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CINE SUNTEM

MISIUNE

Ne dorim să construim împreună cu românii un mediu curat și
sănătos pentru noi și pentru copiii noștri.

OBIECTIV STRATEGIC

Să creăm o comunitate activă care să producă schimbări durabile
în România.

VALORI

Respect pentru natură și oameni, voluntariat, cooperare.

MEMBRI FONDATORI

Andreea Hofer | Doru Mitrana | Dragoș Bucurenci | Hanno Hofer

ONG MEMBRU ÎN

Coaliția pentru Mediu din România, Global Compact Network 
România, Grup de lucru „Foodwaste” Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Federația VOLUM – Federația care Sprijină
Dezvoltarea Voluntariatului în România

2



MAI MULT VERDE ÎN CIFRE
2017 - 2018

Fonduri în euro
2017: 133.725,07
2018: 128.093,88
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Voluntari implicați în proiecte
2017: 170
2018: 1.600

Puieți plantați
2017: 55.000
2018: 98.000

Hectare de terenuri plantate
2017: 1 ha
2018: 23 ha



DIRECȚII STRATEGICE

PLANTĂRI

În regim silvic sau amenajări urbane (parcuri, spații verzi,
aliniamente stradale), realizate de voluntari sau membri ai
comunităților locale, sub coordonarea specialiștilor.

COMBATEREA RISIPEI DE ALIMENTE

Pentru că mai bine de o treime din mâncarea produsă ajunge la
gunoi, iar pentru a schimba acest lucru este nevoie de implicarea
tuturor: a autorităților, prin cadrul legislativ, a producătorilor și
comercianților, prin măsuri de redistribuire a surplusului, și a
fiecăruia dintre noi, în calitate de consumatori.

ALTERNATIVE SUSTENABILE LA PLASTIC

Colectare separată, reciclare, curățarea zonelor naturale, 
terestre și acvatice, de deșeurile din plastic.
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PROIECTE
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ROMÂNIA ÎMPOTRIVA RISIPEI DE HRANĂ

Proiect multianual de prevenire a risipei alimentare în România
început în 2016.
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01.2017 

La nivel global, se estimează că, într-
un an, o treime din hrana bună de
mâncat ajunge la tomberon, respectiv
1,3 miliarde de tone. La nivelul
statelor membre UE, risipa alimentară
este de peste 89 milioane de tone,
din care 2,5t revin României, cu cca
250 kg alimente/ locuitor (peste
media europeană).

În acest context, am demarat, în
martie 2016, împreună cu
foodwaste.ch din Elveția și CeRe,
proiectul România împotriva risipei de
hrană, prin care urmărim să creștem
gradul de implicare al societății civile
și al publicului larg în procesul de
realizare și implementare al
politicilor publice din România privind
risipa alimentară.

Parteneri – foodwaste.ch, Centrul de 
Resurse pentru participare publică
(CeRe) Finanțator – Programul de 
Cooperare Elvețiano-Român prin
Fundația pentru Dezvoltarea
Societății Civile
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În prima etapă a proiectului, am
identificat sursele și cauzele risipei
alimentare și a potențialelor căi de
reducere prin realizarea unui studiu
la nivel național care să vizeze tot
lanțul agro-alimentar (producție,
procesare, distribuție, consum). Am
demarat apoi o campanie de
informare a publicului larg privind
modalitățile de reducere a risipei de
hrană: am organziat o caravană
educațională în licee și facultății din
7 orașe am inițiat acțiuni în
hypermarket-uri și am participat la
targuri și expoziții agro-alimentare
unde am ilustrat, prin intermediul
expoziției itinerante “Din dragoste
pentru mâncare”, metodele de
prevenire și reducere a risipei
alimentare în familiile noastre.

În 2017, Alături de membri ai
Grupului anti-risipă format din ONG-
uri implicate în activități de prevenire
(Terra Mileniul III) și de valorificare a
surplusului alimentar (SOMARO
Magazin Social, Ateliere fără
Frontiere, Banca pentru Alimente,
CARUSEL) am inițiat o campanie de
advocacy în scopul imbunatatirii
cadrului legislativ privind combaterea
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risipei si crearii unui cadru de consultare si colaborare intre autoritatea publica si
sectorul neguvernamental, in contextul in care, in noiembrie 2016, România a
adoptat Legea 217 privind diminuarea risipei alimentare. Am decis astfel să
intervenim în procesul de realizare al normelor metodologice de aplicare a legii
deoarece era vital ca interesele ONG-urilor care desfasoara activitati in
domeniu sau servicii sociale sa fie bine reprezentate. Astfel, in urma a 2 ateliere
pe grupuri de lucru, am elaborat proiectul de Hotărâre pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016.

In perioada martie – mai 2017, demersurile Grupului au fost dublate de acțiuni
de advocacy in scopul promovării pe agenda guvernamentala masurilor anti-
risipa rezultate in urma studiului si a propunerilor de norme:

• am organizat dezbaterea „Romania impotriva risipei de hrana!” in contextul
promulgarii noii legi unde am invitat factorii interesati sa vorbeasca despre
implicatiile acesteia din perspectiva domeniului lor de activitate;

• întâlniri cu factori de decizie, scrisori deschise;
• realizarea unui catalog cu exemple de bune practici in valorificarea

surplusului din România;
• organizarea unei mese comunitare in beneficiul a 150 de persoane cu

vulnerabilitati prin care am aratat că, daca exista cadrul legal, se va
construi și capacitatea de a face acest lucru la un nivel mai mare;



9

ÎN NUMERE

8 ONG-uri implicate în acțiuni de advocacy (promovarea 
pe agenda guvernamentală și parlamentară a măsurilor 
anti-risipă)

1 proiect de Hotărâre pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 217/2016.

1 film documentar depre risipa alimentara din Romania 
difuzat la evenimentele din proiect, trimis tuturor factorilor 
interesati, pus la dispozitia tuturor organizatiilor care doresc 
sa-l folosească;

3000 elevi / studenti participanti la caravana de film 
„Taste the Waste”

2000 adulti din mediul urban vizitatori targuri , beneficiari 
ai informatiior furnizate prin intermediul expozitiei privind 
risipa de alimente in Romania si actiuni in hipermarketuri
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5000 semnatari ai Declaratiei „Romania impotriva risipei de 
hrana”

10000 vizitatori site / platforma / retele sociale, 
beneficiari ai rezultatelor studiului, ai metodelor de 
reducere a risipei de alimente, ai informatiilor privind 
discutiile si masurile adoptate de sectorul comercial si politic.

1.000.000 persoane informate in urma campaniei de 
comunicare



PĂDUREA BOSCH ROMÂNIA
Proiect de împădurire - Plantare în Comuna Videle, județul
Teleorman
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02.2017

În luna ctombrie 2017, Asociația Mai
Mult Verde împreună cu compania
Robert Bosch SRL au organizat la
Videle, în satul Coșoaia, județul
Teleorman, o acțiune de plantare a
5.000 de puieți de stejar, pe o
suprafață de 1 ha. La plantare au
participat 150 de voluntari, angajați
ai companiei, membri ai familiei și
voluntari MaiMultVerde. Campania
face parte din strategia de CSR
Bosch care își dorește să dea naștere
unei păduri Bosch în România.

FINANȚATOR – ROBERT BOSCH SRL
PARTENERI – PRIMĂRIA ORAȘULUI 
VIDELE

150 de voluntari

5000 de arbori plantați

ÎN NUMERE



SĂ PLANTĂM PENTRU PLANETĂ
Proiect multianual de conștientizare și împădurire.
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03.2017 - 2018

Început în toamna anului 2013, parteneriatul
dintre Marca Yves Rocher și Asociația Mai
Mult Verde din cadrul proiectului multianual
de împădurire „Să plantăm pentru planetă”,
desfășurat la nivel internațional sub egida
Programului Națiunilor Unite pentru Mediu /
United Natiuons Environmental Programme a
avut ca rezultat, în perioada 2013 – 2015,
100.000 de puieți de stejar, frasin, cireș
pădureț și plop, plantați pe o suprafață
totală de 26 ha, în parcul Natural Comana,
cu sprijinul Ocolului Silvic Comana și al
Administrației Parcului.

În noiembrie 2016, proiectul „Să plantăm
pentru planetă” demarează din nou, în
parteneriat cu Primăria orașului Videle,
județul Teleorman, având ca scop oprirea
degradării terenurilor și a alunecărilor de
teren care afectează împrejurimile orașului,
creșterea suprafeței plantate în zonă și
implicarea localnicilor în activitățile de
plantare și întreținere.

FINANȚATOR – FUNDAȚIA YVES ROCHER, 
YVES ROCHER ROMÂNIA, INSTITUT DE 
FRANCE

PARTENERI – PRIMĂRIA ORAȘULUI VIDELE
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•Efecte directe: 100 de locuri de muncă temporare create (pregătire teren,
plantare, lucrări de întreținere, protejarea (pe termen lung) a proprietăților
din zonă (terenuri arabile și gospodării) prin stabilizarea solurilor din zonă.

•Efecte asupra mediului (pe termen lung): stabilizarea solului, prevenirea
inundării islazului de la baza suprafeței prin creșterea gradului de retenție a
apei pe versanții împăduriți, îmbunătățirea calității aerului și a biodiversității
specifice prin creșterea suprafețelor împădurite.

•Efecte asupra comunităților locale: acumularea de cunoștințe despre mediu
(creșterea gradului de conștientizare) și de competențe de plantare a
arborilor prin participarea directă la activitățile din proiect.
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20ha teren degradat plantate, având ca efect stabilizarea 
solului

100.000 de arbori plantați

ÎN NUMERE

Primii 30.000 de puieți de salcâm au fost plantați în martie 2017 de către
membri ai comunității locale din zona Videle, pe o suprafață de 6 ha, în
localitatea Vâlcan, Comuna Coșoaia.

Alți 20.000 de puieți de salcâm au fost plantați în perioada octombrie –
noiembrie 2017, pe o suprafață de 4 ha, pe suprafețele de la CAP
Tămășești și Troiță, ambele zone limitrofe ale orașului Videle.

Plantările au continuat și în anul 2018, cu 20.000 de puieți de salcâm
plantați în luna martie, pe două parcele de 4 ha aflate între albia râului
Milcovăț și suprafețe de teren arabil, în zona Zevestreni.

Până la finalul anului 2018, alți 20.000 de puieți de salcâm au fost alocați
pentru completarea parcelelor (4 ha) de la Vâlcan, CAP, Troiță și Zevestreni,
restul de 10.000 fiind plantați pe o nouă parcelă de 2 ha, în continuarea
suprafeței de la Zevestreni.



MOBILIZATRON - AUCHAN ROMÂNIA
Proiect multianual de împăduriri
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05.2017 - 2018

În noiembrie 2017 au fost plantați 
primii 10.000 de puieți de salcâm pe o 
suprafață de 2 ha în zona Videle, 
județul Teleorman.  Puieții au fost 
plantați de 300 de voluntari angajați 
ai companiei Auchan și voluntari 
MaiMultVerde, în cadrul proiectului 
Mobilizatron 2017. Cu mesajul “Ajutam
Romania sa respire – O aniversare cat 
o plantare”, campania Mobilizatron
tinteste un obiectiv ambitios: readucerea
la viata a padurilor romanesti.

Proiectul proiectul Mobilizatron, derulat 
de Auchan în parteneriat cu Asociația 
MaiMultVerde, a continuat și în 2018.  
Pe data de 21 aprilie 2018 a avut loc, 
în zona Videle, Județul Teleorman, 
ultima plantare, dintr-o serie de peste 
20 de plantări organizate de Auchan 
Retail România în cadrul campaniei 
Mobilizatron. Astfel, 500 voluntari au 
plantat în 15.000 puieți de salcâm pe o 
suprafață de 3ha afectată de 
fenomenul alunecărilor de teren.

FINANȚATOR – AUCHAN ROMÂNIA SA

PARTENERI – PRIMĂRIA VIDELE
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5 ha teren degradat împădurite

25.000 de arbori plantați

ÎN NUMERE

800 de voluntari



FĂ CADOU
Proiect multianual de împăduriri
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04.2017 - 2018

În 2017 și 2018, proiectul nostru
multianual de împăduriri „Fă cadou un
copac!” a strâns suficiente fonduri
pentru a finanța plantările din
campania de toamnă.

În octombrie 2017, 100 de voluntari și
susținători MaiMultVerde au plantat în
Comuna Coșoaia, lângă Videle (jud.
Teleorman), 3500 de stajari, frasini și
salcâmi. Plantarea a fost realizată cu
sprijinul Primăriei Videle și s-a
desfășurat pe o parcelă de 1 ha, într-o
zonă afectată de alunecări de teren.

SUSTINĂTORI PERSOANE JURIDICE:

NN SOCIETATE DE PENSII
QUALITANCE QBS
BRANDEMOTION
UNIVERSUL EVENTS SRL
SEPTEMBER MEDIA SRL
RESPONSABILITATE SOCIALĂ SRL
VERITA 4 ALL
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA



În 2018, campania „Fă cadou un copac!” a continuat, cu sprijinul Primăriei
Videle, activitatea de înțelenire pe un teren afectat de eroziune. Astfel, 150
de voluntari MaiMultVerde și BrandEmotion au plantat 5.000 de puieți de
salcâm pe o suprafață de 1ha, lângă orașul Videle, jud. Teleorman.

Campania „Fă cadou un copac!” a început în decembrie 2010 și a pornit de
la necesitatea strângerii de fonduri pentru împădurirea zonelor defavorizate
din România. Încontinuare, oricine face o donație de 10 lei către
MaiMultVerde contribuie la plantarea unui copac. Până acum s-au plantat
51.500 puieți la Snagov, Ploiești și Videle.
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Campania „Fă cadou un copac!” continuă pe 
www.maimultverde.ro/sustine

http://www.maimultverde.ro/sustine


LET'S BE GREEN@BOSCH – RBRO

Proiect de amenajare peisagistică a campusului SOS Satele 
Copiilor România.
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03.2018

În luna mai 2018, 50 de voluntari
angajați ai companiei Robert Bosch SRL
au amenajat, sub coordonarea
Institutului de Cercetare în Permacutură
din România, campusul SOS Satele
Copiilor, creând o veritabilă Grădină
Botanică formată din 150 de arbori și
150 de arbuști, specii diferite.

Pentru că acțiunea de amenajare
marchează atât finalul sezonului de
plantare cât și începutul lunilor de
vacanta, i-am invitat pe voluntarii care
au participat la împădurire la o
intalnire care imbina ce-i mai frumos in
fiecare dintre cele doua perioade: un
picnic la umbră, pe păturici.

FINANȚATOR – ROBERT BOSCH SRL

PARTENERI – SOS SATELE COPIILOR 
ROMÂNIA, INSTITUTUL DE 
CERCETARE ÎN PERMACUTURĂ DIN 
ROMÂNIA

mailto:Green@Bosch
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150 de arbuști /tufe (diverse specii) plantate

150 de arbori plantați

ÎN NUMERE

50 de voluntari



PĂDUREA OAMENILOR ÎNTREPRINZĂTORI 
- BANCA TRANSILVANIA

Proiect de împădurire
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06.2018

În luna aprilie 2018, 15.000 de puieți,
3ha, 500 voluntari

Suprafețele indicate de Primăria Videle
pentru împădurire sunt afectate de
fenomenul de “năruire” , alunecarea
terenurilor adiacente albiilor râurilor
Milcovăț și Glavacioc, fenomen ce
avansează an de an, amenințând
locuințele și infrastructura din zonă:
drumuri, rețea electrică etc. Procesul
este cu atât mai periculos cu cât el
avansează lent și poate fi ușor trecut cu
vederea până când devine prea târziu.
Plantarea de arbori pe versanti fixeaza
terenul si opreste procesul de naruire sa
avanseze catre sat.

FINANȚATOR – BANCA 
TRANSILVANIA

PARTENERI – PRIMĂRIA VIDELE
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3 ha teren degradat împădurite

150.000 de arbori plantați

În luna aprilie 2018, 15.000 de puieți, 3ha, 500 voluntari

Suprafețele indicate de Primăria Videle pentru împădurire sunt afectate de
fenomenul de “năruire” , alunecarea terenurilor adiacente albiilor râurilor
Milcovăț și Glavacioc, fenomen ce avansează an de an, amenințând
locuințele și infrastructura din zonă: drumuri, rețea electrică etc. Procesul este
cu atât mai periculos cu cât el avansează lent și poate fi ușor trecut cu
vederea până când devine prea târziu. Plantarea de arbori pe versanti
fixeaza terenul si opreste procesul de naruire sa avanseze catre sat

ÎN NUMERE

500 de voluntari



CARAVANA ” DIN DRAGOSTE PENTRU
MÂNCARE”

Proiect multianual de prevenire a risipei alimentare
http://foodwaste.ro/
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05.2017 2018-2019

Urmare a adoptării în iunie 2018, de
către Parlamentul României, a noii legi
privind combaterea risipei de alimente,
având ca termen de publicare a
normelor de aplicare data de 1 feb
2019, Asociația MaiMultVerde va
continua în perioada următoare (aug
2018 – ian 2019) seria de acțiuni din
cadrul programului “România împotriva
risipei de hrană”, început în anul 2015.
Astfel, Între 22 și 25 octombrie,
împreună cu prietenele de la Mai
Mult Verde, am pornit în caravană
prin țară, pentru a vorbi cu elevii de
liceu despre risipa alimentară.

Conform statisticilor recente ale
Organizației Națiunilor Unite pentru
Agricultură și Alimentație, până la o
treime din producția mondială de
mâncare este risipită înainte ca
aceasta să ajungă la populație.

FINANTATOR – LIDL ROMÂNIA SA

PARTENERI – ONE WORLD ROMÂNIA LA ȘCOALĂ

http://foodwaste.ro/
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=16473
https://www.facebook.com/voluntarmaimultverde/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDfHuO9rMdXIqO0lhd6xkV1yE2nSQKogL0lmyGGXEUkpnfrZGNoNIn2CAKAH5Tj5ekwyXehUke-eSj4
http://www.fao.org/food-loss-and-food-waste/en/
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Așadar, am străbătut țara de la nord pana la sud si de la est pana la vest cu 
documentarele Varză, cartofi și alți demoni (r. Șerban Georgescu) și La nord de 
soare (r. Inge Wegge, Jørn Ranum), urmate de dezbateri cu elevii din liceele pe care 
le-am vizitat: Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Odobleja” din Drobeta-Turnu
Severin, Colegiul Național Calistrat Hogaș din Piatra Neamț, Colegiul Național
”Roman Vodă” din Roman, Colegiul Național ”Unirea” din Focșani, Liceul Teoretic
”Ioan Petruș” din Otopeni, Colegiul ”Mihail Cantacuzino” din Sinaia și Liceul ”Pamfil
Șeicaru” din Ciorogârla.

Activitățile interactive de după filme au avut rolul de a dezvolta un set de atitudini
responsabile față de mediu și gândirea critică față de consumul excesiv. La discuții s-
au abordat subiecte legate de reciclare, consumul responsabil și, în general, 
posibilitățile fiecăruia dintre noi de a reduce risipa hranei și a resurselor naturale.



ECHIPA
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DORU Mitrana | Președinte | doru@maimultverde.ro

ANDREEA Hofer | Director de programe | andreea@maimultverde.ro

CAMELIA Antonescu | Finanțe-Contabilitate | camelia@maimultverde.ro

CONSTANTIN Atanasiu | Administrativ | constantin@maimultverde.ro

NICOLETA Talpes | Media Image Factory / Comunicare | office@imagefactory.ro

ANDREEA Lepădatu| Media Image Factory / Comunicare / PR | office@imagefactory.ro

mailto:doru@maimultverde.ro
mailto:andreea@maimultverde.ro
mailto:camelia@maimultverde.ro
mailto:constantin@maimultverde.ro


FINANCIAR
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2017-2018

BUGET 2017 ÎN LEI ÎN EUR*

SOLD 2016 50471 54.52

VENIT 610929 144787

CHELTUIELI 612516 134085

SOLD 2017 48885 10701

CHELTUIELI 2017 ÎN LEI ÎN EUR*

612516 134085

PROIECTE 456898 100019

RESURSE UMANE 124793 26817

CHELTUIELI 
ADMINISTRATIVE**

30825 6.704



FINANCIAR
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2017

SURSE DE FINANȚARE 2017 ÎN LEI ÎN EUR*

PROGRAMUL DE COOPERARE 
ELVEȚIANO- ROMÂN

198585

YVES ROCHER ROMÂNIA SA 119333

INSTITUT DE FRANCE 81100

RESPONSABILITATE SOCIALĂ SRL 76717

AUCHAN ROMÂNIA SA 48337

ROBERT BOSCH SRL 38515

DONATII, DOBANZI SI 2% 34927 7646

NN SOCIETATE DE PENSII 10000

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA 1835

FUNDATIA VERITA 4 ALL 1300

QUALITANCE QBS 280

* curs mediu BNR pentru Euro în 2017: 4.5681lei

** include chirie sediu, utilități, internet, consumabile



FINANCIAR
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2017-2018

BUGET 2018 ÎN LEI ÎN EUR*

SOLD 2017 48885 10701

VENIT 596084 128094

CHELTUIELI 528579 113587

SOLD 2018 116390 25011

CHELTUIELI 2018 ÎN LEI ÎN EUR*

528579 113587

PROIECTE 396434 85190

RESURSE UMANE 105716 22717

CHELTUIELI 
ADMINISTRATIVE**

26429 5679



FINANCIAR
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2018

SURSE DE FINANȚARE 2018 ÎN LEI ÎN EUR*

LIDL DISCOUNT SRL 180000 38681

BANCA TRANSILVANIA SA 158440 34047

AUCHAN ROMÂNIA SA 46074 9901

YVES ROCHER ROMÂNIA SRL 41232 8860

PROGRAMUL DE COOPERARE 
ROMÂNO-ELVEȚIAN

57919 12446

ROBERT BOSCH SRL 60354 12970

BRANDEMOTION 27900 5995

UNIVERSUM EVENT SRL 124,4 27

SEPTEMBER MEDIA SRL 466 100

VALROM EXIM SRL 1000 215

DOBÂNZI, COMISIOANE, 2% 22575 4851

* curs mediu BNR pentru Euro în 2018: 4.6353lei

** include chirie sediu, utilități, internet, consumabile



SPONSORI ȘI PARTENERI
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NE POTI SUSȚINE SĂ ÎNVERZIM ROMÂNIA
PRIN:
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Înscriere la newsletter, de pe pagina noastră,
http://maimultverde.ro/. Astfel vei primi informații despre
acțiunile noastre și vei putea să ni te alături.

Donație individuală, în cadrul campaniei “Fă cadou un copac!”, 
aici, http://maimultverde.ro/sustine;

Pentru fiecare 10 lei donaţi, un copăcel va purta numele persoanei 
dragi. În urma acţiunii de plantare, atât persoana dragă, cât şi tu 
veţi primi o fotografie cu copăcelul plantat, iar în viitor te vom ţine 
la curent cu evoluţia acestei păduri.

Poti face donația direct in conturile noastre:

RO27 RZBR 0000 0600 1006 1717  deschis la Raiffeisen 
Bank

http://maimultverde.ro/
http://maimultverde.ro/sustine
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Redirecționare a impozitului pe venit astfel:

Dacă realizezi venituri din salarii, poți redirecționa 2% din 
impozitul pe venit către MaiMultVerde prin completarea
Declaratiei 230. Trebuie transmisă apoi, către Administrația
Financiară de domiciliu, pâna la data de 25 mai.

Aici gasești mai multe detalii, 
http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta;

Dacă realizezi venituri din activități independente, poți
redirecționa 2% din impozitul pe venit catre MaiMultVerde prin
completarea Declaratiei 200. Trebuie transmisă apoi, către
Administrația Financiară de domiciliu, până la data de 25 mai.

Aici găsești mai multe detalii, 
http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta;

http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta
http://maimultverde.ro/cms/doi-la-suta
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Redirecționare a 20% impozitului pe profit astfel:

Societățile iși pot deduce până la 20% din impozitul pe profit 
datorat statului, sume acordate cu titlu de sponsorizare catre
ONG-uri, conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea și
Codul Fiscal. Procedura nu presupune cheltuieli suplimentare pentru
societăți, ci doar semnarea contractului de sponsorizare și a 
Declaratiei 101 privind impozitul pe profit. 

Mai Multe detalii aici, http://maimultverde.ro/cms/20-din-
impozitul-pe-profit-pentru-asocia-ia-maimultverde

http://maimultverde.ro/cms/20-din-impozitul-pe-profit-pentru-asocia-ia-maimultverde
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