
Federaţia Trai Verde 
este deschisă fiecărei organizaţii 
neguvernamentale care prin specificul ei 
doreşte să-şi  aducă o contribuţie la 
promovarea unui mod de viaţă curat, 
sănătos, durabil, verde.

Membri  fondatori ai Federaţiei sunt:
Ÿ Clubul Ecologic Bios
Ÿ Asociaţia Ecomuzeul Regional Sibiu
Ÿ Fundaţia Comunităţii Sibiu
Ÿ Asociaţia Sibiel 2000.

Aşteptăm alături de noi organizaţiile care 
prin specificul lor pot defini, promova şi 
sprijini un mod de viaţă verde pentru 
binele nostru al tuturor.

Federaţia Trai Verde
Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A
tel/fax: 0369 807 542
www.traiverde.ro

Federaţia Trai Verde 
-  este  formată d in  organizaţ i i  
neguvernamentale diverse, care 
activează în domenii ca protecţia 
mediului, social, cultură, sănătate, civic, 
agricultură etc., dar care, în cadrul 
Federaţiei, aduc fiecare ce au mai bun 
pentru promovarea protejării mediului, 
pentru a păstra valorile tradiţionale şi 
comportamentele care asigură o 
dezvoltare durabilă armonioasă. 

Federa
- sprijină şi eventual certifică o activitate 
"verde". Federaţia promovează acţiunile 
"verzi" din activitatea membrilor săi. Şi 
pentru că o idee poate fi cu adevărat 
"verde" atunci  când întruneşte 
consensul, respectăm dreptul de veto al 
membrilor Federaţiei. Federaţia nu este 
o interfaţă pentru activităţile desfăşurate 
de o organizaţie membră.

ţia Trai Verde 

Pliant cofinanţat de Elveţia prin intermediul Programului de 
Cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor 
economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

 FEDERAŢIA

Trai Verde

Reconectează-te la natură!



Să trăieşti verde înseamnă:

să te porţi în aşa fel încât să faci cât mai 
puţin rău Pământului;

să optezi pentru un mod de viaţă 
durabil, bazat pe resurse regenerabile;

să înţelegi că alegerile pe care le faci 
nu te afectează doar pe tine ci pe 
fiecare, de oriunde;

să înţelegi că alegerile pe care le faci 
nu au efecte doar azi ci şi în viitor;

să înţelegi că atunci când se vorbeşte 
despre salvarea planetei sau a 
mediului, se vorbeşte de fapt despre 
salvarea noastră.
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Un trai verde înseamnă un mod de viaţă 
durabi l , folosirea produse lor verzi ş i 
reciclarea sau  prelungirea vieţii prin 
refolosire a  cât mai multor produse posibil.

Mod de viaţă durabil – limitarea folosiri i 
r e s u r s e l o r  n a t u r a l e  ş i  c r e ş t e r e a  
autonomiei personale. Acestea se ating 
prin schimbarea modului de transport, 
s c ă d e r e a c o n s u m u l u i  d e e n e r g i e , 
schimbarea dietei şi preferinţa pentru 
produsele autohtone.

Produse verzi – cumpărarea şi folosirea 
de p roduse exc lus i v ve rz i , p recum 
produsele din hârtie reciclată, detergenţi 
netoxici, hrană organică. Produsele verzi 
scad impactul negativ al produselor sau 
metodelor de producţ ie asupra aerului, 
apei, solului, faunei şi florei.

Reciclare şi refolosire – Prin reciclarea a 
tot ce se poate (sticlă, plastic, hârtie, 
metal, resturi alimentare şi grăsimi) şi prin 
refolosirea unor lucruri, f iecare poate 
scădea cantitatea de gunoi pe care o 
produce. Va scădea nevoia de depozite de 
deşeuri şi consumul de  energie.

Să trăieşti verde înseamnă:

să-ţi protejezi sănătatea;

să preferi experienţele şi oamenii 
lucrurilor;

să refuzi acceptarea oricărui produs 
doar pentru că e la modă;

să regândeşti felul în care îţi petreci 
timpul liber;

să reduci cumpărăturile şi să eviţi 
ambalajele inutile;

să refoloseşti obiectele vechi în alte 
scopuri în loc să le arunci;

 
să reciclezi tot ce poţi şi să repari în loc 
să arunci.
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