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Asociația Tot Mai Verde Brașov anunță închiderea proiectului 'Dă Viață Cărții Tale!'. De-a 
lungul unui an jumătate, Asociația Tot Mai Verde a reușit să trimită peste 6000 de cărți către 
biblioteci dar a și primit donații de cărți de la comunitate - peste 15000 de cărți. 

Toate aceste realizări, au fost susținute în mare parte de eforturile proprii ale asociației, eforturi atât 

financiare cât și umane și logistice. Printre firmele și instituțiile  care au fost alături de noi de-a 

lungul acestui an și jumătate : Siemens, Ina Schaeffler, NTT Data, Sika dar și Educab România, 

Casa Corpului Didactic din Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

Din păcate, ca și ONG, asociația nu mai poate susține tot ce presupune acest proiect și este obligată 

să anunțe în mod oficial, închiderea proiectului, începând cu data de 1 noiembrie 2018. 

Începând de azi, nu va mai fi disponibilă platforma online pentru comenzi biblioteci și nici nu se 

mai vor primi donații de cărți. Comenzile care au fost lansate anterior acestei date și nu au fost 

primite de beneficiari, vor fi onorate.

Pentru că beneficiarii proiectului au fost bibliotecile, le invităm în zilele de 11 și 12 octombrie, între

orele 10-20, la spațiul asociației, pentru a putea să își aleagă gratuit din cărțile pe care le avem. 

Fiecare biblioteca poate sa ia câte cărți doresc.

Bibliotecile sunt rugate să confirme, ziua în care doresc să participe (fie pe mail, telefonic sau pe 

pagina de facebook a asociației)

Adresa spațiului: str Fundătura Hărmanului nr 2A ( în cadrul complexului Duplex 2), Brașov

Localizarea pe harta: https://goo.gl/maps/PpKXM1ZB8w72

O carte, 1 leu

Totodată, în aceste două zile, pot veni și persoane fizice care doresc să aleagă cărți, pentru o taxa de 

minim 1 leu pe carte. Banii strânși în acest mod vor folosiți pentru transportul cărților rămase,  în 

Republica Moldova.

Asociația Tot Mai Verde mulțumește tuturor bibliotecilor, partenerilor și sponsorilor, voluntarilor 

participanți dar și comunițății, pentru că au rezonat cu scopul acestui proiect și au participat, în 

limita posibilităților fiecăruia, la acesta. Chiar dacă se închide acest frumos capitol, asociația se va 

mai implica și în alte proiecte pentru comunitate

ASOCIAȚIA TOT MAI VERDE, Str. Petru Rareș nr. 34,
Comuna Feldioara, Județul Brașov cod poștal 507065, Tel: 0799 755 522,

email: contact@totmaiverde.ro   , www.totmaiverde.ro

http://www.totmaiverde.ro/
http://www.totmaiverde.ro/
mailto:contact@totmaiverde.ro

