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MaiMultVerde 2021

Intro
“
Încă un an sub pandemie, al șaselea din cei 15 pe care îi avem la
dispoziție pentru atingerea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare
Durabilă și a Acordului de la Paris privind schimbările climatice,
14 ani de la înființarea organizației... MaiMultVerde a mers mai
departe alături de parteneri, susținători și voluntari. Pentru că,
poate mai mult decât oricând, este nevoie de responsabilitate față
de mediu din partea tuturor, cetățeni, companii și instituții publice,
deopotrivă. Ne-o spune răspicat Raportul IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) publicat în luna august a acestui an:
schimbările climatice sunt observate în toate regiunile Pământului
și afectează toate componentele sistemului climatic, multe sunt
fără precedent sau nu s-au mai întâmplat de mii sau sute de mii
de ani, unele (ex. creșterea nivelului mării) sunt ireversibile pentru
sute sau chiar mii de ani, sunt mai rapide decât se estima inițial și
se intensifică. Și sunt categoric influențate de activitățile umane.
Sună dur și în același timp încurajator. Pentru că atâta timp cât
starea mediului și bunăstarea oamenilor depind încă de activitățile
noastre, vom continua să le încurajăm pe cele care ne aștern un
viitor MaiMultVerde, fie că vorbim de plantări, combaterea poluării,
gestiunea responsabilă a deșeurilor, grijă pentru biodiversitate sau
educație pentru sustenabilitate. Iar dacă ce am făcut până acum te
inspiră, dacă și tu vrei aer curat, ape limpezi și comunități trăind
în armonie cu natura, implică-te, vino alături de noi!
“
Doru Mitrana, președinte
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I. Intro

Misiune

Dăm putere oamenilor și
organizațiilor comunitare de a
dezvolta soluții pentru o viață
de calitate într-un mediu curat
și sănătos.

Viziune

Viață de calitate într-un
mediu curat și sănătos

Valori

echilibru, responsabilitate,		
echitate, încredere, creativitate,
inovație și dezvoltare

Asociaţia MaiMultVerde este o organizaţie neguvernamentală de
protecţie a mediului cu misiunea de a construi o nouă cultură
a responsabilității și voluntariatului pentru mediu în România.
De la înființarea sa în anul 2008, MaiMultVerde a activat în
50 de comunități din țară, a lucrat cu peste 20.000 de voluntari, a plantat peste 1.800.000 de puieţi, a strâns peste 340 de
tone de deşeuri, a implementat primul sistem de bike-sharing
din Bucureşti, Oradea şi Timişoara - Cicloteque și a derulat mai
multe campanii naţionale de informare şi educaţie de mediu.
Domeniile prioritare de acțiune sunt plantările și combaterea
poluării cu plastic, asociația implementând în acest sens,
de-a lungul anilor, o serie de proiecte și campanii educative.
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2021
în cifre
—36 de
comunități

—1.820
de voluntari

—135.000 de
puieți plantați

—73 tone de
deșeuri colectate
— 1.258.183 €
fonduri atrase
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Momente
cheie în 2021
Ianuarie

Februarie

Martie

Sunt aprobate noi reguli
privind compostarea

Este dat în folosință
SUMAL 2.0**

Luna Apelor (73 tone
plastic colectate)

Aprilie

Mai

Iunie

Lansare „Verde-n față”
(50 proiecții de film
documentar)

Expoziție foto „Cu apele
curate” la Galați

De Ziua Mediului, este
lansat „Manifest pentru
Dunăre”

Iulie

August

Septembrie

Lansare „Documentare
pentru schimbare”

Tabără de activism de
mediu la Păltiniș

Este lansată banda
desenată „Verde-n față”

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

„Manifest pentru Dunăre”
premiul I Webstock
Awards

Înființăm prima pădure
comunitară din România,
la Giurgiu

200 de brazi de Crăciun
salvați prin campania
Brad de Crăciun Fericit
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MaiMultVerde
și Obiectivele
ONU de
Dezvoltare
Durabilă

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă au fost dezvoltate și
adoptate de Națiunile Unite în 2015. Scopul lor principal este să
rezolve, până în anul 2030, problemele economice, sociale și de
mediu ale lumii. Prin proiectele pe care le derulăm și prin natura
misiunii noastre, am contribuit și în 2021 la mai multe ținte stabilite
de ONU pentru o dezvoltare durabilă.
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IV. MMV și Obiectivele
ONU de Dezvoltare Durabilă

1.

Împăduriri
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Prin programele noastre de împăduriri derulate în anul
2021, „România plantează pentru mâine” și „Fă cadou un
copac”, am contribuit la conservarea pădurilor (ținta 15.1:
asigurarea conservării, restabilirii și utilizării durabile a
ecosistemelor de apă dulce terestre și interioare și a serviciilor acestora, în special păduri, zone umede, munți și
terenuri aride, în conformitate cu obligațiile prevăzute
de acordurile internaționale) și la un management durabil
al acestora (ținta 15.2: promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea
defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea
semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel
global), prin acțiunile de plantare din localitățile Mârșa,
Talpa și Giurgiu.

În 2021, am înființat prima pădure comunitară din România, la
Giurgiu, unde am plantat în total 85.000 de puieți din 55 de specii.
Prin înființarea Pădurii Comunitare Cama, ne aliniem obiectivului
11: Orașe și comunități sustenabile – pădurea va crește calitatea
aerului din Giurgiu și, de asemenea, va deveni un spațiu al biodiversității unde elevii din oraș vor putea lua lecții despre natură în aer
liber (ținta 4.7: Educație pentru dezvoltare durabilă și cetățenie
globală).
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România plantează
pentru mâine
Campania „România plantează pentru mâine” este cea mai mare
inițiativă privată de împădurire, inițiată de OMV Petrom prin
programul Țara lui Andrei în cadrul căreia, alături de alte 5 organizații non-guvernamentale, recunoscute pentru contribuțiile
aduse protecției mediului înconjurător – Act for Tomorrow,
Plantăm fapte bune în România, Pădurea Copiilor, Viitor Plus
și Asociația Parcul Natural Văcărești – vom planta, până la
finalul anului 2023, 1,5 milioane de puieți pe 300 de hectare.

Cifre 2021
100.000 puieți
20 hectare
3 comunități
- Mârșa, Talpa
și Giurgiu
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Fă cadou
un copac
Copacii donați anul acesta prin programul „Fă cadou un copac”
au fost plantați de o parte și de alta a canalului Cama, în prima
pădure comunitară din România. Puieții donați în cadrul programului formează, alături de cei 50.000 de puieți plantați cu ajutorul
OMV Petrom, Pădurea Comunitară Cama. Locul are un potențial
imens de a crește valoarea patrimoniului natural al orașului Giurgiu și de a deveni un pol de educație și legătură a comunității.
Pădurea Comunitară Cama este un concept unic în țară, care ne va
oferi spațiul ideal în care să învățăm împreună despre natură, despre
arbori, plante în general, păsări, pești, insecte si despre cum, de fapt,
toate împreună ne ajută direct să avem o viață mai bună. Elevii școlilor
și liceelor din Giurgiu vor putea lua parte, începând din primăvara
anului 2022, la ore de educație ecologică în aer liber și tururi ghidate.
Pădurea Comunitară Cama reprezintă un efort comun și un
model de bune practici de parteneriat public (Primăria Giurgiu, ENEL, ANIF, Poliția Locală, serviciul local de salubritate
etc.) și privat (24 de companii care au oferit sponsorizări).

Cifre 2021
35.000 puieți
7 hectare
3000+ donatori individuali
20+ companii donatoare
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Programul „Cu Apele Curate” contribuie la reducerea
poluării acvatice (țintele 12.3: Reciclarea în proporţie de
55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până
în 2030 și 14.1: Prevenirea și reducerea semnificativă a
poluării marine de toate tipurile, în special de la activitățile
terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și poluarea cu
nutrienți), prin acțiunile de prevenție desfășurate în peste
20 de comunități aflate de-a lungul Dunării și al afluenților
săi. Programul „Cu Apele Curate” este o inițiativă Mai Mult
Verde susținută de Lidl România. Demersul a fost inițiat în
2019 ca un apel la implicare în combaterea și prevenirea
poluării cu plastic a apelor, adresat membrilor comunităților
și autorităților publice din localitățile dunărene.

În anul 2021, am organizat în cadrul programului „Cu Apele Curate”
35 de acțiuni de igienizare în care am colectat 12 tone de deșeuri
de plastic cu ajutorul a 1100 de voluntari. 11 tone de deșeuri de
plastic au fost reținute de bariera plutitoare de pe Jiu, rezultat ce
ne-a motivat să montăm încă 3 bariere pe Cerna, Olt și Buzău. 50
tone de deșeuri de plastic au fost colectate în spațiile amenajate
pe malurile Dunării, prevenind astfel ca acestea să ajungă în apele
fluviului și ulterior în Marea Neagră.
Am creat 30 de puncte de informare pe cursul râului Olt, în județele
Covasna și Harghita și 5 noi picturi murale #cuapelecurate au
apărut în Brăila, Cernavodă și Giurgiu. Tot în Brăila am instalat
un container trash-art pentru colectarea deșeurilor de plastic, iar
în Zimnicea am montat 8 țâșnitori cu sisteme de filtrare a apei.
Totodată, am organizat 30 de evenimente comunitare și 45 de
proiecții de filme tematice, la care au participat aproximativ 4000
de persoane.
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Proiecte speciale
Cartea „Manifest pentru Dunăre” a apărut pe 5 iunie,
de Ziua Mediului, ca un semnal de alarmă asupra
naturii sufocate de plastic. 1200 de exemplare au
fost distribuite către localnici din comunitățile riverane, școli & biblioteci locale, reprezentanți ai
ONG-urilor de mediu și ai autorităților publice.

Kit-ul „Cu Apele Curate” (borsetă cu saci și
mănuși de protecție pentru colectarea deșeurilor) a fost distribuit pentru acțiunile de
igienizare organizate în cadrul programului. 100
bucăți au fost distribuite către comunitatea on-line.

Testarea calității apei în 10 orașe de pe malul
Dunării: au fost măsurați 6 parametri, dintre care
5 au înregistrat valori normale. Parametrul cu valori
îngrijorătoare: temperatura ridicată a apei (dovada palpabilă a schimbărilor climatice și a încălzirii planetei).
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Activare comunitară

Mobilizarea comunităților
riverane prin dezvoltare
comunitară parteneriat CeRe

30 de evenimente comunitare organizate
2.500 de participanți la evenimente
26 de cereri de soluționare a unei nevoi identificate
67 de întâlniri directe cu factorii de decizie
30 de schimbări produse de solicitări

Educație de mediu în 10
licee din orașele riverane parteneriat BlocZero

45 de proiecții filme tematice
1.500 de participanți
20 de licee implicate

Advocacy la nivel central parteneriat Federația
Asociațiilor de Dezvoltare
Intercomunitară

Cercetare UAT-uri riverane Dunării privind colectarea deșeurilor
(iulie – octombrie 2021).
Redactarea, publicarea și înaintarea către autorități a unui document de poziție, în baza informațiilor obținute (noiembrie 2021).
Urmează, în 2022, elaborarea unui ghid de bune practici care
sintetizează pașii ce trebuie urmați pentru implementarea/
îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor, cu accent
pe colectarea separată a deșeurilor din plastic pentru a evita ca
acestea să ajungă în ape.
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Cifre 2021
20 de comunități
1.200 de voluntari
73 tone de deșeuri colectate
72.000 de locuitori informați despre gestionarea deșeurilor
60.000 de turiști informați
500 de beneficiari ai sistemelor de filtrare a apei
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Componenta educațională este esențială în toate
activitățile pe care le desfășurăm, de aceea acordăm o
atenție deosebită dezvoltării de programe care aduc
schimbare în mentalități și în comportament în comunitățile
în care lucrăm. Prin cunoștințele căpătate prin intermediul
filmului documentar, elevii implicați în programele noastre
vor putea acționa împotriva schimbărilor climatice (obiectiv
12: Acțiune climatică) și pentru sustenabilitatea vieții
terestre (obiectiv 15: Viața terestră).

Prin programele noastre de educați derulate în anul 2021 am contribuit la obiectivul 4 al ONU, educație de calitate (ținta 4.7: Elevii
dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile). Ne dorim să construim în continuare un
cadru solid și sustenabil pentru educația de mediu prin intermediul
filmului documentar (ținta 12.8: Promovarea de informații relevante pentru dezvoltarea unui stil de viață în armonie cu natura).
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Documentare
pentru schimbare
Proiectul „Documentare pentru schimbare” încurajează folosirea la scară largă a filmului documentar ca instrument
educațional, introducând astfel în școli teme precum ecologia,
activismul și drepturile omului. Proiect derulat de Asociația
MaiMultVerde, în parteneriat cu Asociația Bloc Zero, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat
de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE
2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 20142021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
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Activități și cifre în 2021
Lansare proiect: 30 iulie, în Parcul Central din Deva, proiecția
filmului documentar ROȘIA MONTANĂ, UN LOC LA MARGINEA
PRĂPASTIEI (r. Fabian Daub, Germania - Romania, 2012, 92 min).

11 unități de învățământ din județul Hunedoara

înscrise în proiect

1 atelier de formare pentru profesori în educație de mediu
prin utilizarea filmului documentar ca instrument educațional

30 de profesori participanți din localitățile Deva,
Șoimuș, Petroșani, Călan și Lupeni

pag. 16

Raport anual

MaiMultVerde 2021

IV. MMV și Obiectivele
ONU de Dezvoltare Durabilă

3.

Educație

pag. 17

Verde-n
față
Asociația MaiMultVerde, în parteneriat cu asociația Bloc Zero
și cu susținerea HeidelbergCement România, a lansat în 2021
„Verde-n față”, un proiect pilot prin ne-am propus să construim un cadru solid și sustenabil pentru educația de mediu,
prin intermediul filmului documentar. Proiectul răspunde unei
nevoi încă neacoperite din societatea românească și constă în
punerea la dispoziție de resurse prin care profesorii din șapte
școli și licee din județele Dâmbovița, Hunedoara și Neamț,
pot preda noțiuni cheie de ecologie și sustenabilitate, într-o
manieră adaptată nevoilor noii generații de nativi digitali.
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Activități și cifre în 2021
7 unități de învățământ
din 3 județe implicate
în proiect

1 training intensiv de formare pentru 28 de profesori județele
Dâmbovița, Hunedoara și Neamț care să îi ajute să abordeze teme
legate de mediu și ecologie și să utilizeze eficient la clasă materialele educaționale propuse

Proiecții la clasă în școlile din proiect

32 de
proiecții la clasă

19
profesori

823 de elevi (543 elevi
de gimnaziu și 280 elevi de liceu)

Proiecții la clasă organizate de profesori în cadrul programului

20 de
proiecții la clasă

570 de
elevi de liceu

Caravana de film Verde-n Față

170 de
participanți

6 proiecții

Eveniment de lansare a zinei Verde-n față

400 de
participanți

2 proiecții

Tabăra pentru copii Verde-n față de la Păltiniș

25 de adolescenți au descoperit natura
și creativitatea în cadrul taberei

3 județe
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Walk
the talk
„Walk the talk - Sustenabilitatea de zi cu zi, de la obiective globale
la comportamente personale” - o campanie de conștientizare a
problemelor de mediu și a impactului personal asupra acestuia.
Obiectiv: Educarea și implicarea angajatilor Bayer Romania în
subiecte de mediu relevante pentru ei, companie și MaiMultVerde
(schimbări climatice, risipa de alimente, poluarea apelor etc.)
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Activități și cifre în 2021
1.000 de puieți plantați
3 filme documentare de mediu puse la
dispoziția angajaților pe temele: risipa alimentară, industria
textilă și poluarea cu plastic, pe platforma asociației BlocZero
3 sesiuni online pentru dezbaterea filmelor vizionate și

prezentarea unor măsuri concrete pentru schimbarea comportamentelor personale față de mediu
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Educație verde
la Clejani
Obiectiv: Informarea membrilor comunității cu privire la
aspectele legate de importanța protecției mediului, a biodiversității și combaterea schimbărilor climatice, derularea de
activități educative pe teme de mediu cu participarea elevilor
și profesorilor din Școala Profesională Clejani, capacitarea
întregii comunități din Clejani pentru implicarea în acțiuni concrete de protecție a mediului. Proiect finanțat de OMV Petrom.
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Activități și cifre în 2021
1 săptămână

700 de elevi

130 voluntari

1 mural

1 spațiu

1 mini-livadă

1 expoziție

1 expoziție

3 proiecții

de activități de mediu
organizate în cadrul Școlii
Profesionale din satul Podu
Doamnei, comuna Clejani

desenat pe un perete
al școlii

pe tema risipei
alimentare

1 amenajare

pentru colectarea
selectivă a deșeurilor

informați cu privire
la eveniment

pentru învățare
amenajat în curtea școlii

pe tema poluării
cu plastic

(elevi, profesori, angajați Petrom)
implicați direct în activitățile
derulate sub sloganul Săptămâna
Verde: picturile murale, asamblare
infrastructură deșeuri, asamblare
și pictare bănci, plantare, reciclare
creativă, asamblare și decorare
masă cu umbrelă din trestie

plantată

de filme de mediu

Raport anual

V.

MaiMultVerde 2021

pag. 23

Comunitatea
MaiMultVerde
Donatori
individuali
Cei 35.000 de copaci făcuți cadou în 2021 de cei 3.000 de donatori prin programul „Fă cadou un copac” sunt parte integrantă din
Pădurea Comunitară Cama, o pădure a comunității și a diversității.
„Fă cadou un copac” este cea mai longevivă campanie a noastră. De mai bine de 10 ani, am plantat în total 100.000 de puieți
de diverse specii pe foste terenuri agricole degradate. Suprafața totală împădurită până în prezent depășește 20 hectare.
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Testimoniale
Vicențiu și Alexandra au avut, în luna septembrie 2021,
petrecerea nunții.

			
„Încă din start am știut că vrem
ca aceasta să fie ca desprinsă din basme, în
mijlocul naturii”,
povestesc ei. Astfel că au decis ca și mărturiile să fie special gândite
în concordanță cu tematica nunții: natura. Acestea au fost reprezentate de câte un copăcel plantat de noi, în numele fiecărui invitat.

		 „Ne-am dorit să îmbinăm
tradiționalul obicei cu utilitatea, sau mai
bine spus cu necesitatea de a repara, pe cât
posibil, stricăciunile pe care în mod ignorant
le tot facem asupra casei noastre, Terra.”
		 „Îmi doresc ca natura să își
reintre în drepturi”
– spune Vasile Vâscan, Carol cum îi spun prietenii, care la 94 de
ani alege să doneze, la fiecare pensie, 100 de lei către noi. De mai
bine de 2 ani, domnul Carol ne susține în proiectele noastre de
reîmpădurire pentru că, cităm,

		
„sufăr enorm când văd că
pădurile din țara noastră au fost distruse.”
Ne-a povestit că a auzit de proiectele noastre de la fiul său, Radu,
care ne însoțește frecvent ca voluntar în acțiunile noastre de plantare.
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Voluntari
“ Sunt voluntar (Mai Mult) Verde din 2010. Am cunoscut echipa
MMV la un eveniment cu oameni faini, de munte. S-au legat prietenii
faine și, la câteva săptămâni după, fiind sezon de împăduriri, m-am
alăturat și eu echipei de voluntari. Deși au trecut mai bine de 11
ani, am revenit mereu zâmbind să dau o mână de ajutor la toate
proiectele ce țin de natură și de mediul înconjurător și sper să
continui așa cât m-or ține picioarele. Pentru mine, plantările sunt
terapie pentru minte și suflet. Am creat amintiri memorabile, făcând
și o schimbare pentru casa noastră mult iubită: Planeta Pământ.
Nu uitați că fiecare gest, oricât de mic, contează și că schimbarea
începe cu fiecare dintre noi. Să ne (re)vedem zâmbitori la plantări! “
Dana Ninulescu

“ Sunt prezent, cât timp mai sunt verde, oricând și oriunde,
la orice apel MMV. Începutul a fost în aprilie 2009, după pensionare - există viață și după așa ceva. De atunci, în fiecare an,
deși mi-ar fi plăcut să fi fost în fiecare lună, în diferite zone ale
țării, am răspuns „Prezent!” pentru plantări sau ecologizări,
nu cred că am scăpat vreuna. Găsesc Mai Mult Verde unul din
cele mai eficiente și mai vizibile ONG-uri din Romania în domeniul plantărilor și ecologizărilor. Organizarea voluntarilor are o
tradiție a eficienței și calității lucrului bine făcut. Relațiile prietenoase cu aceștia, atmosfera de bine și bună dispoziție, condițiile
de transport, dotarea zonelor de plantare, calitatea micului dejun
și a mesei calde, ambianța muzicală, îi atrag să vină și să revină. “
Adrian Mitiș
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VI.

Vizibilitate
Apariții presă –
analiză cantitativă
Total materiale – 1.809
Audiență estimată – 21.435.028

48%

10%

42%

Presă on-line
Social Media
Radio, TV și Print
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Portaluri

Social Media

VI. Vizibilitate

romaniapozitivă.ro

37

galasocietatiicivile.ro

25

agerpres.ro

18

stiri.ro

17

giurgiuonline.com

16

instagram

412

facebook

328

youtube

23

twitter

15

filme-cărți.ro

Aparitii în presă
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VI.

Vizibilitate
Premii
Premiul I
Gala Premiilor de
Dezvoltare Durabilă
- Sustenability
Partnership Lidl
Romania & MMV

Premiul II
Gala Societății Civile,
secțiunea Protecția
mediului

Locul I
Webstock Awards,
categoria Best Use of
Photography „Manifest
pentru Dunăre”

Premiul II
CSR Romanian Awards,
categoria Mediu
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Echipa MMV
Doru
Mitrana

Andreea
Höfer

Președinte			 Director Programe
doru@maimultverde.ro
andreea@maimultverde.ro

Marta
Popescu

Loredana
Pană

Alice
Csizmadi

Coordonator proiecte
marta@maimultverde.ro

Coordonator proiecte
loredana@maimultverde.ro

Coordonator proiecte
alice@maimultverde.ro

Alexandra
Damian

Andreea
Zelincu

Constantin
Atanasiu

Marketing & Comunicare
alexandra@maimultverde.ro

Social Media			
zeli@maimultverde.ro

Administrativ
constantin@maimultverde.ro
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VIII.

Surse finanțare
Venituri din sponsorizări și donații
Lidl
OMV Petrom
METROPOLITAN LIFE SAFPAP SA
Active Citizens Fund
BCR
HOYA LENS HUNGARY RT
SNN
TURBOMECANICA
ALLIANTZ TIRIAC ASIGURARI NL
REAL GROUP INVEST SA
BAYER AG
RADACINI MOTORS SRL
HOMPLEX SRL
SAI. ERSTE ASSET MANAGEMENT SA
BOOKLET SRL
WISE FINANCE SOLUTIONS SRL
SKYLINE PRODUCTIONS SRL
METROPOLITAN LIFE ASIGURARI
PROCREDIT BANK
ASOCIATIA MARTURIE PE VIATA
NEMIRA PUBLISHING HOUSE
MANTZARIS EUROPLAST SRL
MULTIPLAN ELECTRONICS SRL
FIELD ACTIVATION SRL
LADYBUG INVESTMENT SRL
SC BEENEAR SRL
LINDE GAZ ROMANIA SRL
APPSEC TAIWAN ROTA
HEIST INDUSTRIES SRL
RONIC GENERAL SERVICES SRL
ADM ROMANIA TRADING SRL
MOST WANTED ADVERTISING SRL
SCOALA PRIMARA ECHILIBRIA
MATCHING PIECES SRL
NORDARIN PROD COM SRL
MOST WANTED ADVERTISING SRL
ASOCIATIA SNK
TURING TECH
FRESH ECOSYSTEM SRL
Donatori individuali
2% & 20%

Lei

Euro

3.857.000
1.185.086
398.795
164.346
118.773
73.871
50.000
50.000
32.000
25.000
24.650
24.000
20.000
20.000
20.000
14.150
7.800
7.240
7.000
5.000
5.000
4.000
2.680
2.500
2.000
1.500
1.360
1.300
1.150
1.000
1.000
1.000
900
600
510
500
274
250
200

783.943
240.871
81.056
33.404
24.141
15.014
10.163
10.163
6.504
5.081
5.010
4.878
4.065
4.065
4.065
2.876
1.585
1.472
1.423
1.016
1.016
813
545
508
407
305
276
264
234
203
203
203
183
122
104
102
56
51
41

46.483
11.344

9.448
2.306

6.190.262

1.258.183
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VIII.

Surse finanțare
Venituri și cheltuieli
Venituri în Lei

Cheltuieli în Lei

Combaterea poluării
cu plastic

3.864.240

2.434.307

Cu apele curate
Metropolitan Life Asigurări

3.857.000
7.240

2.427.067
7.240

Împăduriri

2.006.909

1.608.114

România plantează pentru mâine
Fă cadou un copac
Metropolitan Life SAFPAP SA
Hoya Lens Hungary RT
SNN
Turbomecanica

1.185.086
249.157
398.795
73.871
50.000
50.000

1.185.086
249.157
0
73.871
50.000
50.000

Educație

319.126

205.184

Active Citizens Fund
BCR
BAYER AG
2% & 20%

164.359
118.773
24.650
11.344

50.417
118.773
24.650
11.344
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VIII.

Surse finanțare
Venituri din direcții strategice
5,2%
32,4%

62,4%

Împăduriri
Combaterea poluării cu plastic
Educație

Cursul mediu anual din 2021 pentru Euro

4,92 Lei
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Parteneri strategici

Sponsori
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Susține
MMV
pentru o
Românie
#MaiMultVerde
Donație individuală, în cadrul campaniei “Fă cadou un copac!”,
aici: https://maimultverde.ro/planteaza-un-copac/
* Pentru fiecare 20 lei donaţi, un copăcel va purta numele persoanei dragi.
Donație lunară, aici: https://maimultverde.ro/donatie-recurenta/
* Poți alege să ne susții activitatea lunar, pe termen lung (6 luni sau un an).
Redirecționare a 3,5% din impozitul pe venit, aici:
https://redirectioneaza.ro/asociatia-mai-mult-verde
Redirecționare a 20% din impozitul pe profit, aici:
https://maimultverde.ro/companii/redirectioneaza-20/
Înscriere la newsletter, pentru a fi la curent cu evenimentele și
acțiunile noastre viitoare: https://maimultverde.ro/newsletter/

www.maimultverde.ro

