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Asociația Tot Mai Verde Brașov are ca misiune crearea unui mediu 
mai curat şi mai sănătos pentru cetățeni. Comunitatea de oameni și 
iniția�vele "verzi" ale acestora sunt o importantă putere creatoare, 
rezultând o normalizare a interesului brașovenilor pentru mediul 
înconjurător. 



Asociația Tot Mai Verde Brașov a fost 
înființată în aprilie 2017, având ca 
misiune crearea unui mediu mai curat 
şi mai sănătos pentru cetățeni. 
Comunitatea de oameni și iniția�vele 
"verzi" ale acestora sunt o importantă 
putere creatoare, rezultând o 
normalizare a interesului brașovenilor 
pentru mediul înconjurător.

DESPRE NOI

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 
ASOCIAȚIEI

Dezvoltarea şi / sau implemen-
tarea de programe educaționale 
ce au ca scop dezvoltarea 
percepţiei comunității asupra 
importanței și avantajelor reu�li-
zării, reciclării.
Dezvoltarea de proiecte care aduc 
beneficii reale mediului, prin 
încurajarea reu�lizării diferitelor 
produse și implicarea comunității 
în ac�vități privind protecția 
mediului.
Desfăşurarea de ac�vităţi econo-
mice conform legii, al căror profit 
va servi exclusiv realizării scopului 
şi obiec�velor asociaţiei.
Promovarea unor poli�ci publice 
favorabile mediului.
Colaborarea cu persoane fizice şi 
juridice interesate de promovarea 
protecției mediului.

În aprilie și mai 2018, în parteneriat 
cu firma de colectare de deșeuri 
reciclabile nepericuloase din Brașov, 
KROGAN RECICLARE SRL, am susținut 
primele ateliere de reciclare în cadrul 
a 3 școli din Codlea, precum și la 
școala liberă Waldorf Sophia din 
Brașov. Am discutat despre Reciclare 
și Colectarea Selec�vă, despre 
importanța acestora, și mai ales 
despre cum să procedăm corect, 
pentru ca deșeurile reciclabile să nu 
ajungă la groapa de gunoi ci la 
fabricile de reciclare, realizându-se 
as�el un nou circuit al acestora.

REALIZĂRI 2018

TRANSPARENȚA NE FACE UNICI

Asociația Tot Mai Verde pune 
accentul pe transparență. Dorim ca 
fiecare persoană să vadă informațiile 
financiare ca printr-o fereastră fără 
perdele. Datorită transparenței 
oricine poate să vadă ce facem cu 
banii, pe ce îi cheltuim. Orice donator 
are acest drept.

Transparență

Credem că se poate și așa. Și pentru 
noi este mai ușor să avem un registru 
online decât un registru de casă în 
format fizic. Prezentul este dinamic și 
noi avem nevoie de aceste informații 
cât mai rapid.
Toate cheltuielile sunt disponibile pe 
site-ul asociației, secțiunea 
Transparență > Registru de casă

Bani pe proiecte

Fiecare proiect pe care îl derulăm are 
centrul său de cost. Dorim să ș�m și 
noi, dar și donatorii noștri, care sunt 
costurile și/sau veniturile pe un 
anumit proiect sau eveniment. Pe 
site, fiecare proiect are și un 
submeniu cu cheltuielile proprii.

Ateliere de reciclare

Deoarece Asociația Tot Mai Verde 
este o asociație de mediu, în 2018 am 
răspuns provocării de a fi pentru 
prima dată organizatorul județean 
pentru Brașov, al celei mai mari 
mișcări sociale din România: Let’s Do 
It, Romania! Organizarea acestui 
eveniment a fost un prilej de a 
acumula experiență u�lă pentru viitor 
dar și de a intra în contact și de a 
colabora cu mai multe en�tăți: ONG-
uri, Prefectura Județui Brașov, 
Consiliul Județean Brașov - primării, 
ins�tuții școlare – licee, școli 
gimnaziale, dar și persoane fizice care 
au dorit să par�cipe la eveniment.

Rezultatele proiectului:

Organizarea Zilei Naționale de 
Curățenie, Let’s Do It Romania

5 mai – par�cipare la acțiunea de 
ecologizare de la Râșnov, organizată 
de asociația Om pe Munte, în 
colaborare cu Primăria orașului 
Râșnov. În urma acestei acțiuni s-au 
strâns circa 500 saci de deșeuri, care 
au fost găsite aruncate în zona 
ecologizată.

21-24 iunie – am fost prezenți în 
cadrul evenimentului Dream Family 
Fes�val, cu ateliere de reciclare. 
Totodată, în cadrul acestui eveniment 
am promovat și acțiunea de 
ecologizare Let’s Do It, Romania!, ce 
urma să se desfășoare în 15 
septembrie.

10 noiembrie – par�cipare la acțiunea 
de plantare de pomi de la Ghimbav, 
organizată de colegii de la Plantăm în 
România.

Alte evenimente/acțiuni la care 
am fost prezenți

38 localități din județul Brașov, 
implicate în proiect
20 primării
2110 elevii par�cipanți, din cadrul 
școlilor
2049 persoane fizice înscrise 
indvidual
300 cadre didac�ce



Subiectele legate de schimbările 
clima�ce, topirea ghețarilor, furtunile 
extreme și fenomenele meteorolo-
gice extraordinare domină media și 
preocupă ș�ința și poli�ca. 

Globi, un personaj celebru creat în 
1932 în Elveția și foarte îndrăgit de 
toți copiii din țara cantoanelor, este și 
el preocupat de schimbările clima�ce. 
El și-a făcut doi prieteni noi ce provin 
din Republica Kiriba�, o insulă care se 
află de cealaltă parte a Pământului, în 
Oceanul Pacific, un loc unde există 
mulți palmieri și plaje foarte 
frumoase cu nisip. Însă acolo nivelul 
mării crește de la an la an. Casa și 
școala noilor prieteni ai lui Globi au 
fost inundate, iar familiile lor au fost 
nevoite să se mute.

Globi începe, împreună cu prietenii 
săi, o aventură: ei vor să descopere  
cauza schimbărilor clima�ce. Desco-
peră locuri noi și interesante și 
vorbesc cu mulți specialiș�. Ei sunt 
ghidați în aventura lor de însuși 
Ambasadorul Energiei. Află multe 
noutăți noi despre combus�bilii fosili 
care sunt folosiți foarte mult azi, dar 
care produc gaze cu efect de seră prin 
arderea lor. Aceste gaze, cum ar fi 
dioxidul de carbon, sunt unul din 
mo�vele principale ale modificărilor 
clima�ce. Globi și prietenii lui află 
însă și despre „energia verde”. As�el, 
ei descoperă sursele de energie 
regenerabile și învață cum pot folosi 
energia apei, a vântului și a soarelui. 

Află, de exemplu, despre panourile 
fotovoltaice cu care se poate produce 
curentul electric și colectoarele solar- 
termice cu care se obține apa caldă 
sau se poate încălzi o locuință. Globi 
construiește o mașină de jucărie ce se 
mișcă datorită unei celule fotovol-
taice, iar din deșeuri face o moară 
mică de apă, pe care, în câțiva pași 
simpli, o transformă într-o moară de 
vânt. 

GLOBI ȘI ENERGIA

La sfârșitul călătoriei lor, copiii 
vizitează un loc în care s-a realizat 
„Tranziția energe�că”, adică trecerea 
de la energia produsă din combus�bili 
fosili, precum petrolul, la cea produsă 
din surse regenerabile, cum ar fi apa, 
soarele sau vântul. Ei descoperă 
avantajele și dezavantajele diferitelor 
tehnologii de producere a energiei și 
află că reducerea consumului de 
energie este, de fapt, o soluție simplă 
prin care fiecare poate contribui la 
diminuarea schimbărilor clima�ce. Cu 
cât consumăm mai puțin, cu atât 
trebuie să producem mai puțină 
energie, deci mai puține gaze cu efect 
de seră.

Lansare oficială carte

Miercuri, 17.07.2019 am lansat în 
România cartea "Globi și Energia". 
Am prezentat celor prezenți drumul 
nostru de la ideea de a traduce 
această carte până când să am avut 
primul exemplar în mână.

Pe cei mici i-am cap�vat și prin 
experimentele noastre. Am aprins 
beculețele folosind soarele sau 
vântul. Cartea poate să fie comandată 
de pe site-ul nostru sau din librării.

Link-uri u�le

Lansare carte
h�ps://www.facebook.com/totmaiverde/posts/2253266018124795

Pagina website
h�ps://totmaiverde.ro/proiecte/globi-si-energia/



În contextul apariției cărții "Globi și 
Energia" în limba română, Asociația 
Tot Mai Verde a dorit ca informațiile 
u�le preluate din carte împreună cu 
cele teore�ce de la școală, să fie 
transpuse și în prac�că, as�el încât 
elevii să înțeleagă mai bine 
importanța protejării mediului și 
necesitatea u�lizării resurselor de 
energie verzi (regenerabile). În acest 
mod, elevii (dar și părinții) vor putea 
să își dezvolte un comportament 
responsabil față de mediu.

Proiectul "Atelierele de Energie 
Verde" a câș�gat o finanțare în 
programul de finanțări Start ONG, 
program lansat de Kaufland România 
și implementat de Asociația Act for 
Tomorrow.

Obiec�vul principal al proiectului îl 
reprezintă implicarea elevilor din 
școlile gimnaziale în ac�vități 
prac�ce, care au la baza elemente 
teore�ce învățate la orele de curs.

Kiturile educaționale achiziționate 
pentru aceste ateliere, prin 
programul START ONG, au ca 
tema�că energia verde, precum 
energia solară și energia eoliană. 

Cu ajutorul acestor kituri, am reușit 
să arătăm, la 625 elevi, într-un mod 
prac�c și interac�v, importanța 
folosirii alterna�ve a resurselor de 
energie verzi. Acestea pot ajuta la 
economisirea resurselor limitate ale 
Pământului.

Atelierele au fost lansate în data de 3 
august 2019 și s-au derulat în 
perioada  1 septembrie – 30 decem-
brie 2019, în rândul școlilor 
gimnaziale din județul Brașov.

Beneficiarii direcți ai acestor ateliere 
au fost 25 de clase de elevi, din cadrul 
a 5 școli gimnaziale din Brașov și două 
școli din județ, Dumbrăvița și Crizbav. 
Vom con�nua să derulăm aceste 
ateliere și pe parcursul anului 2020.

START ONG

În cadrul acestor ateliere:

Link-uri u�le
h�ps://www.facebook.com/totmaiverde/posts/2481171725334222

h�ps://www.facebook.com/totmaiverde/posts/2485252264926168

h�ps://www.facebook.com/totmaiverde/posts/2487408904710504

Am purtat dialoguri interac�ve cu 
elevii despre protejarea mediului 
înconjurător, de ce este bine să 
protejăm mediul înconjurător și 
cum putem preveni degradarea 
acestuia prin folosirea unor 
resurse verzi (nelimitate) în 
detrimentul celor limitate (epuiza-
bile)
Am arătat care este diferența 
dintre resursele regenerabile 
(verzi) și cele neregenerabile, prin 
exemple concrete – aratându-le 
cum funcționează (la scară mai 
mică) o turbină eoliană sau un 
panou solar și cum pot produce 
acestea energie electrică (fară să 
consume resurse!)
Am angrenat elevii în completarea 
unui rebus adaptat tema�cii 
abordate  și  nivelului de cunoș-
�ințe al elevilor. 
Am discutat și pe tema noțiunilor 
enumerate în rebus, as�el că elevii 
au putut să rețină și să înțeleagă 
mai ușor informațiile dobândite.



Pe parcursul anului 2019 am 
con�nuat să derulăm atelierele de 
reciclare în cadrul școlilor și 
grădinițelor  din județul Brașov. Prin 
acestea am urmărit să informăm și să 
educăm copiii de diferite vârste 
despre reciclare, de ce să reciclăm, 
cum să reciclăm. Am urmărit ca 
aceste ateliere să fie cât mai 
interac�ve, copiii să par�cipe ac�v 
cât mai mult.

Peste 400 elevi din clasele gimnaziale 
din județul Brașov, au beneficiat de 
aceste ateliere și au dobândit 
informații u�le pentru a-i ajuta să 
devină mai responsabili față de 
mediul înconjurător.  

Am susținut aceste ateliere și în afara 
orașului Brașov, la aproxima�v 60 
elevi din Crizbav și 40 elevi din 
Dumbrăvița.

Am susținut câteva ateliere de 
reciclare și în cadrul evenimentului 
Amural Kids, la care au par�cipat 
aproxima�v 60 copii.

Tema�ca legată de  reciclare s-a axat 
pe: De ce să reciclezi? Cum să 
reciclezi? Ce se reciclează și ce nu se 
reciclează? De ce să reciclăm?

ATELIERE DE RECICLARE

Pentru a verifica nivelul de asimilare 
al informațiilor prezentate în cadrul 
atelierului de reciclare, am pregă�t și 
un joc interac�v pentru ei. 

Am pornit de la jocul de �p memory 
( scopul jocului este să ții minte ce 
cartonașe au fost întoarse și să faci 
perechi cu cartonașele iden�ceș 
câș�gă cel care are la final cele mai 
multe perechi de cartonașe) și l-am 
adaptat pe tema�ca reciclare. Pentru 
a fi și mai relevant pentru atelier, 
copiii trebuie să facă perechi între un 
deșeu ( plas�c, hâr�e, s�clă ) și 
pubela corespunzătoare ( galbenă, 
albastră, verde ).

Copiilor le-a plăcut acest joc. Dorim 
să creăm acest joc în varianta 
comercială, implementarea aleasă de 
noi pentru început nu este de durată.

JOC MEMORY



21 septembrie a fost Ziua de 
Curățenie Națională în România. 
Voluntari din 25 de județe ale Româ-
niei au par�cipat la “Let`s Do It, 
România!”, cea mai mare mobilizare 
de voluntari din ţară, cu scopul de a 
strânge deşeuri.

Rezultatele finale arată că 138 258 de 
voluntari au curățat 172 300 de saci 
cu deșeuri în România. La acțiune au 
par�cipat voluntari din județele: Ilfov, 
Bihor, Botoșani, Vâlcea, Mehedinți, 
Constanța, Timiș, Satu Mare, 
Hunedoara, Ialomița, Tulcea, Mureș, 
Olt, Argeș, Neamț, Dolj, Suceava, 
Brașov, Cluj, Giurgiu, Maramureș, 
Harghita, Bacău, Bistrița Năsăud, 
Teleorman, Sibiu, Gorj.

Aceasta a fost a doua ediție a 
evenimentului la care Asociația Tot 
Mai Verde  a par�cipat, în calitate de 
organizator  la nivelul județului Bra- 
șov. În municipiul Brașov au fost 4 
puncte de înregistrare, unde  par�-
cipanții la acțiune au fost așteptați să 
vină și să se înscrie, primind totodată 
saci și mănuși necesare acțiunii de 
ecologizare.

Ne dorim pe viitor să nu mai fie 
nevoie să organizăm as�el de acțiuni 
de ecologizare.
 

World Clean Up Day 2019
Rezultate obținute

Pentru județul Brașov, avem urmă-
toarele rezultate:
 

Registrul de casă este disponibil pe 
site-ul asociației:
 

Sumar financiar

h�ps://totmaiverde.ro/proiecte/lets-do-it-romania-judetul-brasov-2019/
registru-de-cheltuieli-2019/

11 primării par�cipante
1600 par�cipanți persoane fizice, 
înscrise individual
600 elevi din școli. 

Alături de noi au fost firmele Majorel, 
Draexlmaier, Metro Systems, Delaco, 
Waters, Krogan Reciclare. Ne-au 
ajutat ca să organizăm în condiții 
op�me acestă ediție. Le mulțumim 
pentru implicare.
 



20 aprilie 2019 –  Am fost prezenți în 
cadrul Brașov Marathon 2019. Am 
discutat cu par�cipanți, dar și cu 
trecători, despre reciclare.

EVENIMENTE

25 Mai – acțiune de ecologizare în 
zona Dârste, de la Fabrica de Bere 
până la Dâmbu Morii, împreună cu 
voluntari de la Spitalul Sf. Constan�n.

21 septembrie 2019 – organizare 
eveniment de ecologizare "Let’s Do It, 
Romania!" - Ziua de Curățenie 
Națională, în județul Brașov

3 noiembrie 20019 – Am arătat că ne 
pasă de pădurile din țara noastră și că 
vrem să trăim într-un mediu curat. De 
aceea am organizat, promovat și am 
par�cipat la protestul împotriva 
tăierilor pădurilor. Protestul s-a desfă-
șurat concomitent în mai multe orașe 
din România.



PLANURI PENTRU 2020

Reducerea poluării atmosferice 
datorată  traficului intens din 
anumite zone ale Brașovului, prin 
amenajarea în aceste zone 
aglomerate (intersecții, giratorii )  
a unor structuri cu plante 
speciale, care se pretează acestui 
scop ( grădini ver�cale).

Introducerea în Romania a paielor 
de băut făcute din paste (h�ps://
stroodles.co.uk/). Aceastea se pot 
folosi pentru băuturi reci și rezistă 
minim o oră. Dorim să arătăm că 
există alterna�vă la paiele clasice 
care nu se reciclează și sunt 
nocive pentru mediu.

Pentru anul 2020 ne propunem să 
con�nuăm o parte din acțiunile 
din 2019, dar și să începem unele 
noi.

Derularea tradiționalelor ateliere 
de reciclare și de energie verde, în 
rândul școlilor gimnaziale din 
județul Brașov.

Crearea unei rețele de senzori 
pentru monitorizarea calității 
aerului în municipiul Brașov. 
Dorim să achiziționăm peste 100 
de senzori pe care să îi punem în 
oraș pentru a monitoriza calitatea 
aerului. Calitatea aerului nu se 
poate cuan�za fără echipamen-
tele necesare, acesta fiind primul 
pas în procesul de îmbunătățire a 
parametrilor.  Prin aceasta rețea 
dorim să aratăm zonele poluate 
din Brașov, dar și să observăm 
cum se va îmbunătăți pe viitor 
acest lucru.

Ateliere pentru copii

Monitorizare calitate aer

Prin acest proiect urmărim pro-
movarea și încurajarea mersului 
pe jos, al u�lizării mijloacelor de 
transport în comun sau bicicle-
telor, în detrimentul mașinilor 
personale. Dorim să organizăm  
ac�vități interac�ve, care să 
implice mișcare, dar și testarea 
diferitelor abilități ale par�ci-
panților. Acest proiect se va 
derula în data de 19 septembrie, 
cu ocazia Săptamânii  Europene a 
Mobilității. Câș�gatorii vor fi cei 
care adună cele mai multe 
puncte.

Implicare în organizarea 
diferitelor  evenimente publice 
de informare și de educare a 
comunității (Ziua Pământului, 
Ziua Internațională a Mediului, 
Ziua Internațională a Voluntarilor 
etc)

Treasure Hunt

Acțiune de înverzire a orașului

Paie ecologice

Masa critcă
Organizarea evenimentului pentru 
bicicliș� Masa Cri�că ( plimbare 
prin oraș cu bicicletele ). Dorim să 
încurajăm soluțiile alterna�ve de 
transport, iar bicicleta este unul 
dintre mijloacele nepoluante 
pentru deplasare. Aceste acțiuni 
ajută la conș�en�zarea faptului că 
sunt mulți doritori să se deplaseze 
în siguranță în oraș cu bicicleta.
Ne dorim să organizăm minim 2 
as�el de evenimente.

În cadrul acestor ateliere, dorim 
să îi apropiem pe copii de lectură. 
În cadrul atelierelor, copiii 
primesc o carte cu mai  multe 
poveș�. Cartea are lipită o 
copertă albă. Noi le ci�m o 
poveste din carte apoi îi invităm 
să coloreze coperta noii lor cărți. 
Apoi, acasă, pot con�nua să 
citească alte poveș�.

Implicare în acțiuni de plantare 
de pomi. Avem nevoie de pomi 
pentru o calitate a aerului mai 
bună.

Plantare pomi

Ateliere de Lectură

Evenimente tema�ce

Acțiuni de ecologizare
Organizarea evenimentului global 
de ecologizare marca Let’s do it, 
Romania!, la nivelul județului 
Brașov, dar și colaborarea cu alte 
ONG-uri de mediu, pe alte 
evenimente de acest �p.



CUM POȚI SĂ NE AJUȚI

Veniturile asociației provin exclusiv 
din donații primite. Sunt mai multe 
moduri în care persoanele fizice sau 
cele juridice pot să sponsorizeze 
ac�vitatea asociației.

Impozitul pe salariu
Persoanele fizice au posibilitatea să 
doneze 3,5% din impozitul de salariu 
deja plă�t pentru anul 2019 pentru o 
asociație.
Față de anul trecut, persoanele pot 
bifa să doneze doi ani la rând această 
contribuție. Se va bifa "Op�une 
privind distribuirea sumei pentru o 
perioada de 2 ani" dacă se dorește 
acest lucru.
Pentru persoanele care au domiciliul 
în județul Brașov, Asociația Tot Mai 
Verde poate să depună formularele 
230 gratuit la sediul ANAF.

Donații individuale
Persoanele fizice pot dona direct în 
contul nostru bancar. 
În același �mp oferim chitanță celor 
care doresc să ne doneze bani direct. 
Vă rugăm să ne sunați pentru a putea 
să stabilii o întâlnire în acest sens.

Impozit pe profit
Persoanele juridice care sunt 
înregistratela ANAF, ca plă�toare de 
taxe corespunzatoare la profitul 
obținut, pot să direcționeze 20% din 
valoarea acestui impozit. Acesta este 
nivelul maxim sub care aceș� bani 
sunt deduc�bili de către societate. 

Eligibilitate
Asociația Tot Mai Verde este 
înregistrată la ANAF în "Registrul 
en�tăţilor/unităţilor de cult". Se 
poate verifica la adresa următoare:
h�ps://www.anaf.ro/
RegistrulEn�ta�lorUnita�lorCult/
Codul de inden�ficare fiscală al 
asociației este : 37866740

Asociația Tot Mai Verde Brașov
Telefon : 0799 755 522
Adresă: Brașov, Comuna Feldioara, Strada Petru Rareș 
numărul 34, cod poștal 507065
CUI: 37866740
Număr și dată înscriere în registru special: 49/26.05.2017
Banca: UniCredit Bank
IBAN: RO93BACX0000001454515001

Impozit pe venit

Persoanele juridice care sunt 
înregistrate la ANAF, ca plă�toare de 
taxe corespunzatoare la venitul 
obținut, pot să direcționeze 20% din 
valoarea acestui impozit. Acesta este 
nivelul maxim sub care aceș� bani 
sunt deduc�bili de către societate. 


