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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 2018, 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 - Asistență acordată 

Primăriei Brașov în vederea accesării fondurilor alocate prin intermediul POR 

2014 – 2020, axa 4, domeniul de intervenție 4.1 

ASISTENȚĂ ACORDATĂ PRIMĂRIEI BRAȘOV ÎN VEDEREA ACCESĂRII FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

Pe parcursul anului 2019, echipa Agenției Metropolitane Brașov a furnizat sprijin Primăriei 

Municipiului Brașov pentru accesarea de fonduri nerambursabile pentru proiecte de dezvoltare după 

cum urmează: 

 Asistență în etapele de evaluare administrativă și a eligibilității precum și în etapa de evaluare 

tehnică și financiară și faza precontractuală pentru următoarele proiecte: 

 Terminal transport urban Gara Brasov – cod SMIS 126997 
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 Achiziția de mijloace de transport moderne – cod SMIS 126996 

 Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati 

complementare - Traseu 2 – cod SMIS 126995 

 Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal si ciclism cu facilitati 

complementare - Traseu 1 – cod SMIS 126994 

 Construire Park & Ride – Bartolomeu Cod SMIS 126992 

 Asistență la modificarea contractului de finanțare și actualizarea specificațiilor în cadrul 

proiectului ”Achiziție autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de 

persoane”. Investiția propusă constă în achiziția de vehicule mai puțin poluante ce vor 

contribui la modernizarea flotei de vehicule destinate transportului public în Municipiul 

Brașov precum și la sprijinirea tranziției către un transport public nepoluant. Proiectul este 

finanțat prin intermediul ”Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul 

public local de persoane” gestionat de Administrația Fondului de Mediu. Scopul proiectului 

este reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și îmbunătățirea calității aerului prin 

îmbunătățirea flotei de vehicule ce asigură furnizarea. 

 

 

 

III. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE  PROIECTE 
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Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să deruleze și pe parcursul anului 2019 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. 

Au fost finalizate o serie de proiecte inițiate pe parcursul anului 2019, 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 2019, Agenția Metropolitană Brașov a continuat 

implementarea mai multor proiecte: 

FESTIVAL	GLORIA	DOMINI	–	Ediția	a	III‐a	

 

                  

 

În cursul anului 2019 s-a derulat Festivalul „GLORIA DOMINI - BRASOVUL 

PASCAL” – ediția a III-a. 
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Descrierea programului: întregul program a fost caracterizat de existența a patru etape 

distincte:  

 

I.  Pregătirea festivalului – s-a derulat în perioada 3 ianuarie – 16 aprilie 2019. În această etapă s-au 

derulat următoarele activități: 

 Stabilirea echipei de proiect; 

 Stabilirea pe sarcini și responsabilități pentru fiecare angajat în parte; 

 Elaborarea agendei festivalului și monitorizarea activităților specific perioadei 

premergătoare festivalului; 

 Elaborarea indicatorilor de monitorizare al festivalului. 

II. Derularea efectivă a festivalului – s-a derulat în perioada 13 – 2 aprilie 2019. Indicatori ai acestei 

etape: 

 5 evenimente organizate în cele 7 zile de festival; 

 Prezența a 12 coruri; 

 Prezența a patru orchestre simfonice; 

 Artiști de renume internațional în concert la Brașov, dirijori, soliști, muzicieni, actori  

 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; 
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 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. 

III. Etapa de evaluare a impactului festivalului. Această etapă s-a derulat perioada 20 aprilie – 30 

aprilie 2019. În urma analizelor efectuate au fost înregistrate următoarele rezultate: 

 Peste 1000 de persoane participante direct la evenimente - public spectator; 

 Evenimente în toate lăcașurile de cult reprezentative fapt ce 

demonstrează multiculturalitatea festivalului; 

 Echipa de organizare 10 persoane. 

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

festivalului și de pregătire a ediției a treia. Această etapă s-a derulat în perioada 30 aprilie 2018 – 15 

mai 2018. Pe parcursul acestei etape au fost utilizate toate mijloacele de diseminare – tipărituri, on-

line, utilizarea canalelor de socializare, etc. Pentru activitățile specifice domeniului comunicării. 
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”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.Brașov 

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

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

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

jud.Brașov; 

La nivelul Județului Brasov, în luna iunie 2016 , din inițiativa Facultății de Alimentație Publică 

si Turism din cadrul Universității Transilvania din Brașov s-a realizat un Acord de parteneriat între: 

mediul academic, administrații publice locale, unități de alimentație publică și turism, fermieri, 

producători, procesatori și comercianți de produse ecologice în vederea cooperării tuturor ” actorilor 

locali” din domeniu agro-alimentar pentru valorificarea potențialului ecologic al zonei, prin realizarea 

de produse alimentare cu standarde superioare de calitate și siguranță alimentară și desfacerea 

acestora prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare pe piața locală din Brașov. 

Pe parcursului anului 2019 au fost continuate activitățile proiectului respectiv finalizarea 

procedurilor de achiziție, organizarea de târguri dedicate producătorilor locali parteneri în proiect, 

realizarea unui studiu de piață privind percepția produselor locale pe piața brașovean. Proiectul a fost 

încheiat cu succes în luna noiembrie 2019. 
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TÂRGUL PRODUCĂTORILOR LOCALI ȘI MEȘTEȘUGARILOR 

În perioada mai-octombrie 2019, Agenția Metropolitană Brașov a organizat în Piața Sfântul Ioan din 

Municipiul Brașov târgul producătorilor locali și meșteșugarilor. Evenimentele au fost organizate la 

fiecare sfârșit de săptămână și au asigurat un spațiu de expunere și de vânzare pentru meșteri locali 

Sursa de finanțare: Bugetul Municipiului Brașov, Bugetul AMB 

 

                          

Parteneri: Municipiul Brașov 

Obiectivul proiectului: Promovarea produselor alimentare și meșteșugărești locale. 

Rezultate:  Consolidarea identității Pieței Sfântul Ioan, promovarea producătorilor locali, asigurarea 

unui cadru adecvat pentru diferite manifestări socio-culturale (ex. ateliere de meșteșugărit cu copii, 

festivalul TAM TAM, etc). Impactul generat de acest tip de eveniment a fost peste așteptări. Dincolo 

de micile probleme inerente primului sezon de derulare a acestui tip de eveniment, finalul acestei 

activități a evidențiat faptul că producătorii locali și meșteșugarii doresc reluarea acestei manifestări 

și în anii următori.  

 

    



 

 

 

10 PROIECȚII FILM  

                TAM TAM FESTIVAL, WILD CARPATHIA, DESENE ANIMATE 

Pe parcursul anului 2019, Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a participat la 

organizarea unor evenimente socio-culturale în Municipiul Brașov asigurând proiectarea de filme în 

aer liber.  

Sursa de finanțare: Bugetul AMB 

Parteneri: Municipiul Brașov 

Astfel au fost realizate următoarele proiecții de filme: 

 3 seri de proiecții video în cadrul festivalului TAM TAM 

 3 seri de proiecții video – seria Wild Carpathia și premiera celei mai recente producții dn 

această serie 

 9 seri de proiecții în piața Sfântul Ioan în cadrul proiectului ”Brașov – oraș de poveste” 
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ACHIZIȚIA ȘI INSTALAREA ECHIPAMENTELOR SPECIFICE PENTRU CREȘTEREA 

SIGURANȚEI ȘI PREVENIREA CRIMINALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ȘI PE DOMENIUL PUBLIC DIN LOCALITĂȚILE CODLEA, SĂCELE, RÂȘNOV, 

PREDEAL ȘI GHIMBAV 

Sursa de finanțare – Programul Operațional Regional 2007-2013 

Agenția Metropolitană Brașov a asigurat în perioada 2014-2019 monitorizarea ex post proiectului și 

a elaborat rapoartele de durabilitate. Perioada de durabilitate a proiectului a fost finalizată pe parcursul 

anului 2019 iar AMB a asigurat condițiile pentru încheierea obligațiilor contractuale.  

                                         

 

CENTRU COMUNITAR ÎN COMUNA VULCAN 

Sursa de finanțare – Programul Operațional Regional 2007-2013  

Agenția Metropolitană Brașov a asigurat în perioada 2014-2019 monitorizarea ex post proiectului și 

a elaborat rapoartele de durabilitate. Perioada de durabilitate a proiectului a fost finalizată pe parcursul 

anului 2019 iar AMB a asigurat condițiile pentru încheierea obligațiilor contractuale.  

                                                  



 

 

 

12 „Săptămâna ariilor protejate” 

Eveniment organizat la nivel național prin care ariile protejate sunt promovate în rândul 

publicului larg, prin organizarea unor activități diverse. 

Perioada: 07-15 septembrie 2019 

Activități: 

 Repararea și înlocuirea panourilor de informare de pe traseele turistice. 

 Igienizarea și marcarea traseului „triunghiul albastru” din aria protejată Muntele Tâmpa 

împreună cu voluntari din asociațiile SKV și Amicii Salvamont. 

 Igienizarea și reabilitarea infrastructurii de vizitare în zona Belvedere și traseul „treptele lui 

Gabony”, acțiune la care au participat peste 60 de persoane din cadrul Siemens. 

   

 

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 
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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. 

Acțiuni realizate în 2019 în cadrul campaniei: 

1. Refacere/îmbunătățire infrastructură de vizitare 

- Ianuarie: degajare traseu telecabină-litere-Vf. Tâmpa și curățare trepte de zăpadă și gheață în 

zona soclul Arpad; verificarea celor 4 trasee turistice de pe Tâmpa împreună cu voluntari din 

Amicii Salvamont și SKV, pentru localizarea arborilor căzuți și a stricăciunilor cauzate de 

zăpadă 

- Mai: remarcarea traseului turistic „triunghiul roșu” și blocarea scurtăturilor împreună cu 

Amicii Salvamont 

- Iunie: au fost vopsite piramida topografică de pe Vf. Tâmpa și balustrada. La această 

activitate au participat Asociația Rocky Mountains Adventure și Școala Americană 

- Iulie: ecologizare/curățare zona literelor BRAȘOV, înlăturare arbori căzuți pe poteci 

(triunghiul albastru și triunghiul roșu), însoțirea unei echipe de filmare în aria protejată 

(Vf.Tâmpa) 

- August: curățirea și ecologizarea celor 4 trasee turistice, lăcuire bănci, înlăturarea arborilor 

căzuți de pe trasee, curățirea vegetației invadante în zona literelor BRAȘOV, vopsire panouri 

electrice și lipire autocolante „Pericol electric” 

- Septembrie: lucrări pentru amplasare stâlp indicator turistic „triunghiul galben”, înlăturare 

arbori căzuți de pe traseul „triunghiul albastru”,  
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- Octombrie: transportarea materialelor de construcții și montarea stâlpilor și a panourilor, 

vopsire stâlpi și indicatoare turistice, vopsit cadru de fier pentru panourile de informare, 

lucrări de degajare potecă „trinunghiul albastru”, lărgire potecă și curățire vegetație, 

transportarea materialelor și montarea băncuțelor pe Vârful Tâmpa, montaj acoperiș panou 

de informare (Valea Cetății), montaj indicator turistic „Triunghiul galben” și panou de 

informare și avertizare 

- Noiembrie: amenajare zona „Fântâna Cetății Brașovia”, reparare și lăcuire gard de protecție 

fântână și trepte de acces fântână, lucrări de curățire vegetație invadantă în zona Vârful 

Tâmpa - Șaua Tâmpei, ecologizare și curățare grafitti în zona Vârful Tâmpa, asistență 

iluminat litere. 

            

2. Ecologizare/igienizare 

- Aprilie: igienizare zona Iepure împreună cu voluntari din Asociația Amicii Salvamont 

- Mai: igienizare pe aleea de sub Tâmpa împreună cu Grădinița nr. 11 „Căsuța Bucuriei”; au 

participat două clase de grupă mijlocie 

- Iulie: evacuarea deșeurilor de pe Vârful Tâmpa împreună cu Salvamont Brașov; igienizare și 

curățire vegetație pe vârful Tâmpa și traseul serpentinelor cu Amicii Salvamont 

- August: ecologizare Vârful Tâmpa; ecologizare/curățire traseu triunghi roșu - Vf. Tâmpa - 

triunghiul galben; igienizare panouri electrice împreună cu FLASH Iluminat Public 

- Noiembrie: igienizare zona drapel – Vârful Tâmpa împreună cu voluntarii 
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3. Educație ecologică 

- Mai: drumeție și educație ecologică în aria protejată Muntele Tâmpa, pe traseul „triunghiul 

albastru”, cu o grupă mare de la Grădinița nr. 11 „Căsuța Bucuriei” 

- Iunie: edicație ecologică în aria protejată la care au participat Asociația Rocky Mountains 

Adventure și Școala Americană 

   

 

Activități permanente ale echipei de mediu: 

- Furnizare de informații și întocmire de situații și rapoarte cerute de ANANP și APM 

- Studierea documentațiilor și solicitărilor primite în vederea eliberării de avize 

- Rezolvarea sesizărilor primite 

- Încheiere protocoale de colaborare cu diverse asociații/instituții/societăți comerciale 

- Exerciții și intervenții de stingere a incendiilor împreună cu SVSU Brașov, ISU Brașov 
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- Patrulări lunare în cele două arii protejate împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Brașov 

- Patrulări săptămânale în cele două arii protejate 

- Igienizări ori de câte ori este nevoie 

- Promovarea biodiversității celor două arii protejate în rândul turiștilor și distribuire de pliante 

- Informarea turiștilor despre regulamentul ariilor protejate, traseele turistice existente, 

obiectivul cultural Cetatea Brașovia 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

17 III.2. Proiecte în implementare 

 

School Chance  - SCHOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs” 

                                                      

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. 

	

Pe parcursul anului 2019 au fost continuate activitățile proiectului, respective realizarea unei cercetări 

sociologice privind comportamentul de mobilitate către și dinspre școală, organizarea evenimentelor 

de formare și a întâlnirilor periodice la nivelul consorțiului de proiect, organizarea de vizite de studiu 

și organizarea evenimentelor la nivel local dedicate grupului local de stakeholderi, realizarea Planului 

local de acțiuni 



 

 

 

18 
Durata proiectului: 2017 – 2021 

Bugetul proiectului: 1.941.927 euro 

 

 

 

 

LIVINGRIVER - Îngrijirea și protejarea vieții și culturii din jurul râurilor și a 

cursurilor mici de ape 

Finanțare: ERASMUS +, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici  

Perioada de implementare: 1 septembrie 2018 – 31 august 2021  

Bugetul proiectului: 434 701 euro  

Leader proiect: Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) – Portugalia  

Parteneri: Agenția Metropolitană Brașov - România,  

                  Universidade De Coimbra – Portugalia,  

                  Universidade Nova de Lisboa - Portugalia  

                  IES Ribeira do Louro – Spania,  

                  Asociatia para a Defensa Ecoloxica de Galiza – Spania,  

                  Universitatea Balikesir -Turcia  

 

Scopul proiectului – creșterea gradului de conștientizare, îmbunătățirea abilităților și competențelor 

și încurajarea inițiativelor pentru protejarea ecosistemelor acvatice ale râurilor și pâraielor prin 

dezvoltarea și diseminarea de resurse și instrumente, care recurg la cercetarea științifică, spre o 

acțiune globală bine informată.  
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Obiective specifice  

• Îmbunătățirea “eco-literaturii” prin cercetarea și diseminarea cunoștințelor privind ecosistemele 

acvatice și promovarea unor obiceiuri pozitive și responsabile  

• Promovarea voluntariatului în domeniul mediului – cercetare și inovare, prin implicarea elevilor, 

cadrelor didactice și personalului din școli  

• Implicării cetățenilor în protejarea ecosistemelor acvatice prin informare și conștientizare  

 

Rezultate bazate pe TIC  

Prin intermediul acestui proiect se va realiza o educație inovatoare și deschisă bazată pe metodele de 

predare și învățare digitală, dezvoltarea instrumentelor TIC care vor fi utilizate de către elevi și 

comunitățile locale pentru a crea și a analiza date privind sănătatea fluxurilor.  

1. E-book: viața în jurul râurilor  

E-book-ul va recurge la materiale grafice și multimedia vizuale: animații 3D și 2D, clipuri video, 

imagini, desene etc., pentru a comunica mai bine conținutul.  

2. Platforma web www.livingriver.eu cu secțiunile:  

1. Eco-muzeu virtual, care are drept scop principal să permită implicarea comunităților în 

conservarea, interpretarea și gestionarea patrimoniului lor pentru o dezvoltare durabilă.  

2. Manualul multimedia pentru activitățile din domeniu care va cuprinde un ghid pentru formarea 

cadrelor didactice și video tutoriale pentru activități în teren.  

3. Resurse de comunicare – revistă electronică cu articole despre cercetări științifice și experiențe 

pedagogice, buletine informative, rapoarte scurte, informații 

 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat următoarele activități din cadrul proiectului: 

- Au fost încheiate acordul de parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” și Colegiul de 

Științe „Grigore Antipa” 

- A fost stabilit râul în care elevii celor două colegii vor realiza experimente - râul Graft (Valea 

cu Apă) 

- Au fost realizate  2 newslettere  

- Au fost realizate: pagina web a proiectului, Facebook, Instagram, Twitter 
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- Au avut loc 2 întâlniri ale partenerilor din proiect în care s-au stabilit capitolele și conținutul 

Ecomuzeului, E-bookului și Hand-bookului 

- În luna octombrie a avut loc la Universitatea din Coimbra cursul de pregatire al profesorilor 

de la școlile asociate. Din Brașov au participat 5 profesori de la colegiile “Mircea Cristea” și 

“Grigore Antipa” 

- Au fost realizate 2 studii de caz de bune practici din Brașov 

- Au fost identificate specii de plante și animale ce trăiesc în zona străbătută de râul Graft 

 

   

 

 

 



 

 

 

21 III.3. Proiecte noi 

SUSTAINABLE SHARED MOBILITY INTERCONNECTED WITH TRANSPORT IN 

EUROPEAN RURAL AREAS- SMARTA 2 

Sursa de finanțare: Uniunea Europeană prin DG MOVE 

Parteneri: Q-PLAN INTERNATIONAL ADVISORS PC (GR), White Research SPRL (BE), 

Regional Management Osstirol (AT), e-Trikala (GR), Brasov Metropolitan Agency for Sustainable 

Development (RO), Municipality of Àgueda (PT), Brian Leslie Masson (Individual 

Expert/Subcontractor) (UK) 

Obiectivul proiectului: Obiectivul acestui proiect - este să completeze inițiativa SMARTA 1 prin 

implementarea a patru proiecte pilot privind mobilitatea durabilă în comunitățile rurale, 

interconectarea cu transportul public, inclusiv pe servicii de informare în călătorie multimodală.  

Durata proiectului: 2019 – 2021 

Bugetul proiectului: 768.750 euro 

SMARTA 2 – Proiectele pilot își propun să pună în aplicare servicii de mobilitate interconectate cu 

transportul public în patru zone rurale ale UE pentru a rezolva diferitele provocări de mobilitate 

existente în ariile de studiu. 
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Sustainable Wood Value Chains For Construction Of Low-Carbon Multi- Storey Buildings 

From Renewable Resources 

 

Sursa de finanțare: Programul Orizon 2020 – Comisia Europeană 

Parteneri: 21 de parteneri din Danemarca, Norvegia, Suedia, Grecia, Regatul Unit, Italia, Austria, 

Spania, Germania și Canada 

Obiectivul proiectului: Scopul proiectului este simplu. Lemnul să fie materialul comun ales pentru 

construcția clădirilor cu mai multe etaje. Nu încercăm să creăm cea mai înaltă clădire din lemn din 

lume, încercăm să ne maximizăm impactul, vizând sisteme de construcții pe bază de lemn pentru 

clădiri cu 3-10 etaje. Pe lângă beneficiile pentru mediu, lemnul ca și material de construcție,  are 

multe avantaje tehnice, sociale și economice. Lemnul permite construcția rapidă cu echipe reduse de 

personal. Partenerul proiectului, Waugh Thistleton Architects (WTA), a ridicat proiectul Dalston 

Works de 15.300 m2 în Londra, în doar 54 de săptămâni, cu o echipă formată din doar 5 persoane. 

Durata proiectului: 48 de luni  

Bugetul proiectului: 10 milioane de euro 

 

Imaginea de sus: Clădire de 9 etaje din lemn, Kajstaden, Suedia. Foto: CF Møller.          



 

 

 

23 SIDFOOT 

Community Football Drivers for social inclusion in deprived districts 

Finanțare: Programul Erasmus Plus 

Perioada de implementare: 1.01.2020 – 30.06.2023 

Buget AMB: 24.505,73 EURO (cofinanțarea AMB 2%) 

Parteneriat:  

 Real Betis Balompié Foundation, Spania - coordonator 

 The University of the Balearic Islands, Spania 

 Liverpool City Council, Marea Britanie 

 Agentia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, România 

 Aalborg Boldspils club, Danemarca 

 The Wiener Sport-Club, Austria 

 International Center for Sport Security (ICSS Insight) 

 The European Football for Development Network 

 Fare network 

Obiectivul general: Promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse prin activitate fizică și sport 

Obiectivele specifice: 

 identificarea și valorificarea inițiativelor/proiectelor de succes, dezvoltate la nivel european 

sau internațional, în care sportul în general (fotbalul în particular) reprezintă un instrument 

pentru promovarea incluziunii sociale și a unui stil de viață sănătos pentru comunități 

vulnerabile și/sau marginalizate; 

 identificarea și sprijinirea unor modele comunitare, agenți ai schimbării prin activitate fizică 

și sport (fotbal, în special); 

 crearea a două instrumente multimedia de pregătire și evaluare a agenților comunitari ai 

schimbării prin fotbal;  

 crearea unei rețele de cooperare între autorități publice, instituții de învățământ și organisme 

sportive pentru promovarea unui sport incluziv. 



 

 

 

24 
Grup țintă: 

 persoane (voluntari) din comunități vulnerabile care doresc să devină modele comunitare, 

agenți ai schimbării prin activitate fizică și sport și care vor fi pregătite să îndeplinească 

această activitate 

 copii și tineri care trăiesc în comunități vulnerabile 

 organizații sportive și instituții de educație 

 autorități publice 

Rezultate: 

  bază de date cuprinzând exemple de bună practică din domeniul incluziunii sociale prin 

activitate fizică și sport; 

 pachet educațional multimedia pentru pregătirea agenților comunitari ai schimbării prin 

fotbal;  

 instrument inovativ IT (aplicație pentru telefoane mobile) pentru evaluarea activității agenților 

comunitari ai schimbării prin fotbal și a impactului acestora în comunitățile vulnerabile; 

 proiect pilot de pregătire și evaluare a activității pentru agenții comunitari ai schimbării 

(seminar și module on-line) 

 

                  



 

 

 

25 CAREFOREST – Taking care of forest for protecting local and global 

ecosystems and human life 

Finanțare: Programul Erasmus Plus, Activitatea cheie 2 (KA2) 

Perioada de implementare: 1.09.2019 – 31.08.2021 

Buget AMB: 36.392 EURO  

Parteneriat:  

 Xunta de Galicia - Conselleria de Cultura, Educacion e Orientacion Universitaria, Spania - 

coordonator 

 Asesoramiento, Tecnología e Investigación SL, Spania 

 Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Portugalia 

 Municipalitatea Lousada, Portugalia 

 The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development, Norvegia 

 Agentia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, România 

Obiectivele proiectului: 

 Creșterea gradului de conștientizare a tinerei generații cu privire la îngrijirea și protejarea 

pădurilor, în special cu privire la incendiile forestiere 

 Protejarea populației în cazul catastrofelor provocate de incendiile forestiere 

Grup țintă: 

 Elevi (12-16 ani) și profesori din învățământul secundar 

 Specialiști din domeniul forestier 

  Autorități și instituții publice 

 ONG-uri cu activitate în domeniile mediu și educație 

Rezultate: 

  E-BOOK: Viața în pădure. Impactul incendiilor de vegetație asupra naturii și a societății 

→ conținutul va fi structurat în 10 unități didactice și va fi susținut prin materiale grafice 

și multimedia  
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  Web platform → va facilita accesul la informații despre subiectul proiectului și la resurse 

pedagogice și se va constitui într-un spațiu de întâlnire virtual pentru toți actorii interesați 

de subiectul proiectului – instituții de profil, instituții de educație și formare profesională, 

ONG-uri, profesioniști, autorități locale etc. 

 Seminar de formare pentru profesori și specialiști din ONG-uri → va oferi participanților 

cunoștințele necesare pentru a utiliza cât mai eficient materialul educațional multimedia 

în lucrul cu elevii/beneficiarii 

 

 

REGIUNE GASTRONOMICĂ EUROPEANĂ BRAȘOV 2023 

Pe parcursul anului 2019, echipa Agenției Metropolitane Brașov a fost implicată alături de 

reprezentanții Băncii Mondiale și Consiliul Județean Brașov în constituirea și consolidarea unui 

consorțiu public -privat în vederea obținerii titlului de Regiune Gastronomică Europeană pentru anul 

2023.  

În cadrul acestui demers a fost inițiată o etapă de documentare cu privire la experiența 

regiunilor care au obținut această recunoaștere în anii anteriori și o evaluare a procesului de 

candidatură. În prezent se lucrează la elaborarea dosarului de candidatură al județului Brașov.  
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CATTIA – EVALUARE TEHNICĂ / GAZDUIRE EVENIMENTE / ACHIZITII 

FUNCȚIONARE 

În cadrul acestui demers am fost implicat în următoarele activități: 

 Evaluarea tehnică a spațiilor din cadrul CATTIA și a rețelelor asociate (climatizare, iluminat, 

spații sanitare, spații verzi, etc) 

 Asigurarea achizițiilor necesare pentru funcționalizarea spațiului 

 Găzduirea de evenimente organizate de terți în cadrul CATTIA 

 

 

 

III.4 Proiecte în evaluare 

URBAN 3D MOBILITY 

Agenția Metropolitană Brașov a aderat la un consorțiu internațional sub coordonarea BAUHAUS 

LUFTFAHRT EV alături de alte 21 de organizații publice și private de pe teritoriul Uniunii Europene. 

În cadrul consorțiului a fost dezvoltată o propunere de proiect cu titlul Urban3DMobility ce a fost 

depusă spre finanțare în cadrul programului H2020. În urma evaluării, proiectul nu a fost acceptat 

pentru finanțare. În urma discuțiilor avute cu experții Uniunii Europene, s-a luat decizia refacerii 
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proiectului și redepunerii acestuia în cursul anului 2020. Pe parcursul anului 2019, Agenția 

Metropolitană s-a implicat în această inițiativă. Astfel, proiectul propune, la Brașov, derularea unui 

demers de cercetare privind viabilitatea transportului de persoane cu drone la nivel regional 

Sursa de finanțare vizată: Programul H2020  22  

 

MAGNET – Multimodal trAnsport and enerGy hubs for sustaiNable, clEan mobiliTy 

Sursa de finanțare vizată: Programul H2020 (H2020-MG-2018-2019-2020 

Parteneri:  

 GEMEENTE AMSTERDAM 

 LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - LIST 

 CIVINET CY-EL  

 Stadion Amsterdam CV - Amsterdam ArenA 

 Gemeente Arnhem 

 Universitat de Girona  

 Freie und hansestadt Hamburg – FHH  

 Diipitacion de Girona GMBH  

 MEMEX SRL 

 DIMOS RODOU - Municipal OF RHODES 

 Mobiel  21 VZW - M21 

 Vectos  GMBH 

 Comune di Parma  

 Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desenvilupament Urbanistici de 

Infrastructures SA Barcelona  

 European Integrated Project – EIP  

 Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov 

 Dimos Rethimnis – Municipality of Rethymnon  

 Autority for Transport in Malta  
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Obiectivul general al MAGNET este de a crea condiții favorabile pentru preluarea și demonstrarea 

mobilității integrate și a hub-urilor energetice care servesc întreaga zonă a regiunii orașului, pentru a 

interconecta și a crește eficiența coridoarelor TEN-T pentru pasageri și mărfuri. 

Proiectul a fost depus în cursul anului 2019 și urmează să fie evaluat 

 

SHIFT – Multimodal trAnsport and enerGy hubs for sustaiNable, clEan mobiliTy 

Sursa de finanțare vizată: Programul H2020 Call: H2020-RUR-2018-2020 (Rural Renaissance) 

Parteneri:  

 E40 Europe Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Limited Liability Company)  

 Stichting Nieuwe Helden - Stichting Nieuwe Helden 

 University og Gloucestershire  

 Econcept Web Solutions Limited  

 KVLV 

 Boerenbonddvereniging voor Innovatieve Projecten VZW - INNOVATIESTEUNPUNT 

 Eigen Vermogen Van HET Instituut voor LANDBOUW 

 University College Dublin, National University of Ireland, Dublin  

 Univesrity College National Dublin  

 Macra na Feirme  

 Badur Foundation 

 Szent Istvan University  

 Magyar AGRAR-, ELELMISZERGAZDASAGI ES VIDEKFEJLESZTESI KAMARA - 

NEMZETI AGRARGAZDASAGI KAMARA (NAK) 

 CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI - COLDIRETTI 

 UNIVERSITA DI PISA - UNIPI 

 Norges Bondelag (Norwegian Farmer's Union 

 STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNING - 

RURALIS 

 ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS - ARISTOTLE UNIVERSITY OF 

THESSALONIKI 
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 AGROTIKOS SYNETAIRISMOS STEBIA ELLAS - AGRICULTURAL COOPERATIVE 

STEVIA HELLAS 

 HIGHCLERE CONSULTING SRL - HIGHCLERE CONSULTING 

 Agenția Metropolitană Brașov - Asociatia Tinutul Barsei 

Obiectivul general al SHIFT este să se asigure că fermierii individuali, familiile agricole și 

comunitățile beneficiază pe deplin de inovația socială, cercetarea și practicile, care, la rândul lor, vor 

avea ca rezultat consolidarea viabilității fermei și conexiunile sectorului agricol cu societatea largă. 

Proiectul a fost depus în cursul anului 2019 și urmează să fie evaluat 

 

 IV. EVENIMENTE  

Festivalul Internațional “Cerbul de Aur” 

 

Anul 2019, la 51 de ani de la primul spectacol marca Cerbul de Aur, a adus o ediție aniversară cu 

prezentatori şi artişti celebri, nume importante ale scenei internaţionale.  

În perioada 20 - 25  august, pe scena Festivalului din Piaţa Sfatului au urcat 18 concurenţi din 15 ţări 

şi mari arişti care au susținut susţine recitaluri: Ştefan Bănică jr. , Irina Rimes, Emeli Sandé, Ronan 

Keating, Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache, Dinu Iancu 

Sălăjanu, Nea Dudu, Taraful de la Mîrsa cu Nea Vasile, Floarea Calotă, Iulia Mihai cu Taraful de 

Caliu, Raluca Radu, Mihai Teacă, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ion Ghiţulescu sunt doar câţiva dintre 

artiştii care ne vor aminti de melodii celebre, acompaniaţi de Orchestra „Lăutarii” din Chişinău, 

dirijor maestrul Nicolae Botgros. 

                                



 

 

 

31 Nunta de Aur 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în parteneriat cu Agenția 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, organizează sărbătorirea festivă a familiilor 

brașovene care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, în cadrul manifestării ”Nunta de 

Aur”, aflată la cea de-a 19 ediție. În ediția din acest an, au fost înscrise 90 de familii. 

                        

 

 

TESS RALLY BRASOV 2019  

Ultima etapa din Campionatul Național de Raliuri 2019 a avut loc la Brașov în perioada 18-19 

octombrie. 

Evenimentul s-a desfășurat predominant pe macadam, asfaltul ocupând mai puțin de 3% din 

suprafața de desfășurare pentru CNRD si CNRVID. Raliul se întinde pe o lungime totală de 496km, 

din care 109 sunt dedicați celor 9 probe speciale. 

 

 

Reuniunea corală „DOAMNE, AUZI GLASUL MEU” ediţia a 28-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 al 
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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 2019 

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:  ianuarie  – februarie 2019 

Locatia: Bușteni, Râșnov și Brașov 

                                                                      

 

 



 

 

 

33 Festivalul Internațional “Musica Kronstadt 2019”, ediția a VI-a 

Evenimentul a fost organizat în perioada 2-9 august, ce aduce la Brașov elitele muzicii clasice 

mondiale 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. 

Acești muzicieni consacrați, împreuna cu participanții Academiei  “Musica Kronstadt 2019” au 

venit in întâmpinarea publicului meloman cu o agenda de 15 concerte extrem de variate, Academia a 

oferit participanților peste 500 de cursuri de măiestrie  pentru disciplinele oboi, clarinet, fagot, corn, 

jazz, improvizație, compoziție, muzica de camera, ansambluri orchestrale de suflători, tehnica scenica 

si corepetiție. 

În 2019, aproximativ 75 de cursanți, un record național pentru o Academie specializata pe segmentul 

instrumentelor de suflat, au venit la Brașov să aprofundeze tehnici noi - interpretativ,  fiind îndrumați 

de personalități ale muzicii clasice de la orchestrele de prestigiu mai sus menționate. 

 

  

 

FESTIVALUL CLATITELOR FASHING 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a fost implicată în organizarea 

evenimentului FASHING – Sărbătorea clătitelor 2019 în comuna Prejmer în perioada 1-3 martie 

2019.  

Echipa Agenției Metropolitane Brașov a fost implicată în etapa de pregătire a evenimentului și a 

derulat următoarele activități: 

 Realizarea procedurilor de achiziție de bunuri si servicii 
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 Prezența personalului propriu pe toată durata derulării evenimentului 

 Realizare filmare cu cameră video profesională la calitate HD a evenimentului 

 

CONFERINTA SMART CITY BRASOV 11 OCTOMBRIE 2019 

Agenția Metropolitană Brașov a organizat Dezbaterea Națională Smart City 2017-2020 pe 11 

octombrie la Brașov cu ocazia lansării Centrului de Afaceri, Transfer Tehnologic şi Incubator de 

Afaceri (CATTIA), situat în Strada Institutului nr.35.   

Dezbaterea Națională Smart City 2017-2020 este locul în care s-au întâlnit reprezentanții autorităților 

publice cu mediul privat, mediul universitar și organizații de cercetare tehnologică. Discuțiile au fost 

structurate în 4 Paneluri principale care au reunit keynote speakers, moderatori și paneliști din 

administrația publica, instituții internaționale, mediul tehnologic și de afaceri, mediul academic și 

societate civilă. Temele de discuții au generat răspunsuri la câteva dintre întrebările importante: Avem 

nevoie de o strategie pentru a deveni un oraș inteligent? Este acest drum unul important și fezabil? 

Care sunt sursele de finanțare existente și ce va urma în excercițiul financiar următor al Uniunii 

Europene? De asemenea, s-a discutat despre Mobilitate, Eficiență energetică și Turism, dar și despre 

crearea unui mediu inovativ de startup-uri. Evenimentul s-a încheiat cu premierea orașelor care au 

performat în adoptarea soluțiilor smart în cadrul Galei #SmartCity4Romania, de recunoaștere a 

rezultatelor lor. 

 

FESTIVALUL ROMÂNESC DE LA NUREMBERG 

Sursa de finanțare: Buget AMB 

Parteneri: ASOCIAȚIA CULTURALĂ ROMÂNO-GERMANĂ "ROMANIMA", Municipiul 

BRAȘOV 

Obiectivul proiectului: Promovarea artiștilor din zona Metropolitană Brașov în cadrul comunității 

românești din Nuremberg și a localnicilor.   

Agenția Metropolitană Brașov a colaborat cu ASOCIAȚIA CULTURALĂ ROMÂNO-GERMANĂ 

"ROMANIMA", Nuremberg în vederea participării la Festivalul Românesc de la Nuremberg în 

perioada 29-30.06.2019. Evenimentul s-a bucurat de o participare extraordinară în anii anteriori din 
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partea comunității românești din zona Nuremberg precum și al oficialităților din regiunea 

metropolitană. În cadrul relației de colaborare dintre Brașov și Nuremberg, Agenția Metropolitană 

Brașov a organizat un program artistic prestat de artiști și ansambluri folclorice din zona 

metropolitană Brașov , respectiv Prejmer, Târlungeni și Râșnov 

Agenția Metropolitană Brașov a asigurat logistica participării la eveniment.  

 

BRAȘOVUL – PLATOU DE FILMARE PENTRU “WILD CARPATHIA” 

Municipiul Brașov  și Agenția Metropolitană Brașov a susținut și producția celui de-al cincilea 

episod al producției„Wild Carpathia“, realizată de jurnalistul britanic Charlie Ottley, care prezintă 

România și care a avut deja audiență în 110 țări din lume.  Acesta a fost centrat pe povestea de iarnă 

a României, iar Brașovul va ocupa un loc important, atât ca locație în sine, cât și prin Poiana Brașov, 

cea mai importantă stațiune de schi din România.  

 

Realizatorul a filmat o serie de imagini printre care bradul de Crăciun din Piața Sfatului, târgul 

de Crăciun, locuri pitorești din oraș, și va continua cu alte locuri de interes, la propunerea primăriei. 
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Din film nu lipsesc localități din județ, inclusiv din Zona Metropolitană Brașov. „Vrem să arătăm 

România și Brașovul ca destinație turistică de iarnă.  

Dacă până acum am acoperit primăvara, vara și toamna, ultimul episod al seriei va fi centrat pe 

iarnă“, a spus Charlie Ottley. În plus, municipiul Brașov va primi tot materialul filmat în Brașov și 

Poiana Brașov, precum și drepturi de difuzare pentru toate episoadele seriei, și va fi promovat ca și 

sponsor în toate difuzările și la toate evenimentele legate de lansarea sau difuzarea acestui episod. 

 

BIENALA ALBASTRĂ 

Brașovul, începând din 20 octombrie, a devenit pentru o lună epicentrul artelor vizuale mondiale, 

când „Bienala Internațională de Arte vizuale – Bienala Albastră, Hronicon” și-a deschis larg spațiile 

de expoziție pentru pasionații de artă. 

A fost redesenată harta galeriilor de artă din municipiul Brașov și zona metropolitană, devenind 

primul eveniment dedicat  manifestărilor artistice din domeniul artelor vizuale din centrul 

României.  13 artiști vizuali invitați și peste 200 de artiști vizuali aplicanți îi vor încânta pe 

brașoveni și turiști cu operele lor în 20 de spații expoziționale. Expozițiile de arte vizuale valorifică 

creațiile artiștilor din medii variate: pictură, sculptură, grafică, artă textilă, ceramică, sticlă, metal, 

colaj, fotografie, video-art, instalație, experiment vizual, performance-art, happening, mapping, 

tehnici mixte, etc. 
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CU BICICLETA ȘI TROTINETA, ÎN SIGURANȚĂ! 

Agenția Metropolitană Brașov, împreună cu partenerii săi, Inspectoratul de Poliție al Județului 

Brașov, Coresi Shopping Resort și Școlile Generale 9 și 13 a organizat cea de-a cincea ediție a 

concursului de educație rutieră „Cu bicicleta și trotineta în siguranță!”. 

Evenimentul, la care au participat 45 de elevi din clasele a III-a și a IV-a, a avut loc în data de 7 iunie, 

Ziua siguranței rutiere. Concursul, care are loc în cadrul Coresi Shopping Resort, și a cuprins activități 

de îndemânare în folosirea bicicletei și trotinetei, a regulilor de circulație în trafic, dar și promovarea 

activităților ce conduc la conștientizarea importanței reducerii emisiilor de carbon generate de 

mobilitatea școlară. 

Concursul a constat în proba teoretică, în vederea verificării cunoștințelor privind normele rutiere, și 

parcurgerea unui traseu de îndemânare cu bicicleta sau trotineta. Participanții au parcurs mai multe 

probe de îndemânare: proba printre jaloane, trecerea într-un coridor format din două scânduri, slalom 

printre portițe și jaloane așezate zig-zag și spațiul de oprire. 
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PARTENERIATE INSTITUȚIONALE 

                                                                              

Agenția Metropolitană Brașov și-a îndeplinit în mod corespunzător, și pe parcursul anului 2016, 

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

de membru: 

 

ASOCIAŢIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ A 

TRANSPORTULUI PUBLIC BRAŞOV 

 

Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov s-a 

constituit cu scopul de a organiza, reglementa, exploata şi gestiona în comun serviciul de transport 

public pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi pentru realizarea 

în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 

modernizări şi dezvoltării sistemelor de unităţi publice aferente serviciului. În prezent, membrii 

Asociaţiei sunt: Municipiile Braşov, Săcele, Codlea, orașele Predeal și Râşnov, comunele Hărman, 

Sânpetru, Bod, Hălchiu, Crizbav, Feldioara, Vulcan, Tărlungeni, Prejmer, Cristian, Agenţia 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov. 

Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a avut un rol esențial în procesul de 

consultare publică și actualizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă. 

                                          

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ŢINUTUL BÂRSEI 

Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei a fost înfiinţat în anul 2012 în vederea implementării 

Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului Ţinutul Bârsei, în cadrul unui proiect finanţat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, derulat de către Agenţia Metropolitană pentru 
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Dezvoltare Durabilă Braşov. Grupul de Acţiune Locală Ţinutul Bârsei reuneşte următoarele 

comunități rurale din judeţe Braşov și Covasna: Bod, Crizbav, Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, 

Hărman, Sânpetru, Hăghig, Vâlcele. Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov este 

promotorul modelului LEADER în zona Braşov, fiind membru fondator al Asociaţiei Ţinutul Bârsei 

și îndeplinește un rol important în vederea atingerii obiectivelor acesteia, respectiv: 

 dezvoltarea economică sustenabilă şi creşterea competitivităţii sectorului agricol şi forestier 

pentru eliminerea disparităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de convergenţă între 

toate comunităţile din Ţinutul Bârsei, 

 asigurarea condiţiilor de dezvoltare a sectoarelor economice non agricole din spaţiul rural, 

diversitatea activităţilor economice şi asigurarea unui nivel ridicat de calitate a vieţii, 

 creşterea calităţii şi a nivelului de protecţie a mediului înconjurător sub toate aspectele sale în 

vederea unei dezvoltări echilibrate pe termen lung a comunităţilor din Ţinutul Bârsei. 

 Sprijin pentru derularea activităților Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei 

Pe parcursul anului 2016, Agenția Metropolitană Brașov a sprijinit extinderea teritoriului GAL 

Ținutul Bârsei cu 5 comunități locale (Poiana Mărului, Șinca, Ghimbav, Cristina, Vulcan) și 

realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei 

 

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 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. 
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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. 

 

 

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 



 

 

 

41 
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. 

 

Alte parteneriate: 

 

 Semnarea adeziunii de membru a AMB in cadrul clusterului AgroFood si reprezentarea 

institutiei la activitatile din cadrul clusterului; 

 Parteneriat cu Incubatorul de Afaceri din Sfantu Gheorghe in cadrul Programului Accelerator 

pentru promovarea oportunitatii oferite antreprenorilor din Zona Metropolitana Brasov de a 

beneficia de consultanta gratuita in vederea pornirii unei afaceri; 

 Parteneriat cu URBASOFIA SRL din Bucuresti pentru sustinerea organizarii unei editii 

viitoare a evenimentului de nivel international ce s-a organizat cu succes in 2018 (Urban 

Thinking Festival); 

 Parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT 

Bucureşti pentru promovarea ofertei de cercetare la costuri preferentiale pentru societatile 

comerciale din Zona Metropolitana Brasov; 

 Parteneriat pentru constituirea unui Grup Operativ Metropolitan în industria lemnului 

(GOML) cu 8 entități pentru dezvoltarea lanțurilor valorice durabile și inovative prin 

integrarea lemnului ca soluție naturală în construcțiile clădirilor mai mari de două etaje în 

concordanță cu strategiile de dezvoltare; 

 

VI. ASISTENȚĂ ACORDATĂ MEMBRILOR 

 

Echipa Agenției Metropolitane Brașov a continuat să acorde și pe parcursul anului 2019 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  : 

 Organizarea Festivalului SUFLET ROMÂNESC – ediția a III-a  

 Fashing – Festivalul clătitelor 

Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov a fost implicată în organizarea 

evenimentului FASHING – Sărbătorea clătitelor 2019 în comuna Prejmer în perioada 1-3 martie 

2019.  
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Echipa Agenției Metropolitane Brașov a fost implicată în etapa de pregătire a evenimentului și a 

derulat o serie de activități 

Suflet Românesc  

Agenția Metropolitană Brașov a participat alături de echipa Primăriei Comunei Prejmer la 

organizarea ediției a 3-a a festivalului Suflet Românesc în perioada 29 iunie – 7 iulie 2019. AMB a 

asigurat asistență în organizarea evenimentului (achiziții publice, suport logistic, participarea la 

evenimente specifice, etc.) 

                               

VII. PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE 

Pentru asigurarea unei vizibilităţi crescute a proiectelor pe care Agenţia Metropolitană 
Braşov le derulează, dar şi pentru popularizarea rezultatelor generate de către acestea, 
departamentul de comunicare a numit, pentru fiecare proiect, un responsabil, angajat 
în cadrul departamentului.  
 
Atribuţii: 

- Realizarea activităţilor obligatorii de informare şi promovare din cadrul proiectului 
- Informarea periodică a reprezentanţilor mass media despre rezultatele obţinute 
- Actualizarea site-ului agenţiei cu privire la activităţile derulate 
- Întocmirea unui plan de comunicare împreună cu managerul de proiect  
- Arhivarea documentelor specifice activităţilor de promovare (articole, foto, înregistrări etc) 
- Urmărirea indicatorilor cu privire la publicitate şi informare 
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ACŢIUNI GENERALE PENTRU PROIECTE: 

- Realizarea unui plan de comunicare, împreună cu managerul de proiect, care să 
funcţioneze pe următorul principiu: 
 
Obiectiv 
Agenţie 

     
- Utilizarea canalelor de comunicare: portal, presa on-line, comunicatele de presă, 

conferinţele de presă, difuzarea de materiale informative (flyere) 

 

 

 

 

 

MESAJ 
 

Obiectiv de 
comunicare 


