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I. INTRODUCERE 

 

Agenţia Metropolitană Brașov a fost înființată la începutul anului 2006 prin eforturile 

conjugate ale Municipiului Braşov și ale comunităților din arealul său metropolitan, împreună 

cu Consiliul Județean Brașov. Misiunea Agenţiei Metropolitane Brasov este să promoveze și 

să susțină cooperarea dintre actorii publici, privați și organizațiile neguvernamentale pentru 

dezvoltarea durabilă economică, socială și culturală a Zonei Metropolitane Brașov. În acest 

moment, AMB are statut de Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, constituită la nivelul 

Polului de Creştere Braşov, fiind alcătuită din 19 membri. Începând cu anul 2014, Zona 

Metropolitană Brașov cuprinde și comuna Budila, ultimul membru intrat în “familia” Agenției 

Metropolitane. 

Prin Agenția Metropolitană Brașov, autoritățile locale membre au acces la programe de 

dezvoltare finanțate din fonduri europene și la programe finanțate din fonduri ale Guvernului 

României. Astfel, în anul 2017, Agenția Metropolitană Brașov a accesat fonduri și implementat 

proiecte finanțate prin diverse Programe Operaționale, locale sau guvernamentale.  

Echipa Agenției Metropolitane a desfășurat totodată, în concordanță cu obiectivele înscrise 

în statutul propriu, activități referitoare la: 

 Elaborarea și actualizarea documentelor de planificare strategică privind dezvoltarea 

Zonei Metropolitane Brașov – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU)și 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 

 acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă comunităţilor locale pentru dezvoltarea 

locală/regională şi derularea proiectelor de investiţii 

 exercitarea rolului de custode pentru Ariile Protejate Muntelui Tâmpa și Stejerișul Mare 

 consolidarea parteneriatelor existente și consituirea altora noi, destinate să susțină 

dezvoltarea durabilă a comunităților locale  

 derularea pe cont propriu sau în parteneriat a numeroase evenimente din sfera socio-

culturală, educațională și de protecție a mediului 
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II. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2014-2020 

 

 

Agenţia Metropolitană Braşov, împreună cu Primăria Municipiului Braşov au elaborat Planul 

Integrat de Dezvoltare (PID) pentru Polul de Creştere Braşov, instrumentul esențial pentru 

accesarea programelor de finanțare disponibile în perioada 2007-2013. Acest plan a avut ca 

punct de pornire situația existentă la nivelul Polului de Creştere, realizându-se o auditare pe 

şase domenii (resurse umane, infrastructură, mediul economic, protecţia mediului, social, 
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cercetare-inovare) şi o analiză a disparităţiilor teritoriale (auditul teritorial). Din această analiză 

au rezultat problemele şi nevoile Polului de Creştere, elemente ce au stat la baza realizării 

strategiei (viziune şi obiective) şi a planificării spaţiale (urbanistice).  

Având în vedere intrarea în ciclul de programare financiară a Uniunii Europene 2014-2020, 

precum și Programul Operațional Regional care prevede în cadrul Axei prioritare 4 susținerea 

unor proiecte de dezvoltare urbană, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov 

a definitivat Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă (SIDU) a Zonei Metropolitane Brașov. 

Pe parcursul anului 2017 au fost parcurse etapele procedurale pentru avizarea de către ADR 

Centru. Ulterior a fost initiată procedura de obtinere a avizului de mediu pantru SIDU.  De 

asmenea, pe parcursul anului 2017 au fost realizate întâlniri periodice cu Primăria Brașov si 

ADR Centru în vederea constituirii Autorității Urbane la nivelul Municipiului Brașov și pentru 

definitivarea listei de proiecte prioritare. În plus, pe parcursul anului 2017 au fost realizate fise 

de proiect pentru proiectele identificate ca prioritare ce urmează a fi finanțate prin POR axa 4.  

 

II.2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Brașov 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document de planificare strategică 

destinat să satisfacă nevoile de mobilitate ale cetățenilor și mediului de afaceri în localitățile 

Zonei Metropolitane Brașov. Acest document, elaborat pe baza suportului financiar al Băncii 

Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare de un consorțiu internațional de consultanți, 

asigură totodată includerea principiilor europene privind mobilitatea urbană în planificarea 

strategică a dezvoltării Zonei Metropolitane Brașov. 

Dezvoltarea și implementarea P.M.U.D. presupune un proces complex bazat pe un nivel 

ridicat de cooperare, coordonare și consultare între diferite organizații relevante. P.M.U.D. 

vizează dezvoltarea unui sistem integrat de transport bazat pe ACCESIBILITATE, 

SIGURANȚĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, EFICIENȚĂ ECONOMICĂ ȘI CALITATEA 

MEDIULUI URBAN. Principalele caracteristici ale P.M.U.D. sunt viziunea pe termen lung, 

dezvoltarea a trei scenarii alternative de acțiune, alegerea scenariului preferat, un plan de 

implementare clară a măsurilor identificate ca necesare, abordarea participativă, dezvoltarea 

echilibrată a tuturor modurilor de transport, integrare orizontală și verticală, evaluarea stării 

actuale și viitoare, monitorizare permanentă, luarea in calcul a tuturor costurilor pentru toate 

modurile de transport.  
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Pe parcursul anului 2017 s-a realizat actualizarea documentului si a fost parcursă 

procedura de evaluare de mediu. În urma acestor etape PMUD Brașov a fost depus la ADR 

Centru in vederea avizării, aceasta fiind una din condițiile ce trebuie îndeplinite in vederea 

accesării fondurilor nerambursabile disponibile prin POR. 

De asemenea, în anul 2017 a fost parcursă procedura administrativă de publicare în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului privind organizarea sistemului de transport 

public la nivel metropolitan, element central al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

 

 

III. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE  PROIECTE 

 

 

 

 

Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să deruleze și pe parcursul anului 2017 

proiecte cu un important impact asupra dezvoltării mediului economic dar și socio cultural și 

educațional în localitățile membre. Aceste proiecte au beneficiat de un larg spectru de finanțări, 

naționale, guvernamentale și locale. 
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Au fost finalizate o serie de proiecte inițiate pe parcursul anului 2016, au fost demarate 

altele noi și, totodată, au fost elaborate cereri de finanțare pentru care se află în prezent în curs 

de derulare procedurile de evaluare sau chiar contractare.  

 

III.1. Proiecte finalizate 

 

Pe parcursul anului 2017, Agenția Metropolitană Brașov a încheiat implementarea 

mai multor proiecte demarate în anii precedenți, acestea fiind acum în perioada de 

sustenabilitate: 

 

1. SPAcE - Supporting Policy and Action for Active  Environments 

 

 

 

 

 

Proiect: SPAcE - Supporting Policy and Action for Active Environments 

Număr de referință: 2014-3140/006-001 

Finanțare: Programul ERASMUS PLUS 

Periaoda de implementare: 2015-2017 

Buget: 30.085 EURO (80% finanțare nerambursabilă) 

Parteneriat: 

 University of Gloucestershire (Marea Britanie) – coordonator proiect 

 The Chancellor, Masters and Scholars of The University Of Oxford (Marea Britanie) 

 Universitaet Zurich (Elveția)  

 LIKES Foundation for Sport and Health Sciences (Finlanda) 

 University of Thessalias (Grecia) 

 Municipality of Trikala (Grecia)  

 Centro Studi ed Iniziative Europeo, Palermo (Italia) 

 Tukuma Municipality (Letonia) 

 Agenția Metropolitană Brașov (România) 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes Castilla La Mancha (Spania) 
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Obiectivul general: promovarea activităților de voluntariat în sport, împreună cu incluziunea 

socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței activității fizice menite să 

îmbunătățească starea de sănătate prin creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți. 

Obiective specifice: 

 Identificarea și diseminarea la nivel european a unei bune practici privind 

implementarea și promovarea unui Mediu Urban Activ, în vederea  creșterii implicării 

populației în activități sportive; 

 Crearea de grupuri de lucru în cinci state partenere care să elaboreze un Plan local de 

acțiune pentru crearea unui Mediu Urban Activ,  cu accent pe crearea unui mediu urban 

corspunzător desfășurării activităților fizice; 

 Sprijinirea statelor membre în vederea transpunerii Planului local de acțiune în politică 

publică la nivelul localității; 

 Sprijinirea statelor membre în vederea dezvoltării competențelor pentru evaluarea 

Planului local de acțiune cu ajutorul Instrumentului HEAT – Health Economic 

Assessment Tool; 

Rezultate: 

 Document de bună practică „Mediu Urban Activ”  

 Planuri Locale de Acțiune pentru crearea unui mediu urban activ (Brașov, Palermo, 

Toledo, Trikala, Tukum) 

 Metodologie privind „Crearea și evaluarea unui Mediu Urban Activ” 

Planul Local de Acțiune elaborat în cadrul proiectului pentru municipiul Brașov vizează 

promovarea unui stil de viață activ prin crearea unui mediu urban care să faciliteze folosirea 

bicicletei ca mijloc de transport și de agrement.  

 

2. EXAGE – Accelerator european de experiență în domeniul eco 

antreprenoriatului 

                                                      

Sursa de finanțare: Cosme – Erasmus for Young Entrepreneurs 

Parteneriatul internațional: Fundacion General de la Universidad de La Laguna, Spania 

(solicitant), EVM Project Management Experts S.L. Spania, Buckinghamshire New 
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University, Marea Britanie, Universita Telematica Internazionale-Uninettuno Italia, Camera 

Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Di Torino Italia, ApTES Franța, Startup X – 

Associação Portugalia, Agenția Metropolitană Brașov 

Obiectivul proiectului: Proiectul vizează selectarea de noi antreprenori și antreprenori 

existenți (fiind vizați cu prioritate cei care își desfășoară activitatea în sectorul “verde”  care să 

formeze o rețea și care să efectueze un schimb reciproc de experiență prin derularea unor stagii 

care vor fi susținute financiar de Uniunea Europeană. 

Activități principale: În cadrul proiectului, Agenția Metropolitană are rolul de Organism 

Intermediar, acționând în vederea identificării și cooptării unui număr de 10 potențiali 

antreprenori, care să efectueze un schimb de experiență alături de antreprenori cu experiență 

din alte țări ale Uniunii Europene. Vor fi identificați totodată la nivel local 15 antreprenori cu 

experiență care vor avea rol de organizații gazdă pentru antreprenori potențiali din spațiul 

european. AMB va livra antreprenorilor selectați un modul de training privind organizarea 

mobilităților pe baza unor materiale suport puse la dispoziție de Comisia Europeană și va 

organiza o campanie de promovare a proiectului, în special on line și prin intermediul a două 

evenimente de informare. 

Perioada de implementare: 2016 - 2017 

Bugetul Agenției Metropolitane Brașov: 56.749 Euro 

  

III.2 Pe parcursul anului 2017, Agenția Metropolitană Brașov a început 

implementarea a mai multor proiecte: 

 

School Chance  - SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs” 



 

 

 

9 
 

                                                      

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană prin programul INTERREG EUROPE 

Parteneri: Municipalitatea din Girona (ES) – Partenerul principal, Municipalitatea din Reggio 

Emilia (IT), Austrian Mobility Research FGM-AMOR, Graz (AT), Guvernul Regional din 

Cataluña (ES), Municipiul Utrecht (NL), Municipalitatea din Gävle (SE), Municipiul Gdansk (PL) 

Obiectivul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon generate de mobilitatea școlară. 

Rezultate: 

SCHOOL CHANCE urmărește să includă în politicile regionale, în mod explicit, mobilitatea 

independentă a copiilor. Nu doar rute sigure spre școală; campanii pentru folosirea bicicletelor și a 

mersului pe jos pentru a ajunge la școală, ci și alte inițiative de management a mobilității. Prin 

proiectul SCHOOL CHANCE partenerii vor dezvolta o strategie pentru o mobilitate durabilă la 

școală, un element esențial al politicii lor de mobilitate și creșterea mobilității durabile, prin 

schimbarea comportamentului elevilor și a mentalității generației următoare față de durabilitate. 

Mobilitatea școlară este un subiect fierbinte: într-un cadru în care emisiile de CO2 

privind  transportul continuă să crească, traficul școlar reprezintă aproximativ 15% din traficul total 

la nivel urban. Cercetările din diferite țări ale UE arată că transportul copiilor la școală cu mașina 

personală variază de la 30 la 60%, în funcție de gradele de țară și de școală. Printre rezultatele 

preconizate ale proiectului se numără: realizarea unui Planului de Acțiune Regional privind 

mobilitatea școlară. și implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de Acțiune Regional. 

Durata proiectului: 2017 – 2021 

Bugetul proiectului: 1.941.927 euro 
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Civitas Prosperity 

 

Proiectul CIVITAS PROSPERITY, finanțat prin programul HORIZON 2020 a lansat în anul 

2017 un apel pentru găsirea unui oraș-gazdă pentru cursurile de formare care vor fi organizate 

in aprilie 2018, în cadrul acestui proiect. Scopul acestui proiect este optimizarea Planurilor de 

Mobilitate Urbană Durabilă, una din componentele de bază ale proiectului fiind organizarea de 

sesiuni de training pentru personalul din administrațiile publice locale, cu privire la conceperea 

și implementarea PMUD-urilor. Agenția Metropolitană Brașov a candidat si a fost selectată 

pentru implicarea în organizarea cursurilor menționate.  

 

 

 

”CONCEPT INOVATIV PRIVIND SIGURANTA ALIMENTARĂ SI  MARKETING-

UL PRODUSELOR AGRO-ALIMENTARE ECOLOGICE ÎN CADRUL LANTULUI 

SCURT DE APROVIZIONARE PE PIATA LOCALĂ BRASOV” 

 

Sursa de finanțare – Programul Național de Dezvoltare Umană 2014 – 2020, măsura 16.4 

Obiectivele proiectului 

Crearea/dezvoltarea unor lanţuri scurte de aprovizionare a produselor ecologice în jud.Brasov  

Crearea/ dezvoltarea  pieței locale a produselor agro-alimentare ecologice în jud.Brasov ; 

Derularea de activităţi de promovare referitoare la crearea/ dezvoltarea lanţurilor scurte de 

aprovizionare cu produse alimentare ecologice şi a piaței locale deservită de aceste  lanțuri în 

jud.Brasov; 

La nivelul Judetului Brasov, în luna iunie 2016 , din initiativa Facultatii de Alimentatie Publică 

si Turism din cadrul Universitătii Transilvania din Brasov s-a realizat un Acord de parteneriat 

între: mediul academic ,administratii publice locale, unitati de alimentatie publică si turism, 

fermieri , producători ,procesatori și comercianti de produse ecologice în vederea cooperării 

tuturor ” actorilor locali ” din domeniu agro-alimentar pentru  valorificarea potentialului 
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ecologic al zonei, prin realizarea de produse alimentare cu standarde superioare de calitate si 

sigurantă alimentară  și desfacerea acestora prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare 

pe piata locală din Brasov. 

În anul 2017 s-a semnat contractul de finanțare în valoare de 567 375 RON . Au fost realizate 

activitățile de constituire a unui consorțiu de producători locali, procesatori și companii din 

domeniul HORECA, au fost realizate achiziții in cadrul proiectului. În prezent sunt in derulare 

activitățile premergătoare etapei de promovare prin care sevor populariza portofoliul de 

produse agro alimentare ecologice la nivelul Zonei Metropolitane Brașov 

 

 

„Interfernțe culturale româno-olandeze” 

Sursa de finanțare: Administrația Fondului Cultural Național, sesiunea II/2017 proiecte 

culturale.  

Parteneri: Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană Brașov și Primăria 

Rotterdam. 

Obiectivul proiectului: Creșterea vizibilității artei tradiționale a poporului român în Olanda  

Rezultate: Proiectul Interferente româno - olandeze, propus de Agenția Metropolitană Brașov 

s-a concentrat pe promovarea culturii și artei tradiționale românești. Scopul abordării acestei 

tematici a fost acela de a aduce la cunoștința publicului olandez cultura tradițională 

românească. Acest lucru s-a realizat prin interacțiunea publicului olandez participant la 

evenimente, în cadrul a 5 ateliere de creație diferite, conduse de 5 artiști populari români. 

Evenimentele s-au desfășurat pe parcursul a trei zile, într-o spațiu central din Rotterdam, într-

o galerie de artă, situată lângă celebrul pod Erasmus. S-au realizat si difuzat materiale de 

informare tipărite (afișe și broșuri), traduse în limba engleză, referitoare la arta tradițională 

românească. Grupul țintă a fost constituit din publicul olandez, dar și rezidenții români din 

Rotterdam, care au participat la atelierele interactive în funcție de preferință fiecăruia. În plus, 

în galerie au existat mai multe spații amenajate cu decoruri ale artei tradiționale românești, 

realizate de cei cinci meșteșugari. Pentru realizarea acestor activități au fost implicați ca și 

colaboratori Fundația ROMPRO Români pentru Români Olanda. Beneficiarii direcți au 

fost 200 de participanți la atelierele de creație interactive de la galeria de artă din 

Rotterdam și 1000 de persoane (localnici din Rotterdam si Brasov si/sau turiști) care au primit 

broșurile tipărite în limba română și engleză. Beneficiarii indirecți au fost localnici: familiile 
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elevilor, din categoria beneficiarilor direcți, care au primit material de 

promovare;  vizitatori ai galeriei de artă, în cele trei zile de evenimente, care au primit 

materiale de promovare și mass-media locală, invitată la conferințele de presă și la 

expoziția de la Brașov.  

Durata proiectului: 1 februarie– 30 noiembrie 2017 

Buget total: 59,949.61  lei 

 

 

„Istoria prin ochii viitorului” 

Sursa de finanțare: Consiliul Județean Brașov  

Parteneri: Liceul Vocațional de Muzică „Tudor Ciortea” și Liceul Vocațional de Artă „Hans 

Mattis-Teutsch” 

Obiectivul proiectului: promovarea patrimoniului local în context cultural prin susținerea 

producției creative artistice în arta cinematografică și fotografică a tinerilor, precum și 

dezvoltarea de noi audiențe.tinerilor, prin dezvoltarea abilităților artistice 

 

Rezultate: Pentru promovarea patrimoniului cultural local din zona metropolitană Brașov s-a 

dorit realizat prin participarea unui număr cât mai mare de liceeni din municipiul Brașov, în 

urma promovării au participat liceeni de la: Liceul Andrei Mureșeanu, Colegiul Național Aprily 

Lajos, Liceul de Arte Plastice Hans Mattis-Teutsch, Colegiul Tehnic Mircea Cristea, Colegiul 

Național Unirea, Liceul de Muzică Tudor Ciortea, Colegiul Național Andrei Șaguna, Colegiul 

Național de Informatică Grigore Moisil, Liceul Teoretic George Moroianu, și Colegiul Nicolae 

Titulescu. Proiectul propus a vizat generația tânără cuprinsă între 15 și 18 ani din liceele din 

municipiul Brașov pentru  promovarea și cunoașterea istoriei patrimoniului local al zonei 

metropolitane Brașov, ca marcă de identitate. Un număr de 30 de elevii au participat la 
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seminarile de artă cinematografică-producție de film, fotografie și istorie, finalizate cu câte un 

test de verificare a cunoștințelor dobândite în domeniul producției de film, fotografie și istorie 

privind monumentele de patrimoniu. Obiectivele de patrimoniu vizitate au fost: Biserica 

Evanghelică Lutherană din Baciu Săcele, Muzeul Etnografic din Săcele, care funcționează într-

o clădire monument istoric atestată documentar în anul 1543, Biserica Adormirea Maicii 

Domnului și cimitirul din Cernatu Săcele, ansamblu de case și porți aflate în lista 

monumentelor istorice din municipiul Săcele, Biserica Evanghelică din comuna Sânpetru, 

Biserica Evanghelică din comuna Bod, Biserica Evanghelică din comuna Hălchiu și Biserica 

Evanghelică Lutherană din Satu Nou comuna Hălchiu.Prin intermediul proiectului “Istoria prin 

ochii viitorului” tinerii elevi au participat activ la promovarea patrimoniul cultural local al 

zonei metropolitane Brașov, realizând fotografii artistice pentru album, pliant hartă și pentru 

expoziția de fotografie din spațiul public. Elevii participanți au învățat de asemenea ce 

reprezintă patrimoniul cultural național și local, au aflat despre tradiții, meșteșuguri și obiceiuri 

de sărbători din localitățile Săcele, Sânpetru, Bod, Hălchiu și Satu Nou. În plus, în luna 

decembrie a fost realizată o expoziție foto cu 20 dintre fotografiile elevilor. 

Durata proiectului: iunie – decembrie 2017 

Buget total: 43646,69 lei  
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Plantăm idei pentru viitor 

                                    

 

Finanțare: Programul Spații verzi, componenta Spații verzi urbane 

Perioada de implementare: 01.04. – 31.08.2017 

Parteneri : 

    √   Școala gimnazială nr.5 Brașov 

    √   Primăria municipiului Brașov 

Scopul proiectului - Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Brașovului prin creșterea 

suprafețelor de spații verzi din oraș 

Obiectivul specific 1- Reabilitarea curții școlii gimnaziale nr. 5, corpul B, cu suprafața de 

aproximativ 700 mp, pe baza principiilor mediu-protective, prin plantarea de specii de arbori, 

arbuști și flori specifice zonei 

Obiectivul specific 2- Creşterea calităţii vieţii celor 177 de elevi prin amenajarea unei zone 

verzi pe verticală, în curtea școlii asfaltată în totalitate 

Obiectivul specific 3- Dezvoltarea deprinderilor de îngrijire și protejare a mediului 

înconjurător în rândul a 250 de elevi din clasele pregătitoare, clasele  întâi și a V-a 

Rezultate : 

 Curtea interioară a școlii dotată cu mobilier urban și arbori, arbuști și flori plantate 

 220 de elevi informați despre importanța spațiilor verzi urbane și biodiversitate 

 60 de elevi care au vizitat rezervația naturală Muntele Tâmpa și au dobândit 

cunostințe despre ariile protejate, speciile ocrotite, regulile ce trebuie respectate 

 Flyere de informare, despre insule urbane de căldură, spații verzi și biodiversitate 

în spații urbane, care au fost împărțite tuturor elevilor școlii la festivitatea de sfârșit 

de an 

Activități desfășurate : 

1.Plantări de arbori, arbuști și flori 

2.Lecții deschise despre biodiversitate în spații urbane 
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3.Workshop-uri cu tema  “Orașul în viitor” (desene și colaje) 

4.Excursie pe muntele Tâmpa 

 

 

                     

   

Meșteșuguri și tradiții urbane în Țara Bârsei 

 

Număr contract: P0203 / 10.03.2017 

Finanțare: Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) 

Perioada de implementare: februarie – octombrie 2017 

Buget: 63.137,40  lei din care, finanțare nerambursabilă: 49.745,40 lei 

Parteneriat: 

 Asociația Creatorilor de Artă Tradițională și Contemporană Brașov 

 Inspectoratul Școlar Județean Brașov 

 Muzeul Județean de Istorie Brașov 

Scopul proiectului: Valorificarea patrimoniului cultural al Braşovului şi a artei populare prin 

abordări interdisciplinare de dezvoltare de publicuri noi. 
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Obiectivul general: Creşterea vizibilităţii meşteşugurilor populare autentice prin crearea unor 

produse de promovare culturală autentică şi reprezentativă pentru creaţia culturală românească. 

Obiective specifice: 

 Facilitarea accesului la arta tradițională și la patrimoniul cultural pentru 60 de elevi 

brașoveni, prin organizarea unor tabere de creație meșteșugărească, care urmărește 

promovarea și transmiterea de informații privind meşteşugurile tradiționale și tehnicile 

artizanale de creație regăsite în patrimoniul cultural imaterial național către noile 

generaţii, care apoi vor fi valorificate și reinterpretate de elevi prin creații individuale. 

 Promovarea artei tradiționale și a patrimoniului cultural în rândul publicurilor țintă prin 

intermediul unor sesiuni de educație culturală, excursii tematice și a unei expoziții de 

meșteșuguri. 

Rezultate: 

 8 sesiuni de educație culturală la care au participat 480 de elevi și 16 profesori  

 60 de elevi selectați și participanți la tabără;  

 tabără de creație desfășurată în perioada 17 iulie – 11 august 2017 cu următoarele 

ateliere de creație artizanală: 

 creație păpuși din materiale textile: creator coordonator Doina Nistor 

 crestături în lemn: creator coordonator Sorin Manesa Burloiu 

 ceramică figurativă: creator coordonator Ioan Craioveanu 

 împletituri fibre/fire naturale: creator coordonator Gabriela Bularca 

 realizare icoane tradiționale pe sticlă, în tehnica Șchei: creator coordonator 

Corneliu Prișcu Sculean 

 120 produse artizanale create în cadrul taberei 

 expoziție demonstrativă desfășurată în cadrul Târgului Natură și Tradiție (2-3 

septembrie 2017) 
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Revista CULTURA BV 

 

Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, în calitate de asociație de 

dezvoltare intercomunitară, acționează conform statutului propriu în vederea sprijinirii 

dezvoltării economico – sociale a zonei metropolitane prin promovarea imaginii şi potenţialului 

acestui areal, având ca scop stimularea şi atragerea capitalului străin, punerea în valoare a 

potențialului cultural național și local  și dezvoltarea turismului în zona Braşov. 

Pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare, Agenția Metropolitană Brașov a realizat, în baza 

parteneriatului cu Asociația Culturală Fanzin o platfomă integrată de cultură urbană CulturaBv 

ce a constat în  tipărirea unei reviste lunare -  CulturaBV ( 8 numere). Revista CulturaBV a 

prezentat lunar toate evenimentele culturale din Zona Metropolitană, un calendar al 

evenimentelor dar și o prezentare detaliată a acestora. Revista CulturaBV a detaliat atat 

evenimente organizate de instituții aflate in subordinea instituțiilor statului (Teatru, Operă, 

Filarmonica, Muzeele, Reduta, Sala Patria etc) cat și evenimente organizate de Asociații 

Culturale, Centre Culturale și ONG-uri private. Revista s-a distribui gratuit in Zona 

Metropolitană Brașov, in toate instituțiile de cultură, centre comerciale, hoteluri, baruri, 

restaurante, cafenele, centre de afaceri 
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FESTIVAL GLORIA DOMINI 

 

                                                

În cursul anului 2017 s-a derulat Festivalul „GLORIA DOMINI - BRASOVUL PASCAL” 

În cadrul acestui proiect au fost implicați toți angajații AMB Brașov.  

Descrierea programului: întregul program a fost caracterizat de existența a patru etape 

distincte: 

I. Pregătirea festivalului – s-a derulat în perioada 3 ianuarie – 31 martie 2017. În 

această etapă s-au derulat următoarele activități: 

1. Stabilirea echipei de proiect; 

2. Stabilirea pe sarcini și responsabilități pentru fiecare angajat în parte; 

3. Elaborarea agendei festivalului și monitorizarea activităților specific perioadei 

premergătoare festivalului; 

4. Elaborarea indicatorilor de monitorizare al festivalului. 

II. Derularea efectivă a festivalului – s-a derulat în perioada 3 - 14aprilie 2017. 

Indicatori ai acestei etape: 

1. 55 de evenimente organizate în cele 13 zile de festival; 

2. Prezența a 12 coruri brașovene; 

3. Prezența a două  orchestre simfonice; 

4. Artiști de renume internațional în concert la Brașov:  

• Corul Național de Cameră MADRIGAL; 

• Ivan Roncea, Daniel Goiți, Gabriel Luca; 

• Corul Academic Radio din București. 
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5. 321 de artiști interpreți – dirijori – Daniel Enășescu, Ciprian Țuțu- 

soliști, muzicieni, actori – Maia Morgenstern și George Custură, preoți 

aparținând tuturor cultelor religioase; 

6. Entități implicate în proiect sub formă de parteneriat. 

Toate parteneriatele și Festivalul „GLORIA DOMINI-BRAȘOVUL 

PASCAL” s-a derulat sub patronajul Primăriei Municipiului Brașov. 

Pe lîngă această importantă instituție au fost înregistrate ca și instituții 

partener următoarele entități: 

• Protopopiatul bisericii ortodoxe Brașov - Pr. Dănuţ-Gh. Benga; 

• Parohia romano-catolică „Sf. Petru și Paul” Brașov; 

• Parohia greco-catolică „Sf. Petru și Paul Brașov”; 

• Biserca Evanghelică Luterană Maghiară; 

• PAROHIA REFORMATĂ BRAŞOV III; 

•  Biserica Evanghelică C.A. din România – Biserica Neagră; 

• Biserica Sfânta Adormire a Maicii Domnului 

• Biserica Sfânta Treime – Biserica grecească , str. George Brițiu; 

• Biserica Sfântul Nicolae – Prund; 

• Sinagoga Beth Israel – str. Poarta Schei; 

• Comunitatea Elenă din Brașov;  

• Muzeul Județean de Istorie; 

• Muzeul Prima Școală Românească; 

• Muzeul „Casa Mureșenilor din Brașov”; 

• Opera Brașov; 

• Filarmonica Brașov; 

• Preot Costin Butnar 

• Preot militar Bogdan Oancea. 

7. Autorități publice locale partener au fost primăriile membre din ZM 

Brașov 

III. Etapa de evaluare a impactului festivalului. Această etapă s-a derulat în perioada 

15 aprilie – 15 mai 2017. În urma analizelor efectuate au fost înregistrate 

următoarele rezultate: 
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i. Peste 7000 de persoane participante direct la evenimente - public 

spectactor; 

ii. Peste 100.000 de vizionari pe internet – evenimentele au fost transmise 

în sistem streaming; 

iii. Evenimente în toate lăcașurile de cult reprezentative fapt ce 

demonstrează multiculturalitatea festivalului; 

iv. Evenimente organizate în majoritatea localităților din Țara Bârsei; 

v. Echipa de organizare 14 persoane. 

IV. Etapa de procesare a materialelor audio-video, de diseminare a tuturor 

evenimentelor festivalului și de pregătire a ediției a doua. Acesată etapă s-a derulat 

în perioada 15 mai 2017 – 31 decembrie 2017. Pe parcursul acestei etape au fost 

utilizate toate mijloacele de diseminare – tipărituri, on-line, utilizarea canalelor de 

socializare, etc. Pentru activitățile specifice domeniului comunicării.  

 

                                 

 

 

III.3. Proiecte în evaluare 

  Pe parcursul anului 2017, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov s-a 

implicat, fie în calitate de partener, fie ca beneficiar, în elaborarea și depunerea a mai multor 

proiecte de colaborare internațională sau naționale. 

 

UrbanBIM 

În anul 2017, Agenția Metropolitană Brașov s-a alăturat unui consorțiu european în vederea 

dezvoltării unui proiect orientat către asiguraea eficienței energetice la nivelul mediului 

construit. Ca urmare a fost dezvoltat proiectul ”Sprijin pentru integrarea tehnicilor de modelare 
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a mediului construit din punct de vedere al protecției mediului si politicilor de dezvoltare 

urbană” 

Proiectul a fost depus în cadrul programului Orizont 2020 si urmărește integrarea aplicațiilor 

de modelare informatică a mediului construit în sectorul construcțiilor cu accent pe atingerea 

dezideratelor de eficiență energetică și prin implicarea tradei administrație – mediu universitar 

– comunitatea de afaceri.  

Partenerii care constituie consorțiul UrbanBIM alături de Agenția metropolitană Brașov sunt: 

 Universitatea din Sevilia 

 Agentia Municipala de Urbanism din Sevilia 

 Cype Soft SL 

 Asociatia antreprenorială și de cercetare în domeniul marmurei și pietrei  

 Universitatea Transilvania din Brașov 

 Asociatia Romania Green Building Council 

 Universitatea Sapienza, Roma 

 Municipalitatea Palermo 

 Institutl de formare profesionala a urbanistilor, Bologna 

 Certimac Soc. Cons. A.R.L. 

 Institutul Tehnic Superior,Portugalia 

 Asociatia ”Platforma pentru construcții sustenabile” Portugalia 

 Centrul tehologic al ceramicii si sticlei, Portugalia 

 Universitatea politehnică Varsovia 

 Camera Inginerilor de Construcții Mazowiecka Okregowa 

 Datacomp 

 Budimex SA 

Valoarea totala a proiectului – 989 143,75 Euro 

Bugetul AMB – 43 187,50 Euro 
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IV.  EVENIMENTE 

 

 

 

 

  

Agenția Metropolitană Brașov și-a asumat și pe parcursul anului 2017 rolul de inițiator al unor 

evenimente din sfera socio-culturală, educațională și de protecție a mediului, reprezentând 

totodată un partener de încredere pentru organizațiile și instituțiile care acționează în aceste 

domenii. Rezultatele acestei implicări se fac remarcate sub forma următoarelor acțiuni și 

evenimente organizate pe tot parcursul anului. 
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Gala „Prietenii Muntelui Tâmpa” 

 

Agenția Metropolitană Brașov a organizat în data de 30 martie 2017 evenimentul Gala 

„Prietenii Muntelui Tâmpa”. În cadrul evenimentului au fost premiate organizațiile și 

instituțiile care au participat ca voluntari la acțiunile de ecologizare, refacerea infrastructurii și 

educație ecologică organizate de agenție în calitate de custode al ariilor protejate Muntele 

Tâmpa și Stejerișul Mare. Au participat 31 de persoane din cadrul următoarelor instituții și 

asociații: Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, Garda de Mediu – Comisariatul Județean 

Brașov, Compania APA Brașov, Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov, RPLP Kronstadt, 

Serviciul Public Local Salvamont, Generali România – Agenția 2 Brașov, Fundația 

KRONOSPAN, SIEMENS România, Asociația Amicii Salvamont Brașov, Asociația Carpatină 

Ardeleană a Turiștilor S.K.V. Brașov, Asociația Alergătorii Tâmpei, Colegiul Tehnic „Mircea 

Cristea”, Colegiul Național de Informatică „Grigore Moisil”, Colegiul Național „Unirea” 

Brașov. 

   

 

Târgul “ Natură și tradiții “ 

  

Evenimentul a fost organizat de către ProPark – fundația pentru arii protejate în parteneriat cu 

AMB,  a promovat pe parcursul a două zile, 6 arii protejate : Parcul Natural Comana, Parcul 

Natural Vânători Neamț, Situl Natura 2000 Soveja, Situl Natura 2000 Zarandul de Est, 

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hategului și Siturile Natura 2000 Muntele Tâmpa și Stejerișul 

Mare. 

Evenimentul desfășurat în zilele de  2 și 3 septembrie 2017 în centrul vechi al orașului-piața 

Sfântul Ioan, a fost unul interactiv. Publicul larg a interacționat cu reprezentanții celor 6 arii 
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protejate și a putut obține informații pertinente atât din punct de vedere al bogățiilor naturale 

cât și din perspectiva unor destinații turistice valoroase. 

Activități desfășurate : 

    •  Amenajarea de standuri de promovare de către administratorii celor 6 arii protejate din 

România, personalizate în funcție de specificul fiecarei zone, cu recuzită, mascote, panouri 

fotografice, roll-up-uri, harți etc. 

    •  Promovarea și vânzarea de produse tradiționale de către 16 artizani tradiționali din cele 6 

arii protejate (produse alimentare, produse decorative, tesaturi, măști tradiționale 

moldovenești, etc) 

    •  Ateliere de prezentare pentru 16 meșteșuguri traditionale, derulate de catre meșterii 

artizani pentru publicul larg din Brașov – participantii la aceste ateliere au putut sa 

experimenteze pe cont propriu sub indrumarea artizanilor locali,  

    •  Expozitie fotografică Vlad Dumitrescu - bazată pe cele 6 arii protejate – expusă în Piața 

Sfatului, în fața Muzeului de Istorie 

    •  Au fost organizate, pentru copii,  o serie de ateliere de educație ecologică și meșteșuguri 

    •  Tombolă cu premii pentru publicul larg, organizată în urma unui joc tip căutarea de comori 

în interiorul celor 6 standuri 
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Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa - Ediția a IV-a 

Agenția Metropolitană Brasov, în calitate de custode al ariilor protejate Muntele Tâmpa și 

Stejerișul Mare, a organizat în perioada 11-15 septembrie 2017 „Zilele ariei protejate Muntele 

Tâmpa – Ediția a IV-a”. În cadrul evenimentului s-au derulat acțiuni de promovare a 

biodiversității și de conștientizare a comunității și turiștilor cu privire la valorile ariei protejate.  

Obiectiv: informarea şi conştientizarea comunităţii privind importanţa păstrării stării de 

conservare a biodiversităţii din ariile protejate pentru dezvoltarea durabilă. 

Acțiunile derulate în săptămâna „Zilele ariei protejate Muntele Tâmpa” au fost: 

- 11 septembrie - Expoziție despre aria naturală protejată Muntele Tâmpa realizată cu 

panouri tactile ale speciilor de arbori existente în aria protejată și fotografii reprezentative; 

locație: aleea de sub Tâmpa 

- 12 septembrie - Excursie tematică pe Muntele Tâmpa, la care au participat copiii din 

centrul de plasament Tărlungeni, organizată în parteneriat cu Asociația Ajungem Mari. 

Scopul excursiei a fost de a conștientiza importanța biodiversității și nevoia protejării 

naturii. 

- 13 septembrie - Patrulare „Junior Ranger”; aceasta s-a desfășurat în aria protejată Muntele 

Tâmpa la care au participat 20 de copii cu vârstele cuprinse între 6 și 12 ani însoțiți de 

părinți. Copiii au primit vestuțe reflectorizante personalizate pe care le-au purtat în timpul 

patrulării. Acțiunea de patrulare a fost organizată cu scopul conștientizării importanței 
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biodiversității, educației ecologice pe teren, recunoașterii speciilor și habitatelor prezente 

în rezervația Tâmpa, prezentării legislației în vigoare privind protejarea rezervației. 

- 14 septembrie – Excursie tematică pe Muntele Tâmpa, adresată publicului brașovean și 

turiștilor. Scopul excursiei a fost de a conștientiza importanța biodiversității și nevoia 

protejării naturii. 

- 15 septembrie - Ecologizare pe Muntele Tâmpa și Dealul Melcilor la care au participat 

peste 100 de persoane, adulți și elevi. Acțiunea de ecologizare s-a desfășurat pe cele patru 

trasee turistice din aria protejată, respectiv: triunghiul roșu, triunghiul galben, triunghiul 

albastru și dungă albastră. 

Au răspuns apelului adresat de către AMB: SKV, Amicii Salvamont, Liceul Tehnologic Silvic 

„Dr. Nicolae Rucăreanu”, Liceul de Muzică „Tudor Ciortea”, Inspectoratul Județean de 

Jandarmi Brașov și voluntari cetățeni ai Brașovului.  

 

 



 

 

 

27 
 

    

Campania ”Prietenii Muntelui Tâmpa” – campanie de implicare socială 

 

Agenţia Metropolitană Braşov, în calitate de custode al Ariilor Protejate Muntele Tâmpa şi 

Stejerişul Mare, şi-a propus implementarea începând din 2015 a unui program de protejare a 

celor două arii protejate prin implicarea publicului larg (agenţi economici, instituţii de 

învăţământ de stat şi private, organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice)  şi a localnicilor 

(locuitori, elevi, studenţi)  în activităţii de ecologizare a zonelor naturale protejate şi prin 

creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului vizat în ceea ce priveşte 

comportamentul adecvat în aceste zone.  Ideea campaniei se subscrie prevederilor Strategiei 

Naţionale şi Planului de acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2010 – 2020 – în care unul 

dintre obiectivele tematice este „Comunicarea, educarea şi conştientizarea publicului”.   

Scopul campaniei: Reducerea efectelor negative ale activităţilor antropice asupra stării de 

conservare a biodiversităţii din aria protejată Muntele Tâmpa, prin implicarea agenţilor 

economici locali şi populaţiei în acţiuni de ecologizare şi conştientizare prin voluntariat.  

Obiectiv: informarea şi conştientizarea comunităţii privind importanţa păstrării stării de 

conservare a biodiversităţii din ariile protejate pentru dezvoltarea durabilă. 

Au răspuns inițiativei AMB: SIEMENS – Divizia Corporate Tehnology, , Inspectoratul Școlar 

Județean și instituții de învățământ, Jandarmeria Brașov și Jandarmeria Montană, Salvamont 

Brașov, Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor SKV Filiala Braşov, RPLP Kronstadt, 

Asociația Amicii Salvamont, 
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Acțiuni întreprinse în 2017 în cadrul campaniei,: 

1. Refacere/îmbunătățire  infrastructura de vizitare și administrare 

- Martie 2017 : montare plasă metalică de protecție zona litere și reparare panouri de 

informare împreună cu voluntari asociația Amicii Salvamont 

- Aprilie 2017 : lucrări de întreținere la rezervorul antiincendiu și a potecii spre Cetatea 

Brașovia; securizare panouri electrice 

- Iunie 2017 : umplere rezervor antiincendiu din Șaua Tâmpei; vopsire balustrade si 

structură Camposaz; montare trei panouri de graniță pe 3 trasee turistice  

- Iulie 2017 : refacere panouri de avertizare Dealul Melcilor 

- Septembrie 2017 : exercițiu/simulare stingere a unui incendiu în rezervație cu 

participarea ISU și administratorul fondului forestier Regia Kronstadt RA 

- Noiembrie 2017 : reabilitare poteci turistice și blocarea scurtăturilor din zona 

serpentine/triunghiul roșu 

2. Ecologizare/igienizare 

- În lunile martie, iulie, septembrie, noiembrie cu participarea Kronstadt RA și asociația 

Amicii Salvamont 

- În luna septembrie împreună cu SIEMENS Corporate în rezervația Stejerișul Mare 

- În luna iunie cu participarea elevilor Școlii Româno-Americane, Salvamont, jandarmi 

și voluntari din asociația Amicii Salvamont 

- În luna iulie cu participarea a 50 de voluntari de la fundația Yves Rocher 

3. Educație ecologică 

- 27 martie – elevi ai liceului Mircea Cristea 

- 29 martie - micuții de la grădinița Forest School Brașov 

- 29 mai, 13 iunie –elevi ai școlii gimnaziale nr.5 

- 29 iunie – elevi ai Colegiului Mircea Cristea (cu participarea APM Brașov) 

- 25 octombrie – elevi ai școlii generale nr.8 

- 26 octombrie – elevi ai Liceului pedagogic 

 

*Exercitiu/ simulare stingere incendiu 
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*Refacere marcaje, degajare trasee turistice omologate 

 

                        

*Educație ecologică și excursie pe Tâmpa cu copiii de la grădinița Forest School Brașov 

             

*Educație ecologică – la colegiul Mircea Cristea împreună cu APM Brașov 
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Seri de film documentar în amfiteatrul Coresi Shopping Resort 

Serile de film documentar în Zona Metropolitană Brașov este un eveniment de amploare locală, 

dedicat filmului de non-ficțiune cu scopul de a promova în plan local filme documentare de 

artă, independente, creative românești și internaționale. Serile de film documentar se adresează 

unui public larg pornind de la tineri, la familii și până la turiști aflați în municipiul Brașov.    

Perioada de desfășurare: 21-27 septembrie 2017 

Locația: Amfiteatrul Coresi Shopping Resort 

Intrarea a fost liberă. 
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Noaptea Albă a Galeriilor 

 

NOAPTEA ALBA A GALERIILOR/ NAG, proiect inițiat și organizat de Asociația Ephemair, 

este un eveniment care susține crearea unei platforme de promovare a artei contemporane și a 

tinerilor artiști români. Dezvoltarea acestui proiect a încurajat și susținut contactul dintre tinerii 

artiști și spațiile care îi pot promova din punct de vedere profesional și, nu în ultimul rând, a 

prezentat marelui public (mai ales celui tânăr) arta generației din care face parte, asumând astfel 

implicarea educațională și responsabilitatea socială a evenimentului.    

Perioada de desfășurare: 06.10.2017 

Locația: Brașov: 

 Galerii de artă contemporană (galerii cu un program expozițional coerent dedicat  

artelor contemporane); 

 Spații alternative (spații care nu funcționează în regimul de management al unei galerii 

chiar dacă organizează în mod frecvent evenimente dedicate artelor contemporane, 

instituții publice sau private, spații private a căror destinație inițială nu este cea de 

centru cultural, spații care găzduiesc temporar un eveniment cultural, etc.); 

 Ateliere de artiști, hub-uri dedicate industriilor creative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniunea corală „DOAMNE, AUZI GLASUL MEU” ediţia a 26-a 

Eveniment cultural-filantropic de promovare a muzicii corale sacre dar şi a colindului popular 

românesc autentic. Recitalurile muzicale au fost structurate în funcţie de repertoriul abordat în: 

muzică şi obiceiuri de Crăciun din Ţara Bârsei, piese corale sau cântări omofone bisericeşti şi 

piese corale accapela sau cu acompaniament de pian din repertoriul internaţional. Accesul liber 
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al publicului a permis şi persoanelor defavorizate sau cu o stare materială precară să participe 

şi să se bucure de prestaţia unor coruri consacrate. De asemenea, pentru unele coruri de biserici 

sau grupuri de elevi din zonele limitrofe Braşovului a reprezentat o experienţă concertistică 

unică. Agenția Metropolitană Brașov a fost partener principal în organizarea acestui eveniment 

cultural. 

Perioada de desfășurare:  15-16 decembrie 2017 

Locația: Brașov – Casa Armatei 

 

ALPIN FILM FESTIVAL 

        

ALPIN FILM FESTIVAL este un eveniment cultural de film, carte și fotografie, menit sa 

celebreze și sa promoveze civilizația montana cu tot ce presupune aceasta: sport, aventura, 

turism, ecologie, educație, economie. AFF este primul și unicul Festival Internațional de Film 

montan din România destinat publicului amator de munte, aventura, adrenalina și sport. 

Secțiuni paralele ale festivalului: ALPIN BOOK FESTIVAL și ALPIN PHOTO FESTIVAL. 

Festivalul este inspirat de succesul altor manifestari de acest gen din întreaga lume: BANFF 

(Canada), GRENOBLE (Franța), KATHMANDU (Nepal). Manifestarea s-a bucurat de 

sprijinul International Alliance for Mountain Film (IAMF), asociație care reunește peste 25 de 

festivaluri de profil din întreaga lume. Agenția Metropolitană Brașov a fost partener principal 

în organizarea acestui Festival.  

Perioada de desfășurare: 23 – 29 Ianuarie 2017 

Locatia: Bușteni, Râșnov și Brașov 
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AMURAL 

  

AMURAL – Festival vizual După Ziduri este o inițiativă privată a unui grup de tineri creativi 

originari din Brașov. Miza lor este de a conecta orașul cu cele mai noi și mai spectaculoase 

manifestări artistice, propunând un festival cultural de dimensiune europeană ce aduce 

împreună arta alături de cele mai noi forme de creație și tehnologie care să transforme orașul 

în centrul cultural regional și național pe care și-l doresc atât brașovenii, cât și vizitatorii. 

Proiectul a răspuns nevoii orașului de a avea un eveniment multilateral relevant, care prin 

caracterul lui artistic, contribuie la îmbunătățirea calității vieții comunității. Agenția 

Metropolitană Brașov a fost partener principal în organizarea acestui Festival.  

Perioada de desfășurare: 30 August – 3 Septembrie  2017 

 

  

 

Campionatul Universitar de Schi & Snowboard 

 

În 2017, AMB alături de Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Educație 

Fizică și Sporturi Montane a organizat evenimentul „Campionatul Universitar de Schi ”, ce s-

a derulat în Brașov, perioada 28 februarie – 04 Martie.  

Competiție a fost destinată studenților universităților acreditate, cca. 100 de sportivi care și-

au demonstrat abilitățile în cadrul următoarelor probe de concurs:  

-slalom,  

-slalom uriaș,  

-snowboard 

Loc desfășurare: domeniul schiabil situat în Poiana Brașov, masivul Postăvarul 
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Perioada de desfășurare: 28 februarie – 04 martie  2017 

 

                                     

                                                  

 

 

C’Art Fest ed. IV 

Agenția Metropolitană Brașov a fost unul dintre partenerii în organizarea evenimentului   

cultural C’Art Fest ed. IV, în perioada 09 – 16 iulie 2017, în comuna Cristian. Eveniment a 

însumat peste 80 de ore de spectacol, adică 40 de evenimente de teatru/film, muzică/dans, 

stradă/expo și carte. Este un festival dedicat artei și culturii la care intrarea a fost liberă, în 

limita locurilor disponibile și la care au participat nu doar localnici și brașoveni, ci și iubitori 

de cultură veniți de peste tot din țară pentru a se bucura de atmosferă, de locurile alese pentru 

desfășurarea evenimentelor – toate încărcate de istorie și pline de semnificații, cum sunt Sala 

Mare, Biserica Evanghelică Fortificată, Piațeta și Biserica Ortodoxă Veche. 
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Festivalul ZazuComediFest 

 

Agenția Metropolitană Brașov a fost partener în organizarea în comun a evenimentului 

Festivalul ZazuComediFest, în perioada 8 – 10 septembrie.  ZAZUComedIFest este un festival 

al filmului de comedie –3 zile , 3 proiectii. Evenimentul a avut loc in aer liber si a dispus de un 

set up special.  Filmele prezente in aceasta gala sunt cele mai bune comedii romanesti din 

ultimii 20 de ani. Filmele care au rulat sunt: #SELFIE, #SELFIE69, DOUA LOZURI 

 

                                  

 

Evenimentul cultural ”Eminescu n-a existat” 

 

Agenția Metropolitană Brașov și Asociația Kulturoscop au organizat  în comun în luna 

ianuarie 2017, perioada 13 – 19  evenimentul cultural Eminescu n-a existat, un spectacol 

performance cu poezie, dans și muzică pornind de la opera poetică eminesciană. Spațiul 

desfășurării spectacolului a fost unul alternativ, la fel și abordarea. Spectacolul a fost jucat în 

jurul zilei de naștere a poetului și a avut trei reprezentații, cu 3 performeri. Spectacolele s-au 
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desfășurat  în zilele de 13, 15 și 19 ianuarie. Spectacolul „Eminescu nu a existat” își propune 

să facă cunoștință publicului cu omul Eminescu, o întânire mai personală și mai caldă. 

                                      

 

Festivalul Internațional “Musica Kronstadt 2017”, ediția a IV-a 

Evenimentul a fost organizat în perioada 2-9 august, ediție dedicata centenarului Dinu Lipatti 

ce aduce la Brașov elitele muzicii clasice monidale de la Berliner Filarmoniker,  Filarmonica 

George Enescu, SWR Stuttgart, Opera din Barcelona, Ansamblul de Muzica Contemporana 

din Berlin, Filarmonica Sonderborg si Landeskapelle Eisenach.Agenția metropolitană Brașov 

a fost partener în organizarea acestui eveniment. 

 

Acesti muzicieni consacrati, impreuna cu participantii Academiei  “Musica Kronstadt 2017” 

au venit in intampinarea publicului meloman cu o agenda de 15 concerte extrem de variate, 

Academia a oferit participantilor peste 500 de cursuri de maiestrie  pentru disciplinele oboi, 

clarinet, fagot, corn, jazz, improvizatie, compozitie, muzica de camera, ansambluri orchestrale 

de suflatori, tehnica scenica si corepetitie. 

 

În 2017, aproximativ 75 de cursanti, un record national pentru o Academie specializata pe 

segmentul instrumentelor de suflat, au venit la Brasov sa aprofundeze tehnici noi - interpretativ,  

fiind indrumati de personalitati ale muzicii clasice de la orchestrele de prestigiu mai sus 

mentionate. 
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Târgul de turism Transylvania Fair 2017 

PATRONATUL ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România) și Agenția 

Metropolitană Brașov au organizat  în perioada 17-19 martie 2017 cea de-a X-a ediții a 

"TRANSYLVANIA TOURISM FAIR” (TTF) ce a avut  loc la Brasov Business Park.  

PATRONATUL ANAT este organizatorul acestui eveniment iar Dertour Romania, Air France KLM si 

Agentia Metropolitana Brasov au fost partenerii de marca ai TTF. A fost prima ediție a acestui târg ce 

a avut o Agendă de evenimente conexe organizate de către autoritățile locale, împreună cu Patronatul 

ANAT. Astfel, Primăria municipiului Brașov, Agenția Metropolitană Brașov, Consiliul Județean 

Brașov, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov și Asociaţia pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului din judeţul Braşov au organizat în prima zi din cadrul târgului seminarul  „ 

Brașovul European” ce a avut ca principal scop prezentarea facilităților și potențialului zonei Brașovului 

pentru turiștii români și străini. Ce-a de a doua zi a târgului a fost rezervată unui info trip în zona Rupea 

– Viscri – Bunești.  
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Seria de evenimente ”Legendele Țării Bârsei” 

 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov anorganizat o serie de 18 

evenimente culturale, în Zona Metropolitană Brașov, în perioada 15 Iunie – 30 Septembrie 

2017. Evenimentele s-au desfășurat în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului 

„Legendele Ţării Bârsei. Promovarea potenţialului turistic al Ţării Bârsei”, finanțat prin 

Programului Operaţional Regional 2007-2013. 

În vederea promovării produsului turistic ,,Ţara Bârsei – Mica Transilvanie”, 18 evenimente 

denumite ,,Legendele Ţării Bârsei” au fost organizate în fiecare dintre cele 18 localităţi ale 

Zonei Metropolitane Braşov: Braşov, Codlea, Predeal, Râşnov, Zărnești, Ghimbav, Săcele, 

Bod, Hălchiu, Feldioara, Budila, Sânpetru, Hărman, Prejmer, Tărlungeni, Crizbav, Vulcan, 

Cristian.  

Programul evenimentului ,,Legendele Ţării Bârsei” a fost construit pe un concept profesionist 

inedit, inspirat din istoria, cultura și arta Țării Bârsei. Au fost organizate trei tipuri de jocuri 

interactive. Scopul lor a fost descoperirea patrimoniului istoric și natural local, folosind și 

elemente din jocuri atestate în Europa medievală.  

   

 

TEDxYouth Piata Enescu 

Agenția Metropolitană Brașov și Asociația Culturală Kronstadt, Sinaia și Bușteni 

Academica au organizat în comun evenimentul TEDxYouthPiataEnescu, eveniment aflat sub 

licența TED, ce a avut loc în data de 10.06.2017 în Brașov, la Kronwell. TED este un eveniment 

ce aduce împreună lideri din întreaga lume cu scopul de a-și împărtăși ideile în domeniile în 
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care activează – tehnologie, entertainment, design, știință, arte, business, dezvoltare personală 

etc. În spiritul TED, „ideas worth spreading”, a fost creat TEDx, un concept bazat pe formatul 

TED, dar care se desfășoară sub forma unor evenimente locale, organizate independent. La un 

eveniment TEDx sunt prezentate atât video-uri cu TED Talks-uri, cât și speakeri care își vor 

împărtăși ideile live, scopul fiind acela de a inspira publicul să gândească, să discute și să 

dezvolte ideile auzite. La fel ca la TED, întreg evenimentul a fost înregistrat, iar discursurile 

au fost încărcate pe YouTube, astfel încât să fie disponibile la nivel global. 

                                                      

Săptămâna Studenților Brașoveni 

 

Agenția Metropolitană Brașov a organizat în comun cu  Asociația Studentilor din 

Universitatea Transilvania Brașov, în perioada 22 – 29 Mai 2017,  evenimentul Săptămâna 

Stdenților Brașoveni, ediția VIII. Obiectivul general al evenimentului  a fost diversificarea 

metodelor de petrecere a timpului liber în rândul studentilor - proiectul urmărind sporirea 

numărului de studenti cărora li se facilitează accesul la cultură, educatie, divertisment, activităti 

sportive, educatie sanitară. Proiectul a stimulat implicarea activă a studentilor în viata 

comunitătii, ca parte componentă a societătii și dezvoltarea acestora pe termen mediu și lung, 

ca indivizi și ca membrii ai comunitătilor 
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V. PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 

 

                                                                                            

 

 

Agenția Metropolitană Brașov și-a îndeplinit în mod corespunzător, și pe parcursul anului 

2017, calitatea de partener în organizațiile cu caracter local, regional și național din care face 

parte în calitate de membru: 

ASOCIAȚIA CLUSTER PENTRU INOVARE ȘI TEHNOLOGIE 

 

Asociația Cluster pentru Inovare și Tehnologie a fost înființată în luna septembrie 2013, 

Agenția Metropolitană Brașov fiind membru fondator alături de Camera de Comerț și Industrie 
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Brașov, Universitatea Transilvania din Brașov, și 14 companii locale care activează în 

domeniul informatic și al industriilor creative.  Scopul vizat prin înființarea Clusterului a fost 

acela de a contribui la transformarea Brașovului în cel mai important centru al industriilor 

creative din Regiunea Centru prin valorificarea creativității și a noilor tehnologii, susținerea 

inițiativelor antreprenoriale, atragerea de investiții, încurajarea inovării și conectarea la piața 

globală.  

Atât din punct de vedere al reprezentativității cât și al acțiunilor propuse pentru următorii 

5 ani – promovarea inovației în rândul companiilor locale, dezvoltarea antreprenoriatului local, 

polarizarea capitalului uman către industriile tehnologice și promovarea internaționalizării 

economiei locale – funcționarea Clusterului va avea un impact semnificativ asupra dezvoltării 

economice a Zonei Metropolitane Brașov și a Regiunii Centru. 

 

FEDERAŢIA ZONELOR METROPOLITANE ŞI AGLOMERĂRILOR URBANE – 

FZMAUR 

 

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este o persoană juridică de drept 

privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării 

membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau 

instituţii internaţionale. 

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este constituită din zone 

metropolitane şi aglomerări urbane cu o populaţie însumată a unităţilor teritorial administrative 

membre de minim 200.000 de locuitori. Membrii fondatori ai Federaţiei Zonelor Metropolitane 

şi Aglomerărilor Urbane sunt: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona 

Metropolitană Oradea, Asociaţia Sistemul Urban Baia Mare, Asociaţia Zona Metropolitană 

Iaşi, Asociaţia Zona Metropolitană Târgu Mureş, Zona Metropolitană Timişoara. 

Misiunea Federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane este de a contribui la 

dezvoltarea policentrică a Romaniei, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii 

teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane 

existente. 
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ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE SPRIJIN A MEDIULUI DE AFACERI PENTRU 

DEZVOLTARE DURABILĂ ARMADA 

 

Asociaţia Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru dezvoltare Durabilă 

ARMADA are ca obiectiv acţionarea pentru sprijinul mediului de afaceri prin realizarea, 

susţinerea şi promovarea unui model de dezvoltare bazat pe colaborarea dintre administraţia 

publică, mediul de afaceri şi mediul academic. 

Membrii fondatori ai Asociaţiei  Regională de Sprijin a Mediului de Afaceri pentru 

dezvoltare Durabilă ARMADA sunt: Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 

Braşov, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov,  Universitatea Transilvania din Braşov. Și pe 

parcursul anului 2014, membrii asociației au colaborat îndeaproape în planificarea și 

implementarea măsurilor destinate să susțină dezvoltarea mediului economic local și a 

activităților de cercetare/dezvoltare/inovare, având în vedere și apropiata dare în folosință a 

Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din Brașov – C.A.T.T.I.A. 

 

VI. ASISTENȚĂ ACORDATĂ MEMBRILOR 

 

Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să acorde și pe parcursul anului 2016 

asistență de specialitate membrilor săi în derularea unor proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

Aceste activități s-au materializat în implicarea în procesul de implementare a următoarelor 

proiecte/acțiuni  : 

  Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunității Gârcini, municipiul Sacele” 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a derulat în baza contractului de finanțare nr. 

POCU 137/5/1/113525 din 01.09.2017 proiectul Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 

a comunității Gârcini, municipiul Sacele”, cu finanțare prin PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 5 -  Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, 

combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii 
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de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală”  - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori. 

Agenția Metropolitană Brașov a oferit suport tehnic atât pentru scrierea cererii de finanțare cât 

și pentru implementarea proiectului.  

Valoarea totală a proiectului a fost  de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei au 

reprezentat finanțare nerambursabilă din Fondul Social European și 11.355,38 lei finanțare 

nerambursabilă din bugetul național. 

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de consolidarea parteneriatului local în 

vederea elaborării strategiei de dezvoltare locală a Zonei Urbane Marginalizate Gârcini și zonei 

funcționale aferente cu scopul de a reduce numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială din teritoriul SDL. 

Proiectul a reprezentat prima etapă în implementarea mecanismului DLRC (Dezvoltare 

Locală în Responsabilitatea Comunității), care a constat în elaborarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională. 

Principalele rezultate generate de implementarea proiectului au fost: 

- Realizarea unui recesământ în Zona Urbană Marginalizată, implementarea unui 

chestionar de percepție în zona funcțională și elaborarea unui studiu de referință care a 

permis delimitarea finală și validarea teritoriului vizat prin SDL 

- Organizarea a 5 întâlniri cu reprezentanții comunității, cu privire la: delimitarea 

teritoriului, identificarea zonelor distincte incluse in teritoriu; identificarea 

principalelor nevoi ale comunității; identificarea soluțiilor posibile; identificarea 

măsurilor necesare și prioritizarea acestora; stabilirea conținutului strategiei și a listei 

indicative de intervenții; 

- Aderarea la Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini a 14 noi membri 

- Dezvoltarea capacității operaționale a Asociației prin crearea unui birou funcțional și 

recrutarea personalului administrativ necesar pentru derularea activității 

- Strategia de Dezvoltare Locală elaborată pentru un teritoriu care include:  

 Zona Urbană Marginalizată cu comunitate roma și case tip mahala reprezentată de  

străzile Rodnei, Cetinii, Gârciniului, Barajului, Subobrej, Amurgului, Râului, 

Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului și Bdul G. Moroianu 

(numerele 420-472; 413-463) 

 Zona funcțională aferentă, formată din următoarele zone distincte: 
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o zona distinctă de case din cartierul Satulung, cu următoarele străzi: Tărlungului, 

Martin Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan și Oituz 

(numerele 50-88, 33-49), B-dul. G. Moroianu (numerele 247-411, 230-418) și 

Mocanilor (numerele 1-3, 2-6). 

o zona distinctă de blocuri din cartierul Electroprecizia, cu străzile Aleea Episcop 

Popeea și Viitorului 

 

   

 

 

 


