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În anul centenarului Marii Uniri, mai facem un pas spre apropierea celor două țări. Asociația Tot                
Mai Verde din Brașov împreună cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova au semnat             
un parteneriat de colaborare pe data 19 februarie 2018. Prin acest parteneriat se lansează              
proiectul ”Dă viață cărții tale!” și în rândul bibliotecilor din Republica Moldova sub sloganul “Un               
pod din cărți peste Prut” 
 
Proiectul a fost lansat în 2017 de Asociația Tot Mai Verde din Brașov, adresându-se tuturor               
bibliotecilor din România. Misiunea proiectului: reînnoirea și/sau completarea fondului de cărți           
a bibliotecilor din România, prin posibilitatea comandării cărților gratuit în funcție de ceea ce au               
nevoie, prin intermediul unei platforme online, pusă la dispoziție bibliotecilor de către Asociația             
Tot Mai Verde. 
 
Începând cu data de 19 februarie, proiectul se extinde și la nivelul Republicii Moldova, astfel               
încât și bibliotecile din Moldova să beneficieze de acesta. Se creează în acest mod ” Un pod                 
din cărți peste Prut”. Proiectul are o perioadă de implementare nedeterminată și încurajează             
bibliotecile beneficiare să se înscrie pentru a putea avea acces la platforma online dedicată lor,               
pusă la dispoziție de Asociația Tot Mai Verde din Brașov. Astfel ele vor putea să își comande                 
gratuit cărțile de care au nevoie pentru a-și completa sau reînnoi fondul de carte. 
 
Iulian Dudiță, președintele Asociației Tot Mai Verde a declarat: “Ne bucurăm că am ajuns în               
acest punct cu proiectul nostru. Știm că este nevoie mare de carte în limba română în Republica                 
Moldova. Așteptăm în același timp și comenzi de la bibliotecile din România”. 
 
Mariana Harjevschi, președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova a declarat:          
“Oricât ar părea de incredibil, avem în Republica Moldova biblioteci care nu dispun încă de cărți                
pentru formarea omului matur, inteligent, cult, bun profesionist. Or, lista cărților, care ar trebui să               
existe în fiece bibliotecă include: scrieri cu opere ale scriitorilor clasici și contemporani români,              
enciclopedii, dicționare, cărți ce prezintă și demonstrează adevărul istoric despre poporul nostru,            
familiarizează cititorii cu faptele mărețe ale înaintașilor noștri, cu aspirațiile noastre de unitate             
națională. Mulțumim Asociației Tot Mai Verde pentru susținere.” 
 
Până în prezent, în cadrul proiectului ”Dă viață cărții tale!”, Asociația Tot Mai Verde a înregistrat 
următoarele rezultate: 

● 12000 de cărți primite cu titlu de donație de la populație, 
● 6500 de cărți introduse în platforma online,  
● 3764 de cărți comandate de biblioteci,  
● 3102 de cărți comandate au ajuns la biblioteci.  
● 36 biblioteci înscrise în proiect. 

Detalii contact: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova, tel. 0 22 33 60 sau 
secretariatabrm@gmail.com  
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Detalii contact: Asociația Tot Mai Verde, Telefon : 0799 755 522 sau 
contact@totmaiverde.ro 


