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Să nu pui vreodată la 
îndoială faptul că un 
grup mic de oameni 
inteligenţi şi hotărâţi 
poate schimba lumea. 
De fapt, acesta este 
singurul lucru care a 
schimbat-o vreodată.

Margaret Mead
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Palatul Elisabeta, 22 februarie 2008
Către Boardul Asociației MaiMultVerde

Accept cu plăcere propunerea de a-mi oferi Înaltul Patronaj noii asociații 
MaiMultVerde. Sunt încrezătoare că ea va reprezenta una dintre cele 
mai active asociații în domeniu, fiind încredințată de utilitatea și impactul 
pozitiv al proiectelor pe care și le propune.

Îmi doresc ca prin inițiativele sale, Asociația să reprezinte un exemplu 
pentru societatea civilă românească. Apreciez că activitățile asociației 
se încadrează în „Viziunea” pe 30 de ani pentru România, proiectul de 
dezvoltare elaborat de Casa Regală.

Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta a României

În aprilie 2009, din dorinţa de a res-
pecta spiritul Statutului MaiMultVerde 
şi independenţa politică a organiza-
ţiei, ASR Principesa Moştenitoare 
Margareta a României a renunţat la 
înaltul patronaj pe care ni l-a acordat 
la înfiinţare.

A fost o onoare să avem girul Alteţei 
Sale Regale la început de drum şi ne 
bucură să vedem că Familia Regală 
rămâne fidelă principiilor acestui 
parteneriat şi înţelege dorinţa 
MaiMultVerde de a păstra distanţa 
faţă de orice proces electoral.
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Cuprins Primul pas

MaiMultVerde este expresia mută a unui protest. Ne-am promis, încă 
de la înființare, că ne vom ține departe de pancarte și de mitinguri, că 
nu vom stropi pe nimeni cu cerneală și nu ne vom lega cu lanțuri de 
gardurile autorităților decât în ceasul al doisprezecelea.

Până atunci, încercăm să protestăm, prin tot ceea ce facem, față de 
România poluatorilor, a șmecherilor, a cinicilor și a indolenților. Protestăm 
strângând gunoaie, plantând arbori, mergând cu bicicleta și învățându-i pe 
cei mici să ne urmeze exemplul. Nu e un protest spectaculos, dar este 
unul eficient.

Nu ne-am propus să-i arătăm cu degetul pe cei care greșesc, tocmai 
pentru că sperăm ca, într-o bună zi, să ni se alăture. Într-o societate care 
se mulțumește să vadă la tot pasul probleme, noi ne-am dorit să devenim 
o parte din soluție. 

2008 a fost primul pas dintr-un drum foarte lung pe care voluntarii 
MaiMultVerde îl au de parcurs. Raportul pe care-l aveți în față face 
o trecere în revistă a acestui an. Dincolo de cifre și imagini, rămâne 
mulțumirea lucrului bine făcut, cea care ne dă și puterea să mergem mai 
departe. Îmi place să cred că am pornit cu dreptul.

Dragoş Bucurenci
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Membri ai Board-ului

Cătălin Ştefănescu, Realizator 
„Garantat 100%”, TVR1

Cosmin Alexandru, Președinte 
al Asociației „Erudio” și Managing 
Partner „Brandivia”

Dr. Dan Hulea, Director Executiv 
al Societății Ornitologice Române

Gabriela Massaci, Director al 
Institutului Cultural Român din  
Londra și Președinte al EUNIC 
Londra

Laura Tampa, Managing Director
al Grey Worldwide România

Sandra Pralong, Președinte al 
Synergy Communications și  
Președinte al Fundației SynergEtica

Dr. Vintilă Mihăilescu, Director 
al Muzeului Ţăranul Român, Profe-
sor Universitar la Şcoala Națională 
de Studii Politice și Administrative

 
 
Reprezentantul Patronului 
Eduard Petrescu, 
Country Coordinator al UNAIDS

Membri fondatori

Andreea Teodorescu

Doru Mitrana

Dragoş Bucurenci

Hanno Hoefer

Misiune

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

Obiectiv strategic

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

Viziune

În 5 ani vom dezvolta o comuni-
tate online cu 10,000 de membri, 
dintre care 2,500 se vor implica 
anual în acțiuni de voluntariat 
pentru mediu.

Valori

Respect pentru natură

Voluntariat

Cooperare

Independență

Comunicare
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Sponsor fondator

Grupul Coca-Cola Hellenic, din 
care Coca-Cola HBC România 
face parte, a inclus în 2007 dez-
voltarea durabilă în mod formal în 
strategia de afaceri, iar excelența 
în protejarea apei face parte, în 
mod organic, din conceptul de 
dezvoltare durabilă. Coca-Cola 
HBC România susține comunitățile 
în care își desfășoară activitatea în 
conservarea și protejarea resur-
selor, prin derularea de proiecte 
integrate, educaționale și de mediu. 

 „Considerăm că dezvolta-
rea durabilă a unei companii se 
poate face numai într-o societate 
educată și într-un mediu sănătos. 
Este datoria noastră să contribuim 
la dezvoltarea comunităților în 
care ne desfășurăm activitatea. 
Noi credem cu tărie că ceea ce 

este bun pentru angajații noștri, 
pentru comunitățile în care lucrăm 
și pentru mediul înconjurător 
este benefic și pentru activitatea 
noastră. Suntem responsabili față 
de resursele naturale”, este mesajul 
lui Călin Drăgan, Director General 
Coca-Cola HBC România.

Coca-Cola HBC a fost prima 
companie care a sprijinit inițiativa 
înființării MaiMultVerde și ne-a 
fost cel mai de nădejde partener 
în 2008.  

planificaRe Rezultate

Finanţări de 
1 milion de euro

1,084,430 euro

10,000 puieţi plantaţi 107,000 puieţi plantaţi

20,000 kg gunoi strânse 94,000 kg 

2,000 de voluntari 8,340 de voluntari

50,000 kg emisii CO2 
reduse

Cicloteque (pag. 32)

300 menţiuni media 
offline (cel puţin 50 pe TV)

755 menţiuni media 
(370 offline, 126 pe TV)

2 campanii naţionale de 
responsabilizare

„Voluntariatul lasă 
urme” (pag. 46)
„Reînsufleţirea” 
(pag. 47)

Ce ne-am propus pentru 2008  
şi ce am făcut deja



pRoiecte
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11 martie – 5 iunie 2008

veRde 003 Verde003, proiect multianual sădit 
și crescut de Asociația Tășuleasa 
Social și Asociația MaiMultVerde, 
cu sprijinul Coca-Cola HBC Ro-
mânia și în parteneriat cu KissFM 
și SMURD, își propune să educe 
tinerii și să îi implice în rezolvarea 
problemelor de mediu prin activi-
tăți de voluntariat. 

În al doilea an de existență a 
proiectului Verde003 s-au derulat 
acțiuni de ecologizare a malurilor 
râurilor Dorna, Bistrița și Siret. Într-o 
primă etapă (martie-aprilie 2008), 

acțiunile de curățenie, cifra finală 
ajungând să depășească 2,000. 
120 de lideri au fost selectați din 
rândul acestora pentru a fi formați 
ulterior la campusul de la Tășuleasa, 
ca să revină în comunitățile lor și 
să-și mobilizeze colegii la acțiunile 
de curățenie. 

Instruirea a luat sfârșit la finele 
lunii mai, moment în care a luat 
startul campania de ecologizare 
a albiilor râurilor Dorna, Bistrița 
și Siret. Dacă ambiția inițială a 
campaniei Verde003 a fost să 

organizatorii au pornit la drum cu 
Caravana Verde003, propunându-și 
să recruteze și să formeze cel puțin 
500 de voluntari cu care să strângă 
50 de tone de gunoi în etapa a 
doua (mai-iunie 2008). 

Caravana Verde003 a trecut prin 
Vatra Dornei, Bicaz, Piatra Neamț, 
Buhuși, Bacău, Adjud, Mărășești, 
Focșani și Galați și a recrutat peste 
1,200 de voluntari, cu 700 mai 
mulți decât se estimase inițial. Alți 
voluntari s-au înscris pe site-ul 
proiectului sau au venit direct la 

>
„Să fie limpede!”

Vatra Dornei, Bicaz, 
Piatra neamț, Bacău, aDjuD, 
mărășești, Galați

În cifRe
> peste 2,000 de voluntari 
mobilizaţi
> 120 de lideri formaţi
> 70 de tone de deşeuri 
colectate (echivalentul 
unei garnituri de tren cu 14 
vagoane)

Finanțator: coca-cola HBc românia
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recruteze și să formeze cel 
puțin 500 de voluntari care să 
strângă 50 de tone de gunoi, 
ea a ajuns ca, până la final, să 
mobilizeze în jur de 2,000 de 
tineri și să adune peste 70 de 
tone de deșeuri, adică volumul 
unei garnituri de tren cu 14 
vagoane, după cum urmează:

28 mai – Vatra Dornei – 
10 tone de deșeuri, 400 de 
voluntari

29 mai – Bicaz – 8 tone de 
deșeuri, 200 de voluntari

30 mai – Piatra Neamț – 10 
tone de deșeuri, 450 de voluntari

2 iunie – Bacău – 10 tone de 
deșeuri, 270 voluntari

3 iunie – Adjud – 3 tone de 
deșeuri, 75 de voluntari

4 iunie – Marășești – 15 tone de 
deșeuri, 140 de voluntari

5 iunie – Galați – 15 tone deșe-
uri, 570 de voluntari

Campania Verde003 a luat 
sfârșit la Galați pe 5 iunie, de Ziua 
Mediului, în prezența Ministrului 
Mediului și Dezvoltării Durabile, 

Korodi Attila, a Excelenței Sale 
Nicolae, nepotul Majestății Sale Re-
gele Mihai I, a marelui sportiv Ivan 
Patzaichin, a lui Cătălin Ştefănescu 
și a lui Radu Naum.

Alin Uhlmann Uşeriu,
Tăşuleasa Social:

„Am venit cale de 450 de km, de la 
Vatra Dornei până la Galaţi şi am 
trecut prin mai multe oraşe, am 
strâns gunoi, am cunoscut mulţi 
tineri minunaţi şi ne-am făcut foarte 
mulţi prieteni. Sacul de gunoi al 
fiecăruia este acum la locul lui. Un 
astfel de efort se duce la capăt 
numai prin prietenie şi mă bucur să 
îi numesc prieteni pe toţi voluntarii 
care ne-au sprijinit”. 

Dragoş Bucurenci
MaiMultVerde:

„Cei mai mulţi români sărbătoresc 
1 mai, ziua internaţională a muncii, 
ieşind la picnic. Prin contrast, noi 
ne-am propus să celebrăm 5 iunie, 
ziua internaţională a mediului, prin 
muncă. Viitorul României depinde de 
proporţia pe care vom şti s-o menţi-
nem între picnicari şi voluntari”.

Co-organizatori: Coca-Cola HBC România,  
Asociaţia Tăşuleasa Social
Parteneri: SMURD, Kiss FM
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ziua dunăRii De Ziua Internațională a 
Dunării, Ministerul Mediului și 
Dezvoltării Durabile, Comisia 
Internațională pentru Protecția 
Fluviului Dunărea (ICPDR), 
Sistemul Coca-Cola, Fundația 
CODECS pentru Leadership 
și Asociațiile „Salvați Dunărea 
și Delta” și MaiMultVerde au 
sărbătorit evenimentul printr-o 
acțiune inedită: copiii de la malul 
Dunării au ținut politicienilor o 
lecție deschisă despre Dunăre și 
protecția apei. 

Parteneri: Comisia Internaţională pentru 
Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), 
Sistemul Coca-Cola, Ministerul Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, Administraţia 
Naţională Apele Române, Asociaţia 
„Salvaţi Dunărea şi Delta”, Fundaţia 
CODECS pentru Leadership

Au ridicat mâna și au răspuns 
disciplinați micilor profesori Daciana 
Sârbu, europarlamentar, Victor Ponta, 
deputat PSD de Gorj, Nicolae 
Idu, Şeful Reprezentanței Comisiei 
Europene la București, Lucia Ana 
Varga, Secretar de Stat în Ministerul 
Mediului și Dezvoltării Durabile, 
Sulfina Barbu, PD-L, Excelența Sa 
Martin Eichtinger, Ambasadorul 
Austriei în România. De ziua fluviului, 
oamenii mari ai României au promis 
să dezvolte și să pună în aplicare 
măsuri de economisire a apei.

>

29 iunie 2008

„Cele bune să se-adune!”

București

Finanțator: coca-cola HBc românia
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ianuarie – decembrie 2008

caRtea 
dunăRii 
albastRe

Durabile și al Ministerului Educației, 
Cercetării și Tineretului. Proiectul a 
fost realizat cu sprijinul Coca-Cola 
HBC România.

„cartea Dunării albastre” con-
stituie prima disciplină opțională 
dedicată protecției apei și ecosis-
temelor Dunării, predată în 22 de 
școli dunărene, începând cu anul 
școlar 2008-2009. 

Setul educațional „cartea 
Dunării albastre” conține un 
manual al profesorului, un 
CD-ROM interactiv, o hartă a 

Parteneri: Comisia Internaţională pentru 
Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), 
Sistemul Coca-Cola, Ministerul Mediului 
şi Dezvoltării Durabile, Asociaţia „Salvaţi 
Dunărea şi Delta”, Fundaţia CODECS 
pentru Leadership

bazinului dunărean, un pachet de 
cărți de joc cu plante și animale 
dunărene și un „Caiet al elevului”.

„Caietul Elevului”, componentă 
originală concepută și dezvoltată 
în România în cadrul proiectu-
lui educațional „cartea Dunării 
albastre”, a fost distins cu argint de 
Liga Americană a Profesioniștilor în 
Comunicare (League of American 
Communications Professionals - 
LACP) în cadrul competiției inter-
naționale “2008 Spotlight Awards 
Print, Video and Web”.

>

juDețele Dunărene

În cifRe
> peste 500 de elevi im-
plicaţi
> 22 de şcoli dunărene în 
care se predă disciplina 
opţională
> 22 de profesori instruiţi în 
tehnica predării interactive

Finanțator:
coca-cola HBc românia

De Ziua Internațională a Dunării, 
29 iunie, a fost lansat proiectul 
„cartea Dunării albastre”, primul 
proiect educațional dedicat Dunării 
și protecției apelor.

În România, proiectul reprezintă 
o inițiativă a Comisiei Internaționale 
pentru Protecția Fluviului Dunărea 
(ICPDR), fiind tradus și adaptat de 
asociațiile „Salvați Dunărea și Del-
ta” și MaiMultVerde, implementat în 
parteneriat cu Fundația CODECS 
pentru Leadership, cu sprijinul 
Ministerului Mediului și Dezvoltării 
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aprilie – decembrie 2008

ÎmpReună pentRu 
o dunăRe cuRată

Această inițiativa multianuală desti-
nată elevilor de gimnaziu a început 
în 2007. Atunci s-a făcut selecția 
celor 22 de școli participante, iar 
22 de elevi, reprezentanți ai școlilor, 
au participat la tabăra de educație 
ecologică „Poliția Verde a Copiilor“ 
de la Sf. Gheorghe. În anul 2008, 
proiectul continuă urmărind același 
obiectiv inițial de creare și întărire 
a rețelei de prieteni ai Dunării. Cei 
22 de polițiști verzi și-au mobilizat 
anul acesta efectivele de luptă,  
invitându-și cât mai mulți prieteni și 

colegi să se înscrie și să participe la 
dezbaterile pe teme ecologice pe 
forumul Poliției Verzi. În toamna lui 
2008, școlile participante au organi-
zat acțiuni locale de responsabilizare 
și educare ecologică a comunităților 
locale din care fac parte. 

Proiectul a fost unul dintre cei 
trei câștigători ai premiului Silver 
Award for Excellence decernat 
pe 1 octombrie 2008, în cadrul 
concursului  PR Award, la categoria 
„Responsabilitate socială și dialog cu 
grupurile cointeresate".

>

juDețele Dunărene

În cifRe
> 3,000 de mesaje schimba-
te pe forum
> 380 de utilizatori ai foru-
mului Politia Verde
> 22 de acţiuni locale
> 22 de şcoli implicate

Finanțator: Henkel românia
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platfoRma online 
de voluntaRiat

MaiMultVerde și-a propus să 
schimbe modul în care cei mai 
mulți oameni se gândesc la volun-
tariat și să pună la dispoziția celor 
interesați un instrument puternic 
care să îi ajute să se implice în 
proiecte de mediu și, cu timpul, 
să gestioneze propriile acțiuni de 
protecție a naturii. Voluntarii se 
înscriu online, participă la acțiuni în 
măsura timpului disponibil și sunt 
încurajați să aibă inițiative de mediu 
pe cont propriu. 

> Aproape în fiecare zi cineva ne 
spune că vrea să facă voluntariat 
pentru mediu și ne roagă să-i gă-
sim un proiect în care să se implice. 
Ne-am dat seama că nici noi, nici 
toate organizațiile de mediu nu 
vom putea crea suficiente proiecte 
pentru câte oferte de voluntariat 
primim. Dar ar fi păcat ca toate 
energiile voastre să rămână nefolo-
site în vreme ce natura și sănătatea 
oamenilor din țara noastră se 
degradează din ce în ce mai tare.

www.maimultverde.ro

În septembrie 2008, voluntarul 
Petru Dobrescu a fost norocosul 
câștigător al unei excursii într-un 
oraș european, oferită de Cosmo-
polis, prin tragere la sorți, la Gala 
Verde. Alături de soția sa, Eugenia, 
Petru (sau Pedro, cum este cu-
noscut în comunitatea voluntarilor 
MaiMultVerde), a petrecut 10 zile 
însorite la Barcelona.

 Homepage Profil de voluntar

Finanțator: Fundația unilever

În cifRe
> 30,000 de copaci plantaţi 
cu ajutorul voluntarilor
> 2,121 înscrieri
> 500 membri activi
> 18 tone de deşeuri strânse
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cuRățenie Sinaia, Pârâul Peleș
31 mai 2008

Voluntarii MaiMultVerde au mers 
într-o sâmbătă de mai pe valea pâ-
râului Peleș și au adunat deșeurile 
lăsate în urmă de turiștii și localnicii 
doritori de picnicuri la iarbă verde. 
Voluntarii au primit, firește, multe 
încurajări, dar doar de pe margine.

Partenerul acţiunii a fost Casa Majestăţii 
Sale Regele Mihai.

>
În cifRe
> 40 de voluntari recrutaţi 
de pe platforma online 
www.maimultverde.ro
> 2 tone de gunoaie strânse
> o porţiune de mal de 
aproximativ 2 km curăţată

PăDurea BăneaSa
16 august 2008

Alături de prietenii de la Unilever 
South Central Europe, am organizat 
sâmbătă, 16 august, o acțiune de 
ecologizare a pădurii Băneasa. 
Acțiunea de ecologizare a fost 
urmată de un picnic de pe urma 
căruia nu a rămas niciun gunoi.

Partenerul acţiunii a fost  
Unilever South Central Europe

În cifRe
> 40 de voluntari recrutaţi 
de pe platforma online 
www.maimultverde.ro
> 1,5 tone de gunoaie 
strânse şi trimise firmelor 
de reciclare
> colectare selectivă de 
PET-uri, aluminiu, sticlă şi 
alte deşeuri

Sinaia, 
BăneaSa, 
muriGHiol, 
cernica
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muriGHiol, 
juDețul tulcea
30 august 2008

O excursie cu peripeții, dar și 
cu final fericit, a fost curățenia 
malurilor dunărene din localitatea 
tulceană Murighiol. În timp 
ce voluntarii lucrau, echipa 
MaiMultVerde le-a pregătit un 
prânz eco din care nu au lipsit 
salatele și sucurile naturale. 

Iar voluntarii au dat verdictul: „am 
reușit să ne mai educăm puțin – pe 

În cifRe
> 50 de voluntari recrutaţi 
de pe platforma online 
www.maimultverde.ro
> peste 4 tone de deşeuri 
strânse
> timp de lucru – 2 ore

PăDurea cernica
6 septembrie 2008

Pădurea Cernica – sau „rampa 
de gunoi” a bucureștenilor – a 
beneficiat de o curățenie ca la 
carte. Voluntarii noștri și angajații 
Cosmote România au petrecut o 
zi de toamnă însorită strângând 
gunoaiele și întrecându-se să îl 
găsească pe cel mai năstrușnic. 

Marele premiu - un weekend 
la mare – a revenit exponatului 
„Natură în sticlă” - o sticlă de vin 

În cifRe
> 40 de angajaţi Cosmote
> 1 tonă de gunoaie strânse
> 69 de saci cu plastic
> 52 de saci cu gunoi 
menajer
> 14 saci cu metal
> 11 saci cu sticlă

noi înșine, dincolo de faptul că am 
dat o gură de oxigen Deltei”.

în care a reușit să crească și să se 
dezvolte o plantă în condiții vitrege.

Partenerul acţiunii a fost  
Cosmote România
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19 iulie–12 septembrie 2008

cine stRânge, 
paRte-și face!

MaiMultVerde și URSUS Breweries 
în parteneriat cu Grupul Şcolar 
Mahmudia au desfășurat în peri-
oada 19 iulie – 12 septembrie a.c. 
proiectul de ecologizare, reciclare 
și valorificare a deșeurilor „Cine 
strânge, parte-și face!”, destinat 
comunității locale din Mahmudia și 
derulat împreună cu aceasta.

Proiectul a constat în eco-
logizarea zonei Mahmudia, iar 
banii câștigați prin valorificarea 
deșeurilor colectate au fost folosiți 
pentru utilarea laboratorului infor-

matic al Grupului Şcolar local.
Închiderea proiectului a avut loc 

în cadrul unui eveniment-concurs 
de strângere de gunoaie la care au 
luat parte, alături de voluntari, Cris-
tiana Copos, Lavinia Şandru, Valen-
tina Pelinel și Malvina Cervenschi. 
Împărțiți în două echipe, voluntarii 
au ecologizat o zonă de pe malul 
Dunării din raza comunei Mahmu-
dia, reușind să adune peste 500 de 
kilograme de deșeuri în mai puțin 
de  2 ore. La finalul concursului 
câștigătorii, adică cei care au reușit 

>

comuna maHmuDia, 
juDețul tulcea

În cifRe
> 15 tone deşeuri colectate 
cu ajutorul unor echipe de 
voluntari, formate din anga-
jaţi ai URSUS Breweries şi 
membri ai comunităţii locale
> Sistem de colectare selec-
tivă pentru comunitatea din 
Mahmudia
> 10 calculatoare pentru 
Grupul Şcolar MahmudiaFinanțator: urSuS Breweries

să colecteze cea mai mare cantitate 
de deșeuri, au primit un binemeritat 
prânz servit chiar de concurenții lor 
la locul de curățenie.

Parteneri: Primăria Mahmudia şi 
Grupul Școlar Mahmudia
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cicloteque Traficul rutier excesiv este cea mai 
mare sursă de poluare în capitală. În 
fiecare lună, în București se produc 
273 de tone de praf și 125 de tone 
de plumb, aproape toate provenind 
de la traficul rutier. La 10 kilometri 
parcurși, o bicicletă ne protejează 
de 1,5 kg de dioxid de carbon, pe 
care le-ar fi emis un autoturism 
parcurgând aceeași distanță.

De aceea, am lansat în parte-
neriat cu UniCredit Ţiriac Bank și 
cu sprijinul Universității București 
primul centru de închiriat biciclete 

din Capitală, Cicloteque. Deschis 
ca o soluție de transport ecologic 
nonprofit pentru bucureșteni, 
Cicloteque a fost lansat pe 1 august 
printr-un marș al bicicletelor de 
toate felurile, la care au participat 
și Sorin Oprescu, Daciana Sârbu, 
Lucian Mândruță și Florin Grozea.

Am creat în patru luni cu 
Cicloteque un credit de 14 tone de 
CO2, cât pentru 92,480 km parcurși 
de o mașină sau o cursă de avion 
cu 150 de pasageri la bord pe ruta 
București – Satu-Mare (cca 600 km).

În decembrie, centrul s-a închis 
pentru perioada de iarnă, urmând 
să-și redeschidă porțile în primăva-
ra anului 2009.

Parteneri: Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Politehnică Bucureşti, 
Academia de Studii Economice Bucureşti, 
Librăriile Cărtureşti

>

București
BD. KoGălniceanu 36-46

În cifRe
> 2,000 de utilizatori
> 100 de biciclete
> 14 tone de emisii CO2 
reduse
> 10 standuri de parcare

www.cicloteque.ro

Finanțator: unicredit țiriac Bank
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gala 
veRde

simțul de răspundere și genero-
zitatea celor prezenți, invitându-i 
să achiziționeze mostrele de apă, 
pământ, vegetație și aer curat 
scoase la licitație.

Asistența a reacționat prompt la 
apelul organizatorilor, suma totală 
strânsă în urma donațiilor oferite 
ridicându-se la 123,500 euro. 
Fondurile strânse vor fi folosite de 
MaiMultVerde pentru a desfășura, 
împreună cu voluntarii organizației, 
acțiuni de plantare și de curățenie 
în toată România.

>

29 septembrie 2008

Domeniul știrBey, 
BuFtea

În seara zilei de 29 septembrie s-a 
încheiat la Domeniul Ştirbey de 
la Buftea prima ediție a celui mai 
mare eveniment de strângere de 
fonduri pentru proiecte de mediu 
din România – Gala Verde.

Evenimentul, ale cărui gazde au 
fost Mihaela Rădulescu și Dragoș 
Bucurenci, a reunit peste 150 de 
invitați. Pe fondul imaginilor filma-
te în țară de echipa MaiMultVerde 
în locuri sufocate de gunoaie 
sau defrișate fără milă, gazdele 
evenimentului au făcut apel la 

> UniCredit Ţiriac Bank  
(30,000 euro)
> ING Asigurări de Viaţă  
(25,000 euro, donaţie oferită în afara 
licitaţiei)
> Camelia Șucu, Class Living
(15,000 euro)
> Coca-Cola HBC România
(10,000 euro)
> Cosmote România (10,000 euro)

> Carrefour România (10,000 euro, 
donaţie oferită în afara licitaţiei)
> Unilever South Central Europe (5,000 
euro)
> Asociaţia ECO TIC (5,000 euro)
> Valerian Mareş, Domeniul Știrbey 
(2,500 euro)
> Intesa Sanpaolo Bank (2,500 euro)
> KVB Economic (2,500 euro)
> Cosmopolis (2,500 euro)

> Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci 
(2,000 euro)
> Drakopoulos Law (1,000 euro)
> Virgil Ianţu (500 euro)

Finanțator: cosmopolis

Co-organizatori: Cosmopolis, Televiziunea 
Română
Parteneri media: Elle, Viva!, Cotidianul, 
Academia Caţavencu, Radio Guerrilla

Donatori Gala Verde
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19 octombrie 2008

păduRea 
noastRă

Asociația MaiMultVerde și UniCre-
dit Ţiriac Bank au plantat 2,000 de 
puieți de brad într-o zonă defrișată 
din Parcul Național Piatra Craiului, 
în apropierea comunei Sătic din 
județul Argeș. Plantarea este 
rezultatul unui joc online prin care 
angajații UniCredit Ţiriac Bank au 
achiziționat copaci, repopulând o 
pădure virtuală.

Fiecare dintre participanții la joc 
a putut achiziționa cel mult o sută 
de copaci pe toată durata jocului 
(o lună), la un preț de 10 RON bu-

cata, făcând plata online, prin card. 
La începutul jocului, puteau  fi 

văzute online 2,000 de trunchiuri 
tăiate. Cu fiecare nouă achiziție, 
trunchiurile s-au transformat în 
puieți, apoi în copaci maturi, iar 
în pădure au apărut treptat și 
viețuitoare, precum iepuri, vulpi, 
ciocănitori, bufnițe sau lupi. 

La închiderea jocului, angajații 
achiziționaseră 935 de copaci, cifră 
care a fost dublată de bancă până 
la pragul de 2,000 de puieți. Cu 
suma astfel strânsă, MaiMultVerde 

>

Parcul național Piatra craiului

În cifRe
> www.padureanoastra.ro – 
un instrument inovator de 
strângere de fonduri pentru 
plantări
> 2,000 de puieţi de brad 
plantaţi
> 100 de angajaţi UniCredit 
Țiriac Bank implicaţi în 
acţiunea de plantare

Finanțator: unicredit țiriac Bank

a organizat acțiunea de plantare 
în Piatra Craiului. Puieții au fost 
plantați de cei clasați primii în topul 
plantatorilor din jocul online.
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28 – 30 octombrie 2008

România pRinde 
Rădăcini

Campania „România prinde 
rădăcini", inițiată de Realitatea TV, 
în parteneriat cu RNP Romsilva, 
MaiMultVerde și susținută de 
Petrom, cu sprijinul consiliilor 
județene locale a plantat cu 
ajutorul a 5,700 de voluntari peste 
75,000 de puieți pe durata a trei 
zile: 25,000 de puieți în localitatea 
Udești din județul Suceava, 25,000 
de puieți în localitatea Doljești 
din județul Neamț și 25,000 de 
puieți în localitatea Comănești din 
județul Bacău. Numărul voluntarilor 

prezenți a fost peste așteptările 
organizatorilor. Plantările au depășit 
suprafața estimată (cca. 5 hectare 
reîmpădurite), iar vremea frumoasă 
a contribuit la eficiența voluntarilor.

Printre personalitățile care au 
dat o mână de ajutor se numără: 
Președintele României, Traian 
Băsescu, Primul Ministru Călin 
Popescu-Tăriceanu, Ambasadorul 
britanic la București, ES Robin Bar-
nett, Ministrul Mediului și Dezvol-
tării Durabile, Korodi Attila, Elena 
Udrea, Sulfina Barbu, Raluca Turcan, 

Relu Fenechiu, Mona Nicolici, 
Draga Olteanu Matei, Alexandru 
Arșinel, Sofia Vicoveanca, Doina 
Melinte, Ionuț Iftimoaie.

Co-organizatori: Petrom SA, 
Realitatea-Caţavencu
Parteneri: RNP Romsilva, Consiliul 
Judeţean Suceava, Consiliul Judeţean 
Neamţ, Consiliul Judeţean Bacău

>

uDești (SuceaVa), 
Doljești (neamț), 
comănești (Bacău)

În cifRe
> 75,000 de puieţi plantaţi
> 5,700 de voluntari 
mobilizaţi
> parteneriat pe 5 ani cu 
autorităţile locale pentru 
paza plantaţiilor

Finanțator: Petrom Sa
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17 – 22 noiembrie 2008 
29 noiembrie 2008

maRea 
plantaRe

Bucureștiul candidează cu mari 
șanse de reușită la  titlul de cea mai 
poluată capitală a Europei. În ultimii 
15 ani, din București au dispărut 
peste 20 de milioane mp de spații 
verzi. Norma de spațiu verde în zona 
urbană este de 12 mp/locuitor, iar în 
capitală sunt numai 2,5 mp/locuitor. 

Pentru a ajuta orașul să respire 
mai ușor (fiecare arbore matur 
reține 20 de kilograme de praf), am 
mobilizat peste 300 de voluntari cu 
ajutorul cărora am plantat 30,000 
de puieți  în comuna Jilava.

În data de 20 noiembrie, volun-
tarii au primit o mână de ajutor 
din partea mai multor vedete și 
politicieni de toate culorile: Oana 
Pellea, Amalia Enache, Iulia Vântur, 
Cabral Ibacka, Malvina Cervenschi, 
Melania Medeleanu, Dana Războiu, 
Sulfina Barbu, Silvian Ionescu, 
Bogdan Olteanu, Mircea Geoană, 
Elena Udrea, Liviu Negoiță și 
Dan Dumitrescu. Doar în acea zi, 
voluntarii și personalitățile publice 
prezente au reușit să planteze circa 
4,500 de puieți de salcâm. 

Acțiunea a fost organizată cu 
sprijinul ING Asigurări de Viață, 
Cosmote România, RNP Romsilva 
și Cosmopolis. Demersul de 
refacere a centurii verzi a capitalei 
se derulează cu fonduri strânse la 
Gala Verde.

Parteneri: Cosmopolis, RNP Romsilva

>

comuna jilaVa, 
juDeț ilFoV

În cifRe
> 30,000 de puieţi plantaţi
> peste 300 de voluntari 
mobilizaţi
> 12,5 hectare reîmpădurite

Finanțatori: inG asigurări de Viață, 
cosmote românia



42 maimultveRde > RapoRt anual 2008 > pRoiecte 43

2 septembrie 2008

sacoșa 
eco

ambalaj (pungă) nebiodegradabil va 
fi percepută de la 1 ianuarie 2009.

Scopul normei recent adoptate 
este de „a micșora consumul de 
astfel de ambalaje prin descuraja-
rea distribuției gratuite a acestora 
și, nu în ultimul rând, de a încuraja 
producția de ambalaje din mate-
riale biodegradabile sau din mate-
riale reciclabile". De asemenea, se 
încearcă informarea și educarea 
populației pentru ca aceasta să se 
obișnuiască să utilizeze ambalaje 
biodegradabile sau refolosibile.

Prima țară care a introdus 
suprataxarea pentru ambalajele din 
plastic este Irlanda, în 2002. Măsura 
a determinat, la doar un an de la 
introducere, o scădere cu 80% a 
consumului de pungi de plastic (de 
la 1,2 miliarde de pungi de plastic 
la 230 milioane anual).

Co-organizatori: Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, Crimbo Gas

>

București

În cifRe
> peste 5 miliarde de am-
balaje nebiodegradabile se 
consumă anual în România
> un român foloseşte 250 de 
pungi de plastic anual
> ambalajul e folosit, în 
medie, aproximativ 15–20 
de minute

Ministrul Mediului și Dezvoltării 
Durabile, Korodi Attila și Dragoș 
Bucurenci au distribuit în jur de 
2,000 de sacoșe din material textil 
reutilizabil la hypermarketul Real 
Berceni din București. Acțiunea a 
fost menită să prevină și să infor-
meze consumatorii despre noile 
reglementări privind taxarea pun-
gilor din material nebiodegradabil, 
distribuite gratuit de comercianți. 
Potrivit unei ordonanțe de urgență 
adoptate de Executiv pe 27 august 
2008, o taxă de 20 de bani per 



campanii
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19 mai – 20 septembrie 2008

Campanie de popularizare a 
voluntariatului pentru mediu și de 
atragere de noi membri pe platfor-
ma de voluntariat online 
www.maimultverde.ro (pag. 24)

Spotul video (regia: Bogdan 
Moldoveanu, imagine: Radu Aldea, 
produs de Rollin) a fost difuzat pe 
TVR1, TVR2 și TVR Internațional, 
cel audio pe Europa FM, iar printul 
a fost publicat în Adevărul de Arad,

Adevărul Verde, Business 
Review, Cotidianul, Evenimentul 
Zilei, Gazeta de Cluj, Gazeta de 
Sud, Jurnalul Bihorean, Renașterea 
Bănățeană,Telegraf Constanța, 
Timpul Reșița, Transilvania Expres și 
Ziarul de Iași.

Parteneri media: Televiziunea Română, 
Europa FM, Evenimentul Zilei> Campanie de promovare a pri-

mului eveniment de strângere de 
fonduri pentru proiecte de mediu 
derulate cu voluntari – Gala Verde 
(pag. 34).

Spotul video (scenariul și regia: 
Alexandru Maftei, imagine: Radu 
Aldea, produs de Rollin) a fost di-
fuzat pe TVR1, TVR2, TVR Cultural 
și TVR Internațional.

Parteneri media: Televiziunea Română, 
Elle, Viva!, Cotidianul, Academia Caţavencu, 
Radio Guerrilla

voluntaRiatul 
lasă uRme

ReÎnsuflețiRea
09 – 29 septembrie 2008

Finanțatori:  
unilever South central europe, 
cosmote românia

Finanțator: cosmopolis



voluntaRi
8,340 de voluntari au luat parte la proiectele noastre în 2008. 
2,121 sunt înscrişi pe platforma online de voluntariat, iar 500 

dintre aceştia s-au implicat activ în acţiuni de mediu. 
Am ales să vă prezentăm 4 dintre ei şi vă aşteptăm să-i 

cunoasteţi pe ceilalţi pe www.maimultverde.ro
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Voluntari

Cariera lui Cabral în televiziune 
este binecunoscută, dar puțini știu 
despre el că a studiat sportul cu 
„patalama” (a terminat o facultate 
și un master de profil), că a fost 
campion național la kickboxing 
și primul promotor al tae-bo în 
România, că îl pasionează „orice 
invenție cu motor” sau că a jucat 
într-un film prezentat la Cannes 
în 1997 („Je ne marcherais jamais 
seul!"). Cabral este și un blogger de 
succes, www.cabral.ro fiind al doilea 
cel mai influent jurnal online din 
România, conform statisticilor 
zelist.ro și visează ca într-o bună zi 
să antreneze „cea mai tare echipă 
de kickboxeri juniori”. 

Cabral a fost unul dintre cei 
mai harnici voluntari de la Marea 
Plantare, după cum relatează el 
însuși pe blogul său. 

Cu MaiMultVerde, Irina este la a 
doua experiență de voluntariat, 
după ce a devenit, în urmă cu un 
an, voluntară la programul guverna-
mental SPER (Stop Prejudecăților 
despre Etnia Romă). Dacă alături 
de MaiMultVerde a plantat copăcei, 
la SPER Irina a pus umărul la 
organizarea evenimentelor și a ac-
țiunilor de comunicare. După liceu 
oscilează între continuarea studiilor 
și participarea la un schimb de 
voluntari în cadrul Serviciului 
European pentru Voluntariat. 
Ascultă trupe precum The Cure, 
Parov Stelar și Mattafix și citește 
cât de mult poate, ultimele două 
cărți care i-au trezit admirația fiind 
„Minunata lume nouă” și „Portretul 
lui Dorian Gray”.

Cabral Ibacka
31 de ani
Prezentator, Acasă TV

Irina Georgescu
18 ani 
Liceană, Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr

„M-am întors de la Marea Plantare, 
de la 9 dimineaţa şi până acum 45 
de minute (orele 17:00, nota noas-
tră) am hârleţit, lopăţit şi săpăligit, 
plus plantat puieţi. Greu? Fizic da, 
intelectual… nu. Mulţi oameni mişto, 
voluntari bine-dispuşi, Bucurenci îm-
părţit între PR la nivel înalt şi hârleţit 
cu noi cot-la-cot (…) lume multă şi 
în mare parte harnică. Sunt rupt, am 
o bătătură în talpa cracului stâng şi 
încă două care îmi zâmbesc strâmb 
din palma dreaptă (…).Dar a fost 
o zi beton”.

„Voluntariatul m-a făcut să văd 
lucruri de care nu eram conştientă şi 
mi-a trezit interesul pentru domenii 
despre care nu ştiam prea multe 
înainte. M-a făcut şi să-mi înving pre-
judecăţile. Ca urmare, când văd pe 
stradă ceva care mă deranjează, mă 
gândesc imediat la soluţiile prin care 
acea problemă s-ar putea rezolva, 
poate şi pentru că voluntariatul m-a 
făcut să-mi dezvolt latura creativă”.
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Claudiu a participat ca voluntar 
la Marea Plantare pentru că 
viziunea sa despre lume este că 
„are nevoie de armonie”, prin ur-
mare și de un mediu echilibrat și 
sănătos. Posesor al unei licențe în 
Marketing și al unei diplome de 
master în Comunicare și Relații 
Publice, Claudiu spune că se află 
deja la al doilea loc de muncă 
într-o companie „cu mult verde 
în identitatea vizuală” și că este 
posibil ca acest lucru să fi influen-
țat aplecarea sa spre mediu. 

Luciana a fost printre primii volun-
tari înscriși pe www.maimultverde.
ro și una dintre cei câțiva zeci care 
au plantat copaci lângă București, 
într-o zi ploioasă de noiembrie. 
Luciana a organizat prima acțiune 
de ecologizare când era la liceu, 
în Suceava: ea și colegii ei au 
curățat muntele Rarău. Absolventă 
a Facultății de Jurnalism și Ştiințele 
Comunicării, Luciana urmează 
acum un Master de Management al 
Resurselor Naturale la Universita-
tea Ecologică. Mai face voluntariat 
și în programul PSI de prevenire a 
HIV, precum și în beneficiul familii-
lor fără adăpost de la Casa Ioana.

Luciana Constantinescu
24 de ani
Artist plastic în devenire – www.unda.ro

Claudiu Dorobanţu
28 de ani
Postpaid Product Manager, Cosmote România

„Am mers de mică pe munte cu 
părinţii mei şi aşa am învăţat să 
iubesc şi să protejez natura. De 
când m-am înscris pe platformă, am 
urmărit toate acţiunile organizate de 
MaiMultVerde şi mereu s-au nimerit 
să fie în weekend-uri în care eu am 
fost plecată din Bucureşti. Marea 
Plantare este prima la care am 
reuşit să ajung, iar în ziua aceea era 
frig şi aproape ningea. Am plecat de 
acolo îngheţată, dar cu un sentiment 
de reuşită”.

„Mi s-a părut o idee bună să ieşi 
în aer liber şi să interacţionezi 
pentru un scop nobil, puţin diferit 
de motivele pentru care te 
întâlneşti de obicei cu oameni în 
afara mediului urban. După primii 
30 de puieţi plantaţi, n-am mai 
numărat câţi au fost până la final. 
Am cunoscut oameni noi şi faini şi 
mi-a fost bine, mai ales că am avut 
norocul să prind una dintre zilele cu 
soare din săptămâna de plantare”.



oRganizația
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Buget

buget Ron euR*

Venituri** 3,874,222 1,052,077

Cheltuieli 3,830,166 1,040,806

Sold 2009 44,056 11,271

TOTAL*** 3,990,703 1,084,430

În anul 2008 Asociația MaiMultVerde a obținut finanțări exclusiv din mediul privat. 
Pe lângă sponsorizările obținute pentru fiecare proiect în parte, am primit de la Coca-Cola HBC România o 
finanțare de start-up în valoare de 185,000 RON.

* calculat la o rată medie anuală stabilită de BNR de 3,68 RON/EUR
** nu includ contribuţiile în natură în valoare de 116,481 RON
*** include contribuţiile în natură

Tipuri de cheltuieli în 2008

buget cheltuieli (Ron)

Proiecte 2,621,101

Comunicare 193,490

Personal 546,036

Logistică 411,302

Training 21,890

Protocol 36,347

Proiecte 

Comunicare 

Personal

Logistică

Training 

Protocol 68.4%

5.1%

14.3%

10.7%
0.6%1%

Proiecte 

Comunicare 

Personal

Logistică

Training 

Protocol 68.4%

5.1%

14.3%

10.7%
0.6%1%
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Surse de finanţare în 2008

suRse de finanțaRe valoaRea spon-
soRizăRii (Ron)

valoaRea spon-
soRizăRii (euR‡)

Coca-Cola HBC România 1,092,119 296,771

Petrom SA 766,080 208,174

UniCredit Țiriac Bank****** 688,773 187,167

URSUS Breweries 440,715 119,759

Cosmopolis 278,922 75,794

Unilever South Central Europe* 168,765 45,860

ING Fond de Pensii SA** 94,673 25,726

Henkel România 93,306 25,355

Toyota România*** 82,624 22,452

Asociaţia Eco Tic***** 60,653 16,482

Class Living – Camelia Şucu** 56,528 15,361

Cosmote**** 41,332 11,232

Carrefour România SA** 37,156 10,097

PA&CO International 20,000 5,435

Dorna SA 10,000 2,717

Best Media Consulting 10,000 2,717

Bucharest Arena Ştirbey** 9,250 2,514

Intesa San Paolo Bank** 9,193 2,498

KVB Economic ** 9,149 2,486

Finnforest Baco Production 5,000 1,359

Majore Internazionale 3,775 1,026

Drakopoulos Law** 3,626 985

Valrom Exim** 3,500 951

Consizo 2,000 543

Virgil Ianţu** 1,850 503

2% 1,715 466

TOTAL******* 3,990,703 1,084,430

‡ calculat la o rată medie anuală stabilită de 
BNR de 3.68 RON/EUR
* din care 115,634 RON reprezintă sprijinul 
acordat din partea Fundaţiei Unilever 
pentru dezvoltarea platformei online, 33,857 
RON contribuţie în natură (mobilier sediu 
MaiMultVerde), iar 19,273 RON reprezintă 

donaţia oferită în cadrul Galei Verzi
** donaţie oferită în cadrul Galei Verzi, orga-
nizată cu sprijinul Cosmopolis şi al Televiziunii 
Române
*** contribuţie în natură (un automobil Toyota 
Prius)
**** din care 36,875 RON reprezintă donaţia 

oferită în cadrul Galei Verzi
***** din care 18,305 RON reprezintă donaţia 
oferită în cadrul Galei Verzi
****** din care 113,984 RON reprezintă 
donaţia oferită în cadrul Galei Verzi
******* include contribuţiile în natură în 
valoare de 116,481 RON
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România din suflete
Dragoș Bucurenci a fost unul 
dintre cei 12 laureați ai trofeului 
„România din suflete’’, decernat 
de Televiziunea Română de Ziua 
Națională, în cadrul emisiunii omo-
nime. Emisiunea prezintă „români 
care prin cariera și faptele lor aduc 
în lume, un plus de imagine Româ-
niei”. Dragoș Bucurenci alături de 
o parte a echipei MaiMultVerde a 
venit  în platoul emisiunii, pentru 
a primi diploma care premiază 
contribuția sa la protecția mediului 
înconjurător și promovarea volun-
tariatului de mediu.

Argint la Spotlight Awards 
Print, Video and Web pentru 
Caietul Elevului
„Caietul Elevului”, componentă 
originală concepută și dezvoltată în 
România în cadrul proiectului edu-
cațional „cartea Dunării albastre”, a 
fost distins cu argint de Liga Ameri-
cană a Profesioniștilor în Comunica-
re (League of American Commu-
nications Professionals - LACP), în 
cadrul 2008 Spotlight Awards Print, 
Video and Web (pag. 20).

Silver Award for Excellen-
ce pentru Poliţia Verde a 
Copiilor
„Poliția Verde a copiilor”, din cadrul 
proiectului „Împreună pentru o 
Dunăre curată” (pag. 22), a câștigat 
pe 1 octombrie premiul Silver 
Award for Excellence la concursul  
PR Award, la categoria „Responsa-
bilitate socială și dialog cu grupurile 
cointeresate”. 

Diploma de excelenţă decer-
nată de Asociaţia de Ecologie 
şi Cultură pentru Viaţă – 
ECOPOLIFE
„Pentru excelența și modelul pro-
gramelor pentru un mediu curat și 
sănătos, pentru cea mai mare plat-
formă de voluntariat de mediu din 
România și trainingul voluntariatului 
pe cont propriu”.

Premii Massmedia

apaRiții media

Presă scrisă 208

TV 126

Radio 36

Blog 164

Online 221

TOTAL APARIȚII MEDIA 755

TV 

Online 

Blog 

Radio 

Presă scrisă 

17%

29%

22%

5%

28%

TV 
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Blog 

Radio 

Presă scrisă 

17%

29%

22%

5%

28%
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TV

Prezența MaiMultVerde în mediul 
audiovizual a fost cu mult peste 
așteptări: dacă la începutul lui 2008 
ne propuneam 50 de apariții TV, la 
finalul anului ne mândrim cu 126. 
Şi cu doi parteneri care ne-au spri-
jinit în acțiunile „Voluntariatul lasă 
urme”, „Reînsuflețirea”, Gala Verde 
(Televiziunea Română) și „România 
prinde rădăcini” (Realitatea TV).

0 10 20 30 40 50

Day time 07:00–16:00

Acces 16:00–19:00

Prime time 19:00–23:00

Late fringe 23:00–07:00 8 (6%)

37 (29%)

33 (26%)

48 (38%) apaRiții tv 
În funcție 
de oRa de 
difuzaRe
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TVR1
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N24
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The Money Channel

TVR2

Pro TV

Prima TV

National TV

Kanal D

B1 TV

TVR Cultural

Romantica TV

1 (1%)

2 (2%)

2 (2%)

2 (2%)

4 (3%)

4 (3%)

4 (3%)

6 (5%)

8 (6%)

9 (7%)

10 (8%)

30 (24%)

43 (34%)

1 (1%)

apaRiții În 
funcție de 

canalul tv
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Presă scrisă

Jurnaliștii din presa scrisă ne-au 
fost alături încă de la lansarea 
MaiMultVerde, nu doar prin 
mediatizarea activității noastre, ci 
și prin participarea, cot la cot cu 
voluntarii, la activități de curățenie 
și plantare.

Şi ne-au și premiat – ne mândrim 
cu 15 distincții OSKAR Capital în 
perioada iunie – decembrie 2008.

Glossies 

Presă centrală 

Presă locală 

25%

56%

19%

Glossies 

Presă centrală 

Presă locală 

25%

56%

19%

pResă scRisă

Presă centrală (non-glossy) 116

Presă locală 40

Glossies 52

TOTAL PRESă SCRISă 208
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Online & bloguri

Așa cum se îi șade bine unei or-
ganizații care gestionează cea mai 
mare platformă de voluntariat on-
line, un număr mare de mențiuni, 
laude și, uneori, critici au venit din 
mediul virtual: ne mândrim cu 385 
de apariții pe site-urile și blogurile 
din România.

tRafic
maimultveRde.Ro

6,000

3,000

Apr 19, 2008 – Dec 31, 2008Trafic săptămânal (vizitatori unici)

04.19.08 – 04.19.08 06.01.08 – 06.07.08 07.20.08 – 07.26.08 09.07.08 – 09.13.08 10.26.08 – 11.01.08

tRafic

Vizite 69,209

Vizitatori unici 40,157

Vizualizări de pagini 394,348

Sursa: Google Analytics
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Cum ne deplasăm

În fiecare zi punem în practică 
exemple funcționale de deplasare 
„ecofriendly” prin aglomerația din 
centrul orașului. De mai bine de 
un an folosim cu succes mijloacele 
alternative de transport.  Sursa la 
care apelăm cel mai des e inspirată 
de  proiectul Cicloteque – primul 
centru de închirieri de biciclete din 
capitală, inițiat de MaiMultVerde.  

Majoritatea membrilor echipei 
MaiMultVerde se deplasează 
la locul de muncă cu biciclete 

Cicloteque, exceptând sezonul 
rece al anului.  Experiența ne-a 
învățat că mersul pe bicicletă nu e 
neapărat periculos, că nu te întârzie 
și cu siguranță nu te blochează în 
trafic, că e sănătos și chiar haios. 
Secretul nostru e respectul față de 
participanții în trafic, dublat de o 
minimă capacitate de adaptare la 
condițiile traficului.  Pe încercate, 
chiar funcționează!

Există și momente când nu pu-
tem folosi bicicleta, în special când 
derulăm proiecte în afara orașului.  
Aici a intervenit natural un parte-
neriat cu Toyota România, care a 
donat MaiMultVerde un automobil 
Toyota Prius. Toyota Prius este pri-
ma mașină-hibrid din lume produsă 
în masă și oferă o combinație unică 
de emisii scăzute și economie de 
carburant. Ne înțelegem cu ea 
minunat  și a fost dragoste 100% 
eco la prima vedere. 

Toyota Prius

prima maşină hibrid din lume

peste 1 milion de exemplare 

vândute

104 g/km de dioxid de carbon emise

nivelul oficial de consum în ciclu 

combinat de 4,3 l/100 km

Hybrid Synergy Drive – motor 

electric compact

Unde lucrăm

Sediul MaiMultVerde e situat în 
centrul vechi al capitalei, pe strada 
Domnița Anastasia, la al șaselea 
etaj al unui bloc interbelic, în apro-
pierea Parcului Cișmigiu.

Prietenii de la Unilever South-
Central Europe ne-au ajutat atât cu 
sfaturi, cât și cu mobilier să persona-
lizăm acest spațiu și să-l transformăm 
într-un birou în care să ne simțim 
bine și să putem lucra cu spor.

Echipa MaiMultVerde e dublată 
în birouri de o populație vie de 
plante. De la bonsaiul lui Ştefan la 
braduțul pe care-l cheamă Gopo și 
care locuiește temporar pe balcon 
în așteptarea transferului în pădure, 
plantele din jur ne aduc aminte pen-
tru ce venim în fiecare zi la muncă.

Printre secretele bucătăriei 
interne se numără cele mai bune 
ceaiuri cu miere, dar și colectarea 
selectivă a deșeurilor, pe care o 
recomandăm oricărui birou care se 
respectă. Colectăm separat hârtia 
și cartonul, plasticul, sticla și metale-
le, pe care Costel le duce apoi la 
centrele de reciclare.
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Echipa Doru Mitrana
Director de Programe / 
Director Executiv (din 2009)
doru@maimultverde.ro

Andreea Teodorescu
Director de Resurse
andreea@maimultverde.ro

Miruna Cugler
Manager Comunicare
miruna.cugler@maimultverde.ro

Miruna Ralea 
Manager Proiecte CSR
miruna@maimultverde.ro

Ştefan Bradea
Manager Proiecte CSR
stefan@maimultverde.ro

Ionuţ Ruscea
Asistent Proiecte CSR
ionut@maimultverde.ro

Camelia Antonescu
Asistent Financiar
camelia@maimultverde.ro

Carmen Oprea
Asistent Comunicare
carmen@maimultverde.ro 

Ioan Colbeanu
Coordonator Comunicare Online
ioan@maimultverde.ro

Constantin Atanasiu
Asistent Administrativ
costel@maimultverde.ro



74 maimultveRde > RapoRt anual 2008 > oRganizația 75

Lumea vorbeşte

Oana Pellea 
„Bravo, copii!”

ASR Principele Radu al 
României
„Este adevărat, asociația 
MaiMultVerde nu poate curăța 
și societatea civilă. Poate însă da 
puterea binefăcătoare a exemplului 
personal. Iar aceasta se poate face 
cu tinerețe, cu aplomb, entuziasm, 
curaj, cu altruism și cu grație. 
Uitându-te în sală, la ei, înțelegeai 
că România lor are șansa de a 
merge mai departe.” 

Călin Popescu-Tăriceanu, 
Preşedinte PNL
„Am văzut că organizația Mai-
MultVerde a lansat un program de 
voluntariat foarte amplu, cred că este 
un program bun și le mulțumesc.”

Sorin Oprescu,
Primar General al Municipiu-
lui Bucureşti
„Mă aflu aici întrucât cred cu tărie 
în inițiative de acest fel, cred cu 
tărie că și Bucureștiul poate fi un 
oraș al bicicletelor. Sunt convins că 

oricine, indiferent de vârstă și de 
ocupație poate alege să meargă cu 
bicicleta și vă promit că vom face 
lucruri în direcția aceasta. Vă felicit 
și vă rog să mă considerați, și astăzi 
și în alte ocazii, un prieten și un 
susținător al dumneavoastră.”

Valentina Stupineanu, 
profesor
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12, 
Tulcea: „Cu o echipă atât de crea-
tivă și implicată, cu o coordonare 
excelentă și o promovare pe mă-
sură merită să mergi înainte! Sunt 
mândră că fac parte din echipa 
MaiMultVerde! Felicitări tuturor! 
Merită să sărbătorim succesul!”

Mihaela Rădulescu
„MaiMultVerde este singura mișca-
re în care peste 2000 de voluntari 
au curățat orașele din România 
prin proiectul Verde003.”

Diana Grădinaru
http://lafoggie.blogspot.com: 
„Marea Plantare, ziua a treia: A 
fost o experiență grozavă. Mi-a 
făcut plăcere să plantez frasini și 

corcoduși. Am simțit că fac ceva 
util pentru mine și pentru lumea în 
care mi-a fost dat să trăiesc…Cât 
despre MaiMultVerde, am rămas 
impresionată…entuziasm, frumuse-
țe, răbdare, muncă, pasiune. Cu așa 
echipă, Dragoș Bucurenci se poate 
simți mândru.” 

Călin Drăgan, General Mana-
ger Coca-Cola HBC România
„Plantarea celor 10,000 de puieți 
anul trecut și curățarea a 450 km 
de albie anul acesta sunt doar di-
mensiunea exterioară a demersului 
nostru. Dimensiunea profundă și 
perenă constă însă în educarea 
acestor tineri, care mâine vor 
constitui baza unei societăți civile 
active, conștiente și responsabile.”

Excelenţa Sa Nicolae,  
nepotul Majestăţii Sale  
Regele Mihai I
„Aceasta este a patra mea zi în 
Campania Verde003 și am văzut 
la Galați cei mai mulți voluntari 
de până acum. Vreau să le spun 
că ar trebui să fie mândri și să 
se bucure de implicarea lor în 

protecția mediului și îngrijirea 
locului în care trăiesc. Dacă îl rogi 
pe un copil din Marea Britanie 
să ridice un gunoi de pe jos, o să 
refuze spunând că nu e treaba lui 
și tocmai de aceea  mi se pare 
extraordinar ce am văzut întâm-
plându-se în acest proiect.”

Irina
http://steleverzi.wordpress.com: 
„Mult success și nota de 5 stele 
pentru Cicloteque.” 

Alexandra
http://memyself-and-you.blogspot.
com/: 
„Am fost aseara la Gala Verde, 
organizată de MaiMultVerde și mi-a 
plăcut maxim. De-a lungul timpului 
am tot participat la gale de carita-
te, de strângere de fonduri pe varii 
teme, de responsabilizare etc., dar 
Gala Verde mi s-a părut cea mai 
simpatică de până acum, cea mai 
deschisă, cea mai light și mișto.” 

Dan Dumitrescu 
www.dumitrescudan.ro
„A fost o zi genială în care s-au 

plantat 4,000 de puieți, iar la 
plecare mă uitam la cei din jur și 
se citea mulțumirea pe fețele lor, 
mulțumirea voluntarului autentic.”

Cosmin Pojoranu
www.feeder.ro
„Feeder salută apariția Cicloteque 
– indubitabil e o chestiune pozi-
tivă apariția unui astfel de centru 
în București”
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Sponsori & parteneri

Verde003 (p. 14)
Sponsor:

Parteneri:

Ziua Dunării (p. 18)
Sponsor:

Parteneri:

cartea Dunării albastre (p. 20)
Sponsor:

Parteneri:

Împreună pentru o 
Dunăre curată (p. 22)
Sponsor:

Platforma de voluntariat 
www.maimultverde.ro (p. 24)
Sponsor:

Acţiuni de ecologizare
Pădurea Băneasa (p. 27)
Sponsor

Pădurea Cernica (p. 29)
Sponsor:

Cine strânge, parte-şi face!
(p. 30)
Sponsor:

Parteneri:

Grupul Şcolar Mahmudia

Primăria Mahmudia

Cicloteque (p. 32)
Sponsor:

Parteneri:
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Gala Verde (p. 34)
Co-organizatori: 

Parteneri media:

Donatori Pădurea noastră (p. 36)
Sponsor:

România prinde rădăcini (p. 38)
Co-organizatori:

Partener:

Marea Plantare (p. 40)
Sponsori: 

Parteneri:

Voluntariatul lasă urme (p. 46)
Parteneri:

Cu sprijinul
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Reînsufleţirea (p. 47)
Parteneri:

Cu sprijinul

Punga eco (p. 42)
Parteneri:

Cu sprijinul

Toyota Prius (p. 70)
Sponsor:

MaiMultVerde 
folosește serviciile 

Mulţumiri

Ada Leonte
Ada Lungu
Adi Bușoiu 
Adi Calaj
Adi Stanciu 
Adrian Cristea
Adrian Ionașcu
Adrian Popescu
Aimee D’Albon
Alecu Pop 
Alex Ardelean
Alex Bedeleu 
Alex Cristinoi
Alex Maftei 
Alex Săndulescu
Alexandra Ariciu
Alexandra Arnăutu
Alexandra Buzaș
Alexandra Gătej
Alexandra Olivotto
Alexandru Sassu
Alice Năstase
Alin Uhlmann Ușeriu
Alina Birman
Alinutze
Alice Iacobescu
Amalia Enache
Ana Nichita
Ana Szekely
Anamaria Bogdan

Ana-Maria Topoliceanu
Anca Alexandroaie
Anca Nicolae
Anca Nuță
Anca Rusu
Ancuța Iordăchescu
Andra Samson
Andreea Bettio
Andreea Florescu
Andrei Deacu 
Andrei Nica
Andrei Sorescu
Andrei Toboșaru
Andrei Ţoneș
Alexandra Olaru
Attila Hitter 
Aurel Jalea
Banu Bilen 
Bogdan Olteanu
Bogdan Tiron Anton
Cabral Ibacka
Camellia Şucu
Carmen Gociu
Carmen Staicu
Călin Popescu-Tăriceanu
Cătălin Preoteasa
Cătălin Popa
Cătălin Ştefănescu
Claudia Catană
Claudia Cosma
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Claudia Roman 
Claudiu Câmpan
Claudiu Stanciu
Codruța Marinescu
Constantin Opriș
Constantin Vica
Costi Rogozanu
Corina Andrei
Cornel Belciug
Cosmin Alexandru
Cosmin Bumbuț
Cosmin Pojoranu
Cosmin Stan
Cosmina Stratan
Costel Popa
Crinu Ivan
Cristi Lascu
Cristian Boureanu
Cristian Lupșa
Cristian Manafu
Cristiana Copos
Cristina Oroș
Cristina Parii
Cristina Simion
Cristina Stănciulescu
Daciana Sârbu
Dan Bărbulescu
Dan Bittman
Dan Dumitrescu
Dan Hulea

Dan Miron
Dana Boghean-Melconian 
Dana Chiriac
Dana Deac
Dana Războiu
Delia Cârstean
Despina Bădescu
Diana Minculescu
Diana Tușa
Dorel Oros
Doru Bușcu
Doru Persinaru
Dragoș Dehelean
Dripal 
Eduard Petrescu
Elena Udrea
Elisabeta Roman
Elwira Duda & Mihai Petre
Emi Gal
Emilia Covrig
Emmet
Eugen Hriscu 
Florentina Loloiu
Florin Grozea
Florin Popa
Florina Şerban
Gabi Drogeanu
Gabriel Iosif
Gabriela Massaci
Gabriela Sabău

Gabriela Tocaks
Geanina Pletea
Georgiana Ilie
Georgiana Stanciu
Hasan Nabulsi
Honey
Horia Romanescu
Iancu Toader
Ioan-Luca Vlad
Ioan Pânzaru
Ioana Lucescu
Ioana Marinescu
Ioana Ivancenco-Păun
Ioana Roescu
Ioana Tăriceanu
Ion Chirilov
Ion Tucă
Ionela Liță
Ionuț Săraru
Ionuț Staicu
Irina Cristea
Irina Segărceanu
Iulia Vântur
Iulian Comănescu
Iulian Mihai
Iulian Gliță
Ivan Patzaichin
Ivona Nenu
Janina Trotea
Korodi Attila

Laura Belecciu
Laura Davidescu
Laura Sgârcitu
Laura Stănescu
Laura Tampa
Lavinia Gliga
Lavinia Şandru
Lavinia Toma
Little J 
Livia Olteanu
Liviu Mihaiu
Liviu Negoiță
Liviu Papadima
Liviu Sfrija
Liz Galvez
Loredana Pană
Luana Peșa
Lucian Mândruță
Magdalena Ciobanu Stoian 
Magor Csibi
Malvina Cervenschi 
Mara Panaitescu
Mara Stroe
Maria Apostol
Maria Cornea
Marian Butnărașu
Marian Ene
Marian Staș
Marie Jeanne Ion
Marius Balaci

Marius Vintilă
Marta Ușurelu
Matei Schwartz
Maurice
Mădălina Apostolescu
Mădălina Melinescu
Melania Medeleanu
Melania Ulici
Micu-Picu
Mihaela Ducea
Mihaela Gânju
Mihaela Geoană
Mihaela Frigioiu
Mihaela Rădulescu
Mihaela Spineanu
Mihaela Tănase 
Mihai Drăgan
Mihai Guță
Mihai Tatulici
Mihnea Constantinescu
Mircea Geoană
Mircea Stoian
Mircea Ţiplea
Mirel
Mirela Feruglio
Mirela Loghin
Mirela Vasile
Miruna Micșan
Mo
Mona Nicolici

Mugur Ciumăgeanu 
Mugurel Rădulescu
Narcis Jeler
Nedelia Minciună
ES Nicholas de Roumanie
Nicoleta Tiloiu
Nihasa
Nona Beicu
Oana Dănilă
Oana Neneciu
Oana Pellea
Orieta Hulea
Orlando Dragomir 
Otilia Schwartz
Paula Herlo
Pepi
Petre Dincă
Philip O’Ceallaigh
Pufu
Radiana Bratu
ASR Principele Radu al României
Radu Aldea 
Radu Naum
Raluca Ciucur
Raluca Marcu
Ramona Kostendt
Raymond Bobar
Răsvan Popescu
Răzvan Stan
Răzvan Supuran



84 maimultveRde > RapoRt anual 2008 > oRganizația 85

Răzvan Vasilache
Răzvan Zaharia
Roald Aron
Robert Rațiu
ES Robin Barnett
Roxana Colisniuc
Roxana Grămadă 
Roxana Niculescu
Roxana Poede 
Roxana Voloșeniuc
Ruxandra Rusan
Sandra Pralong
Şerban Mestecăneanu
Silvian Ionescu
Simina Bădică
Simina Mayer
Simona Dobrescu
Sorin Florea 
Sorin Oprescu
Stephan Maria Weber 
Sulfina Barbu
Tereza Vâlcan
Tiberiu Constantinescu
Titi Girescu
Toma Soare aka Tomasan
Toni Salabașev
Trupa 13
Tudor Ciortea
Tudor Liberiu Breazu
Tudor Maxim 

Valeriu Turcan
Valentin Negoiță
Valentin Petcu 
Valentin Simionov
Valentina Pelinel
Valeriu Turcan
Valerian Mareș
Vali Crisbășan
Veniamin Micu
Victor Cristea
Victor Ponta
Victor Vajdea
Vintilă Mihăilescu
Virgil Ianțu 
Vlad Petreanu
Vlad Teioșanu

Adrian Ciobanu (pag. 18, 19, 20, 21)
Alex Irimia (pag. 27)
Andrei Toboșaru (pag. 70)
Constantin Opriș (coperta 2 & 3, pag.14,16, 28, 32, 33, 40, 41, 51, 52, 53, 
70, 71, 72, 73)
Dripal (copertă interior, pag. 29, 30, 31, 41)
Florin Popa (pag. 42, 43)
Gabriela Sabău (copertă interior, pag. 38, 39)
Ionuț Ruscea (pag. 26)
Ionuț Staicu (pag. 7)
Mădălina Macovei (coperta 2)
Raluca Bradea (pag. 36, 37)
Roald Aron (coperta 2 & 3)
Şerban Mestecăneanu (coperta 1, coperta 3, pag. 15, 17)
Toni Salabașev (coperta 3, pag. 34, 35)
Tudor Vintiloiu (pag. 22, 23)

Raymond Bobar
Carmen Gociu
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Domnița Anastasia 15, et. 6, ap 17, București 050034
Tel. : + 40 31 824 10 20
Fax: + 40 31 824 10 21
asociatia@maimultverde.ro
www.maimultverde.ro

MaiMultVerde a primit personalitate juridică prin Hotărârea Judecătorească 
Nr. 22677/299/2007 și a fost înregistrată în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor Nr. 173/01.01.2008, sub grefa Judecătoriei sectorului 1.

Sediu social: Str. Dr. Grigore Mora 33, București 011886
C.I.F. 23078742
Cont: RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717
Banca: Raiffeisen Bank – sucursala Moșilor

Asociaţia MaiMultVerde
Contact

Date legale și fiscale



230

200
1. Bursă privată

Contract nr./ data

Suma plătită (lei)

Documente de plată nr. /data

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/ unităţi de cult

Suma (lei)

Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscală
al entităţii nonprofit/unităţii de cult

Cont bancar (IBAN)

ASOCIAţIA MaiMultVerde
Raiffeisen Bank – sucursala Moşilor 
RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717

1. Bursă privată

Contract nr./ data Suma plătită (lei) Documente de plată nr. /data

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/ unităţi de cult

Suma (lei) Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult

Cod de identificare fiscală
al entităţii nonprofit/ unităţii de cult Cont bancar (IBAN)

ASOCIAţIA MaiMultVerde

Raiffeisen Bank – sucursala Moşilor – RO27 RZBR 0000 0600 1006 171723078742

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

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

23078742

III. DESTINAţIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/ CÂȘTIGUL NET ANUAL

II. DESTINAţIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/ 2003

Datele noastre sunt: Asociaţia MaiMultVerde, CUI: 23078742, 
Cont: RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717

Ambele declaraţii trebuie depuse la Adminstraţia financiară de 
domiciliu sau trimise prin poştă până la data de 15 mai 2009 pentru 
veniturile din anul anterior.


