuns
pozitiv de asemenea, iar o tură montană ce presupunea traversarea masivelor Ceahlău și Hășmaș îmi încununa perspectivele unui minunat sfârșit de toamnă.

PLANTARE CU NN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ
Proiect de împădurire, noiembrie 2014
în numere
5.000 de puieţi
100 de voluntari

parteneri
Ocolul Silvic Comana
Direcţia Silvică Giurgiu
Administrația Parcului
Natural Comana

finanțator
Yves Rocher România
Fundația Yves Rocher

Î

n 15 noiembrie, 100 de angajaţi ai NN
Asigurări de Viaţă și voluntari ai Asociaţiei
MaiMultVerde din București și Ploiești au
plantat 5.000 de puieţi de stejar în Parcul
Natural Comana (judeţul Giurgiu). Acţiunea de plantare a făcut parte din proiectul
„Paperless” (Fără hârtie) al NN Asigurări
de Viață prin care compania și-a propus să
ofere clienților acces mai rapid și facil la informații și să contribuie la rezolvarea unei
probleme de mediu – consumul de hârtie.
După cinci ani de desfășurare a proiectului, NN Asigurări de Viaţă le-a mulțumit
acestor clienţi plantând 5.000 de puieţi de
stejar în numele lor, împreună cu Asociaţia
MaiMultVerde.

În trecut, stejarul era specia predominantă
în zona Parcului Natural Comana, însă în
ultimele decenii a ajuns să fie din ce în ce
mai rar. Romsilva, prin Ocolul Silvic Comana, și-a propus să reintroducă stejarul în
ecosistemul local prin acţiuni de plantare, iar
NN Asigurări de Viaţă și MaiMultVerde s-au
alăturat acestui demers. Stejarul este un
arbore maiestuos care asigură stabilitatea și
umiditatea solului în care crește, contribuie
la dezvoltarea biodiversităţii, iar odată ajuns
la maturitate, absoarbe o cantitate mare de
CO2 din atmosferă, contribuind și la îmbunătăţirea calităţii aerului.

Așadar, având totul pregătit și bine pus la punct încă
din prima zi a săptămânii, marţi am plasat grijile de
toate zilele pe un plan terţ și am purces către templul
zeului soare, Kogaion – alias Ceahlău. De data aceasta,
am plecat însoţit de un preţios și vechi tovarăș, nu cum
mă obișnuisem în ultimii ani, singur. Nu am mai mers
la fel de repede, dar am ajuns mult mai departe. Nu
au lipsit peripeţiile, vremea bună, un frumos exemplar
de ciobănesc carpatin ce ne-a însoţit cale de trei zile
și măreţia tulburătoare a monoliţilor specifici acestor
munţi ce dăinuiesc pe graniţa transilvano-moldavă.
În timp ce reveneam spre Capitală, copleșiţi ușor de
melancolia specifică unei astfel de ture, am început
să primesc veștile. La Comana plouase și autocarele
cu voluntari nu mai puteau ajunge în adâncul pădurii,
unde se află zona de plantare. În cel mai rău caz, voluntarii aveau să parcurgă 3-4 kilometri pe jos (ceea ce,
sâmbătă, avea să se și întâmple). Unul dintre furnizori,
de asemenea, ameninţa că nu poate ajunge, având utilajul prea greu. Pentru asta am dus o epuizantă muncă
de lămurire. Dar s-a rezolvat. Imediat ce am închis
telefonul, am sunat la serviciul de ambulanţă, pentru o
reconfirmare, cum obișnuiam. Şi aici surpriză: fără niciun fel de explicaţie sau măcar scuze formale, am fost
anunţat sec, că nu mai vine echipajul. La revedere!
Timp de șase ore, am căutat, mobilizând o mică armată de prieteni, servicii de ambulanţă, cadre medicale
și colegi, pentru a face rost de un echipaj medical, a
cărui prezenţă o consideram obligatorie la o astfel de
acţiune. Am consumat bateria a trei telefoane, energia a zece oameni, nervii altei duzini și astfel, vineri pe
la ora 22 când intram în București, am găsit în sfârșit
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„

soluţia salvatoare. Între timp, am aflat că unul dintre
colegii mei se rătăcise în pădure la Comana, unde
fusese la pichetat în vederea pregătirii terenului pentru a doua zi. L-au găsit după mai bine de o oră de
căutări și spaime.
Şi a sosit și ziua plantării. Conform obiceiului, 8 dintre noi ne-am dus înainte, la prima oră a dimineţii,
pentru a așeza tabăra. Roţile patinau pe frunzele
umede și ne-a luat o veșnicie pentru a ajunge în
zona stabilită. Efortul a fost încununat cu un sandviș,
o cafea caldă și axul bătrânei noastre remorci bună
la toate, rupt.
Când au sosit voluntarii, noi aveam totul pregătit, iar
ei păreau a fi epuizaţi. Cei de la Ocolul Silvic ne-au
dat o mână de ajutor cu mașinile lor de teren și au
adus o parte din voluntari. Aceștia și-au revenit după
ceaiul cald, iar după ce am glumit puţin împreună, a
ieșit și soarele. Şi ne-am apucat să plantăm. Stejari,
frasini și cireși. Adânciţi în codrii aceia cu încărcare
istorică și afectivă, voluntarii au dat frâu liber sentimentelor și nu s-au menajat. Restul ţine de domeniul
cifrelor. S-a plantat cât s-a propus, poate chiar ceva
mai mult. S-au făcut și poze frumoase, iar cei mai
mulţi dintre voluntari au cerut să știe când se va mai
planta. Deja își doreau să revină. Şi noi, organizatorii,
de altfel.
Nu au lipsit grijile, momentele tensionate și nemulţumirile datorate mai ales condiţiilor grele de plantare.
Dar la final, puieţii au fost plantaţi și voluntarii au
plecat acasă mulţumiţi că au participat, că au dus
la capăt un lucru bun și că au cunoscut oameni noi
sau au aflat lucruri noi. Am primit (ca de obicei) nenumărate mesaje în care participanții mulţumeau și
lăudau implicarea și eforturile noastre. Plantarea din
15 noiembrie 2014 a fost poate cea mai aventuroasă
și dificilă acţiune dar, în final, totul a ieșit așa cum
ne-am obișnuit: foarte bine!
La mai mult verde!”

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

31

ECO-VOLUNTARIAT ÎN PENITENCIARE
Proiect de voluntariat și educație ecologică
în numere
20 de voluntari din
comunitate
100 de persoane
private de libertate
implicate în proiect

parteneri
Penitenciarul Craiova
Penitenciarul pentru
Minori și Tineri
Federaţia VOLUM
Primăria Ișalniţa

finanțator
Granturile SEE 20092014 prin Fondul ONG
în România
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E

co-voluntariat în penitenciare” este un
proiect care promovează beneficiile
voluntariatului pentru mediu în rândul persoanelor private de libertate din Penitenciarul Craiova și Penitenciarul pentru Minori și
Tineri, precum și în rândul comunităţilor din
Craiova și Ișalniţa. Partenerii proiectului sunt
Asociaţia MaiMultVerde, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul pentru Minori și Tineri,
Federaţia VOLUM și Primăria Ișalniţa.

În cadrul acestui proiect, cu sprijinul Federaţiei VOLUM (Federaţia Organizaţiilor
care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului
în România), au fost selectate 100 de persoane private de libertate din Penitenciarul
Craiova și din Penitenciarul pentru Minori și
Tineri și 20 de voluntari din rândul comunităţii locale și implementate cinci programe
de voluntariat pentru mediu în penitenciare.
Aceste programe au fost: eco-antreprenoriat (instruirea persoanelor private de
libertate în domeniul agriculturii ecologice
în scopul înfiinţării unei sere și a unei livezi
în cadrul penitenciarului), management fo-
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restier responsabil și horticultură (instruirea
persoanelor private de libertate în scopul
gospodăririi responsabile a pădurilor, înfiinţarea unei pepiniere de salcâm, realizarea
unei acţiuni de plantare pe un teren oferit
de Primăria Ișalniţa, amenajarea unui spaţiu
verde în penitenciar), energii alternative (dobândirea cunoștinţelor necesare implementării unor proiecte de reducere a amprentei
de carbon în cadrul penitenciarelor), conservarea biodiversităţii (familiarizarea a șase
persoane lipsite de libertate din Penitenciarul pentru Minori și Tineri Craiova cu schimbările climatice și degradarea habitatelor ca
urmare a activităţilor antropice), implementarea colectării selective în unităţile penitenciare și valorificarea deșeurilor în cele două
penitenciare vizate de proiect.
Obiectivul principal al proiectului este implicarea, ca voluntari, a persoanelor private
de libertate, dar și a locuitorilor din Ișalniţa
și Craiova în proiecte de mediu, în beneficiul
localnicilor și a instituţiilor care funcţionează
în comunitate. De asemenea, se urmărește

iniţierea de practici sustenabile în domeniul
protecţiei mediului atât în comunitate, cât și
în instituţiile penitenciare, un prim rezultat
direct fiind implementarea unui sistem de
colectare selectivă și acţiuni de îmbunătăţiri
funciare și peisagistice de care vor beneficia
aproximativ 1.505 de persoane private de
libertate și 600 de angajaţi ai penitenciarelor.

SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG
în România, cu suma de 66.057 de euro.
Mai multe informaţii despre proiect pot
fi găsite pe www.penitenciareverzi.ro,
iar despre granturile SEE 2009-2014, pe
www.eeagrants.org.

Partenerii proiectului își propun să ofere un
cadru în care toţi participanţii să înţeleagă cu
adevărat valoarea cetăţeniei active și avantajele acesteia atât la nivel personal, cât și social. Încurajând iniţiativele în domeniul voluntariatului pentru mediu, se dorește crearea
unor mecanisme care să faciliteze dialogul
și cooperarea între membrii comunităţii și
persoanele private de libertate în scopul
reintegrării după punerea în libertate a acestora din urmă.
Perioada de desfășurare a proiectului
este de 15 luni, august 2014 – octombrie
2015. Proiectul „Eco-voluntariat în penitenciare” este finanţat prin granturile
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SITUL NATURA 2000 DENIZ TEPE
Proiect de protejare a biodiversităţii, ianuarie – decembrie 2014
parteneri
Fundaţia Eco-Pontica
Societatea Ornitologică
Română

finanțator
Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice

cofinanțator
Fondul European de
Dezvoltare Regională

A

sociaţia MaiMultVerde a demarat în
1 august 2012 proiectul „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”,
SMIS-CSNR 36293. Proiectul este cofinanţat
din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management
pentru protecţia naturii, gestionat de Ministerul Mediului și Pădurilor.
Activitățile desfășurate în 2013 și 2014 au
contribuit la 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
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și elaborarea studiilor și delimitarea în teren
a limitelor sitului Natura 2000 ROSPA0032
Deniz Tepe. De asemenea, au fost organizate
sesiuni de informare și consultare a factorilor
interesaţi în elaborarea planului de management integrat și campanii de conștientizare
privind importanţa conservării biodiversităţii
în rândul grupurilor țintă vizate de proiect,
iar pentru a determina gradul de informare
a comunităţilor locale relevante la începutul
proiectului a fost realizat un studiu privind
percepţiile locuitorilor din comunele Nalbant,
Mihail Kogălniceanu și Mihai Bravu, aflate în
judeţul Tulcea, asupra sitului Natura 200 Deniz Tepe și a ariei naturale protejate de interes naţional Dealul Deniz Tepe.
Situl Natura 2000 Deniz Tepe este o arie
naturală protejată cu o suprafaţă de 1.900 ha
situată în sudul Podișului Dobrogei, în interiorul Depresiunii Nalbant. Dealul Deniz Tepe
este ușor recogniscibil în peisajul dobrogean,
având forma unui elefant culcat. Are altitudinea maximă de 258 m și este izolat în mijlocul
unor zone joase de câmpie.

Custozii sitului sunt Societatea Ornitologică
Română și Fundaţia Eco-Pontica. Administrativ, situl se află pe teritoriul comunelor
Mihail Kogălniceanu, Mihai Bravu și Nalbant
din judeţul Tulcea. Situl este important pentru populaţiile cuibăritoare ale unor specii
caracteristice zonelor de stepă precum: pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocârlia
de stol (Calandrella brachydactyla), ciocârlia
de Bărăgan (Melanocorypha calandra), fâsa
de câmp (Anthus campestris) și șorecarul de
câmp (Buteo rufinus). De asemenea, este
o importantă zonă de hrănire pentru o
parte din perechile cuibăritoare de șerpar
(Circaetus gallicus) și acvilă mică (Hieraaetus
pennatus) 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 pentru 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 și listate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt: popândăul
(Spermophilus citellus), balaurul dobrogean
(Elaphe quatorlineata) și clopoţelul dobrogean
(Campanula romanica).
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.
Mai multe informaţii despre proiect și activităţi pot fi găsite pe www.deniztepe.ro. Proiectul va fi încheiat în cursul anului 2015.
Proiectul este cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională.
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LECȚIA DE PRIM AJUTOR
Proiect multianual de educație
în numere
800 de persoane
informate despre
acordarea primului
ajutor
180.000 de vizite pe
lectiadeprimajutor.ro
23.000 de descărcări
ale aplicaţiilor pentru
smartphones și
tablete
13.000 de fani pe
Facebook
Premiul III la Gala
Societăţii Civile,
ediţia 2013, în
cadrul secţiunii
„Educaţie, Învăţământ,
Cercetare”, Premiul
UNSAR pentru
campanii de CSR și
„Silver Prize” în cadrul
galei ZF Mobilio 2013
la categoria „Best
Mobisite”
12.000 de euro donaţi
către SMURD de NN
Asigurări de Viață
prin două campanii
organizate în cadrul
programului
Peste 5,4 milioane
de vizionări pentru
pastilele TV „Lecţia de
prim ajutor” difuzate
la Pro TV

36

Î

n luna noiembrie, programul „Lecţia de
prim ajutor” a aniversat trei ani de desfășurare, crescând de la an la an. Programul
include site-ul www.lectiadeprimajutor.ro,
aplicaţiile pentru smartphone și tablete cu
sisteme de operare Android și iOS și lecţiile
de prim ajutor pentru publicul larg.

De-a lungul celor trei ani de program, au
fost organizate cursuri de prim ajutor pentru publicul larg, angajaţii și clienţii NN Asigurări de Viaţă, în cadrul cărora instructorii
SMURD au prezentat soluţii de prim ajutor
de bază. Participanţii au avut ocazia să afle
și să testeze practic manevrele de bază în
acordarea primului ajutor și să pună medicilor întrebări pe diverse teme medicale.
Unele cursuri au avut teme speciale pentru
a răspunde solicitărilor apărute de-a lungul desfășurării acestora, cum ar fi cursuri
pentru părinţi, cursuri pentru practicanţii
sporturilor extreme care au fost ţinute cu
susţinerea unui medic ortoped, cursuri de
aprofundare, cursuri pentru angajaţii unor
instituţii. La aceste cursuri au participat 800
de persoane din toată ţara.
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În mediul online, în cei trei ani, site-ul
www.lectiadeprimajutor.ro a înregistrat
peste 180.000 de vizite (dintre care peste
120.000 unice), fiind accesate 380.000 de
pagini, iar fiecare utilizator având un timp
mediu petrecut pe site de trei minute. De
la an la an s-a înregistrat o creștere de 60%
a numărului vizitelor și vizitatorilor. În cadrul
site-ului sunt publicate permanent informaţii
de actualitate din domeniul acordării primului ajutor, rubrici speciale dedicate afecţiunilor de sezon, ilustraţii grafice explicative și
filme cu demonstraţii ale soluţiilor de prim
ajutor. Cei mai căutaţi termeni pe site-ul
lectiadeprimajutor.ro au fost: prim ajutor,
șoc anafilactic, epilepsie, manevra Heimlich,
indigestia, trusa de prim ajutor, contractura
musculară, fractură închisă, poziţia laterală
de siguranţă, coma alcoolică. Vizitatorii pot
adresa întrebări medicilor SMURD prin
intermediul unui formular online și primi
răspunsuri în 24 de ore sau își pot testa cunoștinţele despre acordarea primului ajutor
și verifica stilul de alimentaţie și viaţă prin
quiz-uri online.

De asemenea, vizitatorii site-ului pot contribui cu informaţii noi la situaţiile deja existente sau pot propune situaţii și soluţii noi,
iar cei care doresc să fie la curent cu ultimele noutăţi se pot abona la e-newsletter-ul
„Lecţia de prim ajutor” sau pot urmări informațiile pe Facebook sau Twitter.

partener
SMURD

finanțator
NN Asigurări de Viață

Pentru a spori nivelul de interactivitate al
programului și a asigura accesul facil la informaţii, 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. Aplicaţia pentru smartphone este disponibilă și în varianta offline,
putând fi descărcată și accesată chiar și în
lipsa conexiunii la internet.

lectiadeprimajutor.ro/aplicatii-pentru-android-si-iphone
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PLANTĂRILE DIN ȚARA LUI ANDREI
Proiect multianual de împădurire
în numere
670.000 de puieţi
116 hectare

finanțator
Petrom

Î

ntre 2010 și 2012, voluntarii Asociației
MaiMultVerde și ai companiei Petrom și-au
rupt din timpul liber pentru o cauză nobilă:
plantări în zonele defavorizate, în cadrul
proiectului „Țara lui Andrei”: Ploiești – Șoseaua de Centură Vest, Valea Călugărească,
Băicoi (județul Prahova), Frasinu (județul Buzău), Moreni (județul Dâmbovița), Moinești
(județul Bacău), Leșmir și Marca (județul Sălaj), Mârșani (județul Dolj), Moinești (județul
Bacău), Roata de Jos (județul Giurgiu), Vânătorii Mici (județul Giurgiu), Videle și Talpa
(județul Teleorman).

De două ori pe an, primăvara și toamna,
specialiștii Asociației MaiMultVerde pornesc
într-o misiune de verificare a terenurilor
plantate în cadrul acestui proiect. Aceste
verificări sunt o componentă esenţială a
angajamentului de a urmări timp de cinci ani
evoluţia viitoarelor păduri, alături de lucrările de întreţinere și completare. În 2014 a
fost trimis pe teren Mihai Enescu, inginer
silvicultor, pentru a observa evoluția puieților plantați în zonele din programul „Țara lui
Andrei”. Concluziile evaluării au fost: puieții
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de salcâm, glădiță, molid, brad, pin silvestru,
stejar pedunculat, stejar roșu, frasin, paltin,
plop, mălin, arțar, catalpa, frasin și paltin
o duc bine, procentul de prindere este de
85-95% (prindere reușită), excepție făcând
suprafața plantată la Roata de Jos, au fost
recomandate lucrări de descopleșire, irigare,
completare, iar lucrările efectuate au primit
calificativul „ca la carte”.
Din 2007 și până acum, Petrom a plantat
peste 670.000 de copaci pe 116 ha de teren.
Compania a implicat 20.000 de voluntari
în acțiunile sale, aici intrând și plantările realizate în perioada 2010 – 2012, împreună
cu Asociația MaiMultVerde, în cadrul programului „Țara lui Andrei”. Lucrările recomandate în urma evaluării au fost efectuate
peste vară și în toamna anului 2014.
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Ș

i în anul 2014, Asociaţia MaiMultVerde
a beneficiat de sprijinul activ a 760
de voluntari, implicaţi cu pasiune în majoritatea proiectelor desfășurate de organizaţie. De asemenea, peste 8.400 de
persoane au fost la curent cu noutăţile din
domeniul protecţiei mediului si cu oportunităţile de voluntariat din cadrul Asociaţiei
MaiMultVerde prin intermediul newsletter-ului. Abonarea la newsletter pentru toţi
cei interesaţi este doar la un click distanţă, la
maimultverde.ro/newsletter.
Munca voluntarilor este preţioasă din toate
punctele de vedere. Calculate în bani, activităţile prestate reprezintă 68.810,04 lei*.

*S-a calculat astfel:
760 de voluntari implicaţi
× 6 ore dedicate în medie
× 15,09 lei (echivalentul unei ore muncite
conform salariului mediu pe economie al
anului 2014 în valoare de 2.415 de lei lunar)
= 68.810,04 de lei

George Grigorescu

Laura Belecciu

„M

„C

i-a plăcut întotdeauna MaiMultVerde
pentru că mi-a clătit ochii cu oameni
made in Romania pe care uneori îi caut în
cotidian și nu prea îi găsesc băgând cartela la
metrou.

Mă gandesc la mine ca la un camarad în mijlocul lor și le-am studiat mișcările, deși nu
le-am spus-o niciodată. Pe scurt, în 2014 am
realizat (conștientizat) împlinirea a trei mari
valori sănătoase:
1. Familiarizarea oamenilor cu o educație old
school în același taler cu cei din generația
nouă, ceea ce consolidează viitorul mai
mult decât s-ar crede,
2. Copii de vârstă fragedă veniți să învețe realitatea conservată și nu pe cea imediată,
ceea ce crește șansele de civilizare și conștientizare a mediului și a vieții în general,
3. Plantarea în forță a cât mai multor copaci,
de la eveniment la eveniment, ceea ce dă
un efect pe termen lung, dar îndelungat
și sigur.

opil fiind, am avut norocul să-mi petrec Anul trecut, m-am autodepășit prin particivacanţele la bunici, la ţară. Într-un sat în parea la Swimathon unde am înotat alături de
judeţul Botoșani, departe de orice urmă de Raluca Lăzăruţ, Dragoș Bucurenci, Vladimir
Drăghia și Bogdan Hossu. Nu sunt o înotăurban. Acolo am învăţat cât de important
toare foarte bună și a fost prima dată când
este respectul pentru natură, acolo m-am
îndrăgostit iremediabil de animale, acolo am am înotat într-un bazin olimpic, însă motivaînvăţat cum se numește popular orice plantă ţia a fost atât de mare încât a înlăturat orice
urmă de frică sau neîncredere în forţele proși am învăţat să recunosc orice copac după
prii. Am strâns banii necesari pentru a întreforma frunzelor.
ţine Bariera Verde de Copaci de pe Şoseaua
de Centură Ploiești Est și am primit și o meAcum, când sunt supărată, primul lucru
dalie la sfârșit, de care sunt tare mândră!
pe care îl fac este să îmbrăţișez un copac.
Această dragoste pentru natură m-a adus
În toamnă am fost la plantare. Am ajuns
aproape de MaiMultVerde încă de la înfiindestul de dimineaţă și am avut parte de o
ţare. O echipă minunată de oameni s-a hotărât să ne arate că se poate, că puterea stă surpriză extraordinară. Au participat atât de
mulţi voluntari încât obiectivul de plantare
în fiecare dintre noi.
a fost atins într-un timp extrem de scurt. A
fost nevoie să caut amănunţit locuri libere
Din păcate, nu cred că mai suntem în zona
în care să plantez câţiva copăcei. Am obserde întreţinere, ci în zona în care planeta
vat că voluntariatul a devenit o chestie cool
noastră are nevoie de ajutor să-și revină
și la modă în ultimul timp, ceea ce pe mine
din traumele fizice suferite de ani de zile,
sincer mă bucură pentru că popularizează
iar dacă fiecare dintre noi ar face câte un
gest, oricât de mic, rezultatele nu ar întârzia ideea. Indiferent de motivele fiecărui voluntar, importantă este implicarea și rezultatele
să apară.
acesteia. Eu una, de abia aștept următoarea
acţiune. Hai și tu cu noi!”

În speranța că remarcile de pe margine vor
folosi la un moment dat pentru noi planuri, invit pe cei timizi să iasă din mrejele
societății exclusiviste de consum și să încerce responsabilitatea.”

42

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

43

Mihaela Costache

Simona Proteasa

„A

„M

m venit la plantările MaiMultVerde pentru că mi se pare important orice gest,
cât de mic, pe care îl facem pentru binele
planetei. Am fost la trei plantări, una la Ploiești și două la Comana și intenționez să pardoar ce vrem să mâncăm și nu o dată am
ticip și în viitor.
ales felul vegetarian pentru că suna mai bine
chiar dacă mă înscrisesem la omnivori. În felul
Îmi plac aceste plantări pentru că îmi dau
acesta, sigur am lăsat un vegetarian fără porocazia să fac ceva pentru binele planetei și
pentru că sunt o ocazie de socializare cu oa- ția de mâncare. Sugestia mea este ca atunci
când se servește mâncarea fie să se facă două
meni care au același interes.
cozi, fie să fim întrebați dacă suntem sau nu
Aș avea și o sugestie în ceea ce privește mân- vegetarieni și să ni se dea mâncarea în consecarea pentru voluntari. Deși în timpul înscrie- cință. Sau am putea să venim, pur și simplu,
cu mâncarea de acasă. Iar dacă este nevoie
rii suntem întrebați dacă suntem sau nu vede voluntari la împărțit mâncarea celorlalți
getarieni și se pregătește un număr de porții
voluntari, mă pot înscrie eu să ajut.”
vegetariene, la fața locului suntem întrebați

„A

Am ales o plantare ca să simt că fac ceva
concret pentru mediul în care trăiesc. Şi
dacă reciclatul sau faptul că nu arunc gunoaie peste tot nu mă face să observ diferenţe mari în jurul meu, cel puţin știu că
un copac plantat corect va face bine poate
pentru câteva sute de ani. Cred că plantările sunt cele mai de impact acţiuni de voluntariat la care te poţi implica în domeniul
ecologiei. Deci da, le susţin cu toată convingerea și sper să mobilizeze cel puţin unul
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Verde pentru că scopul lor principal este
unul de dezvoltare durabilă, cu efecte pe
termen lung și foarte lung, îmi plac acțiunile
MaiMultVerde pentru că acum, mai mult ca
oricând, avem nevoie să ni se amintească
importanța naturii în viața noastră a fiecăruia. Admir echipa MaiMultVerde pentru
pasiunea și dedicarea ei și mai ales pentru că
a înțeles Natura și vrea să-i facă și pe alții să
o înțeleagă, respecte, protejeze, iubească.”

MaiMultVerde a fost pentru mine ocazia
perfectă pentru a începe să ofer respect
mediului în care trăiesc, un respect concret.
Îmi place experiența alături de MaiMult-

Mihai Dobre &
Bianca Georgescu

Raluca Cojocaru
m participat la o plantare organizată de
MaiMultVerde pentru că mi-am propus
să merg la cel puţin o plantare în fiecare an,
iar în al doilea rând pentru că asociaţia are
deja un renume și mi-a câștigat încrederea
cu acţiunile realizate până acum.

-am născut la țară, în zona de deal, și
până la vârsta de 14 ani mi-am petrecut copilăria în natură. Am crescut cu pădurea la doi pași de casă și am dezvoltat un
respect deosebit pentru pădure și nu numai.
Pământul, iarba, florile câmpului, copacii,
pomii etc. fac parte din existența mea. Venind la oraș, am aflat că, în toți anii copilăriei
mele, învățasem „gustul” aerului curat și
„mirosul” naturii și totodată am realizat cât
de mult primisem de la natură și cât de puțin
sau deloc am făcut eu pentru ea.

din 10 bucureșteni pe viitor. Despre acţiunea la care am participat eu pot spune că a
fost una bine organizată și și-a atins scopul
propus, dat fiind numărul mare de voluntari
care au venit și faptul că toţi puieţii au fost
plantaţi (sper eu, corect plantaţi). Singura
obiecţie legată de acţiune este să nu se mai
ofere diplome din hârtie la final, pentru că
simţim că unul dintre copacii plantaţi de
noi a fost sacrificat pentru un lucru pentru care, de fapt, n-am merita felicitări și
care ar trebui să fie la fel de normal cu a ne
spăla pe ochi dimineaţa. În rest, multe felicitări, MaiMultVerde!”

„A

m aflat de MaiMultVerde de la emisunea cadou un copac, cât și la cele din pădurea de la
„Garantat 100%” în care era prezentat
Snagov. În tot acest timp am conștientizat și mai
proiectul „Verde 003”. Mi-a plăcut foarte
mult ce rol important îl are natura în viața noasmult ideea, așa că m-am alăturat echipei
tră și ne-am propus să încercăm să transmitem
MaiMultVerde în anul 2009, odată cu dema- ceea ce am învățat și celor din jurul nostru.
rarea proiectului „Cursului de Plantagistică”
la Ploiești.
Voluntariatul alături de MaiMultVerde a însemnat și înseamnă pentru noi o modalitate de a
Îmi aduc aminte că în aceeași perioadă am
ne petrece timpul liber într-un mod plăcut, dar
cunoscut-o pe Bianca și, fără să stau pe gânși util. Am cunoscut mulți oameni frumoși cu
duri, i-am propus să participe la acest „curs”, care am voluntariat și am petrecut mult timp
cu atât mai mult cu cât acțiunea se desfășura de calitate.
în localitatea ei natală, Ploiești. Din acel moment am devenit Bianca & Mihai.
Așteptăm cu nerăbdare următoarele acțiuni
de plantare, dar până atunci sperăm ca fiecare
Am participat de-a lungul anilor la acțiunile de dintre noi să poată să răspundă la întrebarea
„Tu poți să respiri fără plămâni?” și să acționeze
împădurire din Țara lui Andrei, la plantările
în consecință.”
România prinde Rădăcini, Mega Copacul, Fă
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Unde lucrăm

Deplasare

Neutralizarea amprentei CO2

N

I

P

e găsiți în București, pe strada Logofăt
mediat ce intri în curtea unde avem seLuca Stroici, nr. 57, la etajul 1. Spațiul pe
diul, îți vei aținti privirea asupra rastelului
care îl folosim este unul mic, dar bine orgapentru biciclete în formă de... bicicletă! De
nizat la nivelul funcționalității și al respectării
peste 6 ani, bicicletele ne-au ajutat să ajunmediului. Atmosfera interbelică a casei unde gem la timp la serviciu și să parcurgem ralucrăm se îmbină armonios cu încercările
pid drumurile de zi cu zi. Ca și alți bicicliști
noastre de a moderniza locul și a-l face cât
încercați ai Bucureștiului, ne-am obișnuit să
mai prietenos cu mediul. Containerele de
pedalăm în siguranță. Și în 2014, echipa de la
colectare a hârtiei, plasticului și sticlei se află
MaiMultVerde a mizat pe vehiculul cu două
la îndemână, în fiecare încăpere, și ne încura- roți în deplasarea urbană. Cine ne vizitează
jăm și invitaţii să le folosească. Din 2013, am
știe că are unde să-și parcheze bicicleta în
extins gama de colectare a deșeurilor și avem siguranță și, dacă este nevoie, putem oferi
containere pentru baterii și echipamente
sfaturi despre cum să pedalezi în siguranță
electronice și pentru dozele de aluminiu.
prin Bucureștiul agitat, bazându-ne pe exCostel, colegul nostru, are grijă ca toate con- periența acumulată prin serviciul de închiritainerele să fie golite în timp util și deșeurile
eri Cicloteque.
să ajungă acolo unde le este locul.
La activitățile noastre de plantare și de
Suntem dedicați reducerii consumului de
alt tip, ne ajută foarte mult microbuzul
resurse, de aceea refolosim atunci când
Volkswagen T5 Kombi, pus la dispoziția voeste posibil hârtia și ambalajele din plastic.
luntarilor noștri de Cardinal Motors.
Încercăm să folosim la maximum spaţiul pe
care îl avem la dispoziţie și am personalizat
Corespondența noastră din București se
fiecare colțișor. Evident, culoarea predomideplasează, de asemenea, pe bicicletă cu
nantă este verde, ba chiar încercăm să adu- ajutorul curierilor de la Tribul. Cătălin, Tâcem natura aproape prin plantele pe care le nărul, Axelanti și Matincă fac ca plicurile și
creștem în birouri, dintre care fac parte și
pachetele să ajungă la destinație în cel mai
mai multe recolte de ardei iuţi. Doamna Titi scurt timp posibil și cu emisii de CO2 egale
este cea care le poartă de grijă și acest lucru cu zero.
se vede din faptul că le merge foarte bine și
cresc pe zi ce trece.
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e site-ul MaiMultVerde.ro, avem sigla
„Certificare carbon neutră”, pentru
că noi considerăm că suntem responsabili
pentru urmele pe care le lăsăm pe Terra.
Fiecare utilizare a resurselor naturale, fiecare deplasare cu automobilul sau cu avionul, chiar și navigarea pe Internet ne încarcă
amprenta de carbon și ne face mai puţin
prietenoși cu mediul. Credem în inițiativa
climatică de reducere a emisiilor de CO2
și în construirea unor noi surse de energie regenerabilă.

De asemenea, pe site se mai găsește și calculatorul de carbon implementat cu ajutorul
prietenilor de la Carbon Solutions Global.
Acesta poate fi folosit atât de companii, cât
și de persoane fizice. Prin completarea informaţiilor solicitate despre consumul de energie electrică și combustibil, cantitatea de
deșeuri produsă, transportul public utilizat,
stilul de viaţă și obiceiuri, utilizatorul poate
afla cantitatea de CO2 pe care o generează
într-un anumit interval de timp. În urma
acestui calcul, utilizatorul poate să compenseze cantitatea de CO2 rezultată, achiziţionând certificate de carbon prin intermediul
platformei puse la dispoziţie de către Carbon Solutions Global.

MaiMultVerde a testat calculatorul de carbon pentru a-și calcula amprenta de carbon
în perioada iunie 2013-iunie 2014. Calculul a
inclus: deplasările realizate de membrii organizaţiei în ţară și străinătate cu autoturismul
și cu avionul, dioxidul de carbon generat de
funcţionarea site-ului, consumul de energie
electrică necesar funcţionării biroului organizaţiei. Cele 60 de tone rezultate în urma
calculului au fost compensate prin achiziţionarea de certificate de carbon din proiectul
eolian Hebei Yuxian din China, centrala hidroelectrică Kale din Turcia și pădurea tasmaniană din Australia.
Este doar una din modalitățile alese de noi
pentru a arăta că sprijinim tehnologia „verde”
și activitățile cu impact minim asupra planetei. Intră cât mai des pe MaiMultVerde.ro și
pe blogul nostru pentru a afla despre aceste
eforturi ale noastre, dar și despre cele mai
noi și interesante lucruri din ecologie!
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Doru Mitrana
Director

Andreea Höfer
Director de resurse

doru@maimultverde.ro

andreea@maimultverde.ro

Andreea Popescu
Asistent comunicare
până în 17 martie 2014

Victor Zamfir
Asistent proiecte

Constantin Atanasiu
Asistent administrativ

victor@maimultverde.ro

costel@maimultverde.ro

George Hari Popescu
Editor online

Dumitra Girescu
Purtătoare de grijă și
aducătoare de bună dispoziție

andreea.popescu@maimultverde.ro

Anamaria Bogdan
Director de comunicare
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Director de proiecte
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Editor Online
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FINANCIAR

Buget

în Lei

în EU RO*

173.048,00

38.934,00

Venit

1.085.097,00

244.138,00

Cheltuieli

1.047.538,00

235.688,00

Sold 2014

210.606,00

47.385,00

în Lei

în EU RO*

1.047.538,00

235.688,00

780.919,00

175.701,00

21.145,00

4.757,00

Personal
Administrativ**

140.750,00

31.668,00

Logistică

104.724,00

23.562,00

Sold 2013

Cheltuieli

Proiecte
Comunicare

*curs mediu BNR pentru euro în 2014: 4,4446 RON
**taxe incluse, aprox. 45%
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Sponsori

în Lei

în EU RO *

Alte surse de finanțare

1.085.097,00

244.138,00

Donaţii, dobânzi bancare & 2%

POS Mediu

280.943,00

63.210,00

NN ASIGURĂRI DE VIAŢĂ

173.900,00

39.126,00

Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile / Fondul ONG
OMV Petrom
Enel Energie SA

145.606,00
132.078,00
121.363,00

32.760,00
29.717,00
27.306,00

Yves Rocher Roumanie
La Fondation Yves Rocher Institut de France

70.302,00

15.817,00

TELEKOM Romania
Mobile Communications

31.128,00

7.004,00

Telus / Callpoint

18.000,00

4.050,00

METRO SYSTEMS Romania

24.750,00

5.569,00

Tribul
Ericsson România

15.200,00
15.164,00

3.420,00
3.412,00

în Lei

în EU RO*

45.746,00

10.293,00

ANTALIS

5.000,00

1.125,00

Fundația Comunitară

2.441,00

549,00

Food Panda

706,00

159,00

DecoBox

600,00

135,00

Body Shape-Up Solutions

600,00

135,00

IT Concept Group

570,00

128,00

Responsabilitate Socială SRL

500,00

112,00

Timberland

500,00

112,00

Contribuții în natură
Euro Mini Storage

spațiu depozitare

ANTALIS

spațiu depozitare
20.000 RON

200.000 RON

150.000 RON
10.000 RON
100.000 RON
5.000 RON
50.000 RON
1.000 RON
1.000 RON
50.000 RON
5.000 RON
100.000 RON
10.000 RON
150.000 RON

200.000 RON

*curs mediu BNR pentru euro în 2014: 4,4446 RON
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Presă scrisă

PRESA

Centrală

7

Glossy

12

Locală

4

70=
120=
40=

Apariții în presă
Online
Presa scrisă
Radio
TV

930

430=

23

23=

8

8=

13

13=

Apariții TV

58

Antena 1

1

100=

Kanal D

1

100=

Prima TV

1

100=

Pro TV

1

100=

Realitatea TV

2

200=

Digi TV

2

200=

TVR 1

2

200=

TVR 2

1

100=

Altele

2

200=
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ONLINE

Facebook

Twitter

Fani

Site-uri

186

MaiMultVerde*

36.445

@mai_mult_verde

Bloguri

103

Lecţia de prim ajutor**

13.474

@lectiadeprimajutor

Facebook

641

1000=
370=

186=
103=
641=

mixtopia.ro

foxmagazine.ro

okmagazine.ro

3.841
195

1000=
51=

* Locul 13 în Top Facebrands.ro la categoria Nonprofit.
** Locul 193 în Top Facebrands la categoria Comunităţi.

Trafic MaiMultVerde.ro

avantaje.ro

U r mă r it or i

galasocietatiicivile.ro

Trafic LectiadePrimAjutor.ro

Vizite

57.786

Vizite

65.356

Vizitatori unici

43.165

Vizitatori unici

52.645

Vizualizări pagini

97.289

Vizualizări pagini

148.456

577=
431=
972=

380=
336=
1000=

Vizitatori noi

Vizitatori noi

80+20+Q
+79,76%

one.ro

82+18+Q
+82,02%

8200

8000

7800

7600

ec

966=

8400

D

913=
ov
N

838=
ct
O

762=
p

700=
Au
g

Se

666=
l
Iu

625=
n
Iu

545=
ai
M

r
Ap

273=
ar
M

200=
Fe
b

romaniatv.net

163=

romaniapozitiva.ro

Ian

primarph.ro

588=

Abonați newsletter MaiMultVerde.ro

Creștere totală de 803 abonați în 2014
Creșterea maximă în martie-aprilie (+317 abonați)
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SPONSORI ȘI
PARTENERI

Parteneri

Coaliţia pentru Mediu din România

Hotel Cișmigiu

SC Serviciul de Gospodărire
Urbană Ploiești

Fundația Snagov

Sponsori

EuroMiniStorage
Tribul
Antalis
Fundaţia Eco-Pontica
emReview
Societatea Ornitologică Română
Ocolul Silvic Comana

Grădina Botanică „Dimitrie
Brândză” din București

Direcţia Silvică Giurgiu

Penitenciarul Craiova

Romsilva

Penitenciarul pentru Minori și Tineri

Fundaţia pentru SMURD

Federaţia VOLUM

Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă

Primăria Ișalniţa

Carbon Solutions Global
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Alexandru Constantin
Alexandru Năftănăilă
Alice Constantinescu
Alin Petrică
Alina Dianu
Alina Kasprovsky
Alina Oprea
Alina Marga
Alina Năftănăilă
Alina Penciu
Alina Stan
Alina Stanciu
Alina Tudor
Alina Ursică
Amalia Enache

64

MAIMULTVERDE / / RAPORT ANUAL 2014

Ana Bănică
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Călin Dinulescu
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Nu raportăm doar cifre

D

a, Asociaţia MaiMultVerde, împreună cu
sutele de voluntari care s-au alăturat și
vin, în continuare, cu tot entuziasmul și conștiinţa faptului că merită să participe la acţiunile de plantări de copăcei, în principal, dar
și de curăţenie, igienizări de parcuri, grădini
și păduri descompletate, nu raportează doar
cifre: numărul de participanţi, locurile vizate,
numărul de copăcei plantaţi în diverse locuri
mai mult sau mai puţin defavorizate, NU!

Noi prezentăm fapte concrete, cu rezultate
vizibile și din avion, cum se spune, și ne declarăm mulţumiţi că am mai pus o mlădiţă, o
sămânţă care să încolţească în atitudinea și
spiritul civic ale tinerilor români care au nevoie de o ţară curată, cu un aer curat și arbori falnici peste ani, în locurile pe unde au
trecut și au pus umărul la treabă, atât pentru
locuitorii din zonă, cât și pentru ei și pentru
generaţiile de după ei, mai ales!

Peste tot pe unde ne-am organizat și desfășurat acțiunile am fost animaţi de rostul
important al muncii noastre voluntare, să
nu ne temem să folosim această formulă,
„muncă voluntară”! Ne-au ajutat, ca de fiecare dată, și autorităţile locale, și specialiștii
de la Romsilva sau ocoalele silvice locale,
sponsorii acţiunilor, fără de care nu am fi
reușit să realizăm acţiunile cu rezultate remarcabile, încurajatoare pentru viitorul zonelor respective.
Asta am făcut noi și vom face în continuare, iar aprecierile pe care le-am primit în
diverse momente de bilanţ ne bucură și ne
dau speranţa că merită să continuăm, e de
lucru încă multă vreme de acum încolo, cu
angajare, pasiune și răbdare să ajutăm la
„reînverzirea” României!
George Popârlan
Voluntar
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