


DESPRE NOI

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE 
ASOCIAȚIEI

CE NE DEOSEBEȘTE

De ce 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. 
Lucrurile în ziua de azi sunt dinamice și 
noi avem nevoie de aceste informații 
cât mai rapid.

START ONGAsociația 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.

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.

Pe lângă toate acestea, un aspect 
important pe care noi, Asociația Tot 
Mai Verde punem accentul este: 
transparența. Dorim ca fiecare 
persoană să vadă informațiile 
financiare ca printr-o fereastră fără 
perdele. Prin această transparență 
oricine poate să vadă ce facem cu 
banii, pe ce îi cheltuim. Oricine 
donează bani poate să vadă la ce îi 
folosim.

RELALIZARI 2019

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

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.
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. 
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.



GLOBI ȘI ENERGIA

Lansare oficială carte

Cartea "Globi și Energia" s-a lansat in 
Romania in 2019. In cadrul 
evenimentuluide lanare 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.

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.

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 și
descoperă 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
fotovoltaice, iar din deșeuri face o
moară mică de apă, pe care, în câțiva
pași simpli, o transformă într-o moară
de vânt. 

Pentru comandă:

h�ps://bit.ly/33iboBM



O ROMÂNIE CURATĂ ÎNCEPE ACASĂ

În 22 mai 2021 am organizat prima
acțiune de ecologizare din an, în
parteneriat cu asociația "Act for
Tomorrow". 

“O Românie Curată Începe de Acasă”,
inițiată în 2018 de Act for Tomorrow și
Procter & Gamble, a con�nuat în
2021, luând însă o și mai mare
amploare. Anul acesta, respectând cu
strictețe măsurile sanitare, mișcarea s-
a ex�ns pentru prima dată la nivel
național și a implicat voluntari din mai
multe orașe din România.

Evenimentul s-a desfășurat în zona
Lacul Noua-Crucur din Brașov. La acest
eveniment au putut par�cipa maxim
25 par�cipanți (voluntari), pentru a 
respecta măsurile de siguranță și
distanțare fizică aflate în vigoare la
acea dată.

Ul�mele 3 acțiuni de ecologizare din
cadrul proiectului, desfășurate în
Comuna Cernica, județul Ilfov, Brașov -
zona Lacul Noua - Crucur și Botoșani -
Pădurea Baisa, Arie Naturală
Protejată, în cadrul proiectului „O
Românie Curată începe de acasă”,
dezvoltat de Act for Tomorrow, cu
sprijinul P&G România au strans la
peste 80 voluntari implicați.

Împreună cu toți cei prezenți, am pus
umăr la umăr și am strâns peste 180
de saci, echivalentul a peste 1.605 kg
de deșeuri si am reușit să curățăm
natura de deșeurile abandonate.

Mobilizarea comunităților locale 
reprezintă o unealtă indispensabilă 
pentru a veni în ajutorul naturii și a 
ecosistemelor sufocate de deșeurile 
abandonare iresponsabil. Mai mult, 
având în vedere că o mare parte din 
acestea sunt materiale reciclabile, ele 
pot fi transformate în noi resurse.

Pe parcursul desfășurării campaniei, în 
perioada 10 aprilie – 22 mai, au fost 
colectate peste 700 de kg de deșeuri.

De asemenea, 160 de voluntari din 
Bucureș�, Ilfov, Piatra Neamț, 
Botoșani, Iași și Brașov au spus DA 
invitației lansate de Procter & Gamble 
și s-au alăturat organizației Act for 
Tomorrow pentru acțiuni de 
ecologizare.

Acestea au avut ca scop restabilirea 
curățeniei și frumuseții naturale a mai 
multor zone din țară, precum malul 
lacului Grivița și Pădurea Cernica din 
zona Bucureș� sau Pădurea Baisa, o 
arie protejată Natura 2000 din județul 
Botoșani.

Mai multe detalii despre eveniment
h�ps://www.facebook.com/events/375772450457482



HAI PE DOUĂ ROȚI

În perioada 9-12 septembrie 2021 a 
avut loc la Brașov, evenimentul 
Forumul Orașelor Verzi, eveniment 
dedicat sustenabilității de mediu.
Ac�vitațile și proiectele organizate în 
cadrul acestui eveniment au avut ca  
scop prezentarea către publicul larg a 
conceptelor legate de sustenabilitate, 
schimbări clima�ce, eficiență 
energe�că, reciclare, protejarea 
pădurilor și a apelor, într-un mod 
simplu, ușor de înțeles și distrac�v.

În cadrul Forumul Orașelor Verzi, s-au  
oranizat mai multe evenimente, pe 
tema�ca precum:
• Mobilitate și transport alterna�v 
• Managementul deșeurilor 
• Spații verzi și reconversie urbană 
• Calitatea aerului 
• Pactul Verde European și finanțări 
nerambursabile 

Prin proiectul “Hai pe două roți!” s-a
urmărit creșterea numărului de 
persoane care ș�u să meargă pe
bicicletă.
 
S-au achiziționat în acest sens 17
biciclete, cu ajutorul finantarii
nerambursabile acordata de Primaria
Brasov, pentru a oferi celor care nu
s�u sa le folosească posibilitatea să
învețe.

Aceste biciclete au fost selectate,
as�el încât să acopere o categorie cât
mai largă de par�cipanți ( de la copiii
mici-balance bike, până la adulți).

Proiectul a constat în ateliere de 
învățat mersul pe bicicletă. Acestea s-
au derulat în zilele de 10, 11 si 12 
septembrie, pe aleea Aleea Tiberiu 
Brediceanu, in zona intre NH Park și 
strada Suișul Castelului ( zona de lângă 
Direcția pentru Sport a județului 
Brașov). La acestea au par�cipat atât 
adulți cât și copii.
Cele 17 biciclete achiziționate au fost 
testate de un numar de 282 persoane, 
care au fost totodata înscrise și pentru 
tombola care a avut loc duminică 12 
septembrie.
La ateliere au par�cipat doi 
reprezentan� din partea partenerilor 
de la Pegas si 10 voluntari, care de-a 
lungul intregii perioade de derulare a 
proiectului, au îndrumat par�cipanții 
în alegerea bicicletei potrivite, în 
funcție de înălțimea și abilitățile 
fiecăruia; au oferit suport pentru ca 
aces�a să învete sa meargă pe 
bicicleta în condiții de siguranță.

În data de 12 septembrie, în ul�ma zi 
a proiectului, a avut loc și “Parada 
Bicicletelor”

Mai multe detalii despre eveniment

h�ps://www.facebook.com/events/
382517346581019



PARADA BICICLETELOR

Evenimentul „Parada bicicletelor”,
des�nat tuturor categoriilor de
bicicliș� a avut ca scop să înțelegem
atât noi, u�lizatorii de biciclete, cât și
autoritățile, cât de mulți suntem și să
încurajăm accelerarea dezvoltării
infrastructurii velo în Brașov.
Așadar, invitația a fost adresată
tuturor celor care dețin o bicicletă și
își doresc să poată merge cu ea prin
oraș în deplină siguranță.

Reuniunea a avut loc duminică 12
septembrie 2021, începând cu ora
15:00, la Lacul Noua, în zona
Debarcaderului. 
De acolo s-a plecat pe traseul Calea
Bucures�, Str. Toamnei, B-dul M.
Kogălniceanu, Str. Iuliu Maniu și Str.
Mureșenilor până în Piața Sfatului.

Spre deosebire de Masa Cri�că, la
Parada Bicicletelor, pentru primii 300
de înscriși la eveniment s-au acordat
aproxima�v 300 de tricouri super
faine.

Asocia�a Tot Mai Verde punând la
dispozi�e un link de înscriere la
parada as�el încât primii 300 înscriși
sa primească tricouri care să li se
potrivească și să le poată purta la
viitoarele ediții de Masa Cri�că.

La eveniment au par�cipat peste 500
de persoane. A fost cea mai mare
întâlnire a bicicliș�lor din Brașov. Pe
viitor dorim să depășim acest număr.

Acest eveniment s-a desfășurat în
cadrul Forumului Orașelor Verzi, fiind
evenimentul de final al acestui
eveniment.

Mai multe detalii despre eveniment

h�ps://www.facebook.com/events/373504617578798



MASA CRITICĂ

Din luna iunie am luat inițiațiva de a
reorganiza tradiționalul eveniment cu
un scop ecologist, care are rolul de a
promova bicicleta ca mijloc de
transport ecologic, economic, sănătos
şi de multe ori mai rapid prin oraş, dar
și de a atrage atenția autorităților
asupra necesității dezvoltării unei
infrastructuri bine puse la punct
pentru circulația bicicliș�lor.

Evenimentul s-a desfășurat în aceleași
condiții ca în trecut: 
Data: Ul�ma vineri din fiecare lună
Traseu: Întalnire la Primaria Brașov ( la
Lupoaică) str. blvd. Eroilor, blvd. 15
Noiembrie, Calea Bucureș�, giratoriu
Poienelor, blvd. Saturn, blvd.
Alexandru Vlahuță, blvd. Gării, str.
Aurel Vlaicu, blvd. Griviței, str. 13
Decembrie, blvd. Iuliu Maniu,
Primărie.

Am fost bucuroși să vedem că
brașovenii au par�cipat în număr
mare la acest eveniment. 

Evenimentul a avut aprobare de la
Comisia de Circulație din cadrul
Primăriei Brașov.

Par�cipanții la eveniment au avut
vârste între 4 ani și 68 ani. Le
mulțumim de par�cipare și îi asteptăm
și la edițiile din anul 2022

Evenimentul s-a derulat din luna mai
(primul eveniment a fost amânat o
săptămână din cauza vremii
nefavorabile) până septembrie

Mai multe informa�i găsiți aici

h�ps://www.facebook.com/events/515546186285079

h�ps://www.facebook.com/events/1946326265516819

h�ps://www.facebook.com/events/2994155427577713

h�ps://www.facebook.com/events/1234834270277037

h�ps://www.facebook.com/events/4717879628246060



RASTELE PENTRU BICICLETE

Pe lângă evenimentele pentru
încurajarea mersului pe bicicletă, ne-
am implicat și în alte proiecte. 

În parteneriat cu Primăria
Municipiului Brașov, am pus la
dispoziția brașovenilor un formular
pentru a vedea unde își doresc
brașovenii amplasarea de rastele.
După completarea datelor in formular,
datele sunt generate și apar pe o
harta, pentru a avea o vedere mai
bună.
 

Ratelele care vor fi instalate sunt in 
forma de U, acestea permit legarea 
bicicletei de cadru, nu de roată.

Instalarea lor a început în luna 
Decembrie 2021.

h�ps://totmaiverde.ro/retea_rasteluri.php
Mai multe detalii despre eveniment



PLANURI PENTRU 2022

Pentru anul 2022, dorim să con�nuam
în direcțiile începute în anii trecuți și
să adăugăm și proiecte noi.

Dorim să con�nuăm proiectele legate
de mobilitate urbană ( Masa Cri�că,
Parada Bicicletelor ). Vom folosi mai
multe canale de comunicare as�el
încât să avem o mobilizare și mai mare
anul acesta.
 
Avem în plan și proiecte pentru viitorii
bicicliș�. 

Ne vom implica în proiecte care
implică dezvoltarea rețelei de piste de
biciclete, atât la nivel de municipiu,
dar și la nivel de județ. 

Odată cu relaxarea restricțiilor legate 
de pandemia de Covid-19, dorim să 
reluăm evenimentele noastre de 
educare legate de reciclare ( Ateliere 
de reciclare ) și de energie verde 
( Ateliere de energie verde ).

Pe lângă atelierele pe care le 
desfășurăm în școli, dorim să le 
organizăm și în alte locuri, as�el încât 
impactul să fie mai mare. 

Ne-am dori să nu fie nevoie de acțiuni 
de ecologizare, dar din păcate ele sunt 
necesare. Vom organiza diferite 
ac�vități pe tot parcursul anului.

Ateliere de Lectură

Mobilitate

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 restul poves�rilor.

Mediu

Evenimente tema�ce

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

Plantare pomi

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



CUM POȚI SĂ NE AJUȚI

Impozitul pe salariu

Donații individuale

Impozit pe profit

Eligibilitate

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

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

Persoanele fizice au posibilitatea să 
doneze 3,5% din impozitul de salariu 
deja plă�t pentru anul 2021 pentru o 
asociație.
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.

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.

Persoanele juridice care sunt 
înregistratela ANAF, ca pla�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. 

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 


