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       Asociații  Civice  active 
 

AC Strada Castelului Municipiul Brașov 

AC Strada Cerbului 

AC Strada G. Barițiu 

AC Strada N. Bălcescu 

AC Strada Mureșenilor 

AC Strada Pe Tocile 

AC Strada Poarta Schei 

AC Strada Postăvarului 

AC Strada Vasile Saftu 

AC Strada T. Vladimirescu Municipiul Codlea 

AC Strada N. Iorga Municipiul Săcele 

AC Strada T. Vladimirescu Orașul Râșnov 

AC Strada Morii Comuna Cristian 

AC Strada Bisericii Comuna Hălchiu 

AC Strada Laterală Comuna Vulcan 

 
 

CONTACT   

Informaţii Asociaţii Civice  
 

ASOCIAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU 
DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII - AIDC 

 
Str. Cerbului nr. 20, 500015 Braşov 

Telefon/Fax:  0268-415033 
Telefon:  0727-833101 
E-mail:  asoidc@yahoo.com 
Internet:  www.asoidc.ro 
 

PAC   

PUNCT DE ASISTENȚĂ ȘI CONSULTANȚĂ  

pentru Asociațiile Civice Stradale 
 

str. Poarta Schei nr. 35,  500020 Brașov 
Telefon/Fax:  0268-415033 
Telefon:  0727-833101 
E-mail:  asoidc@yahoo.com 
Internet:  www.asoidc.ro 

 
 Organizează întâlnirile periodice ale 

Asociaţiilor Civice Stradale 
 Înregistrează problemele, sugestiile și 

propunerile cetățenilor și ajută la soluționarea 
lor  

 Organizează întâlniri cu reprezentanții 
instituţiilor publice şi prestatorilor de servicii 
pe teme propuse de membrii Asociațiilor 
Civice Stradale  

 Oferă asistenţă pentru procedurile birocratice 
în relaţia cu autorităţile locale, prestatorii de 
servicii și utilități publice, agenți economici  

 Oferă asistență juridică și medierea 
conflictelor pentru probleme de vecinătate și 
pentru respectarea standardelor de locuire   

 Implică voluntarii în activitățile Asociațiilor 
Civice Stradale 

 Implementează proiecte de care beneficiază 
Asociațiile Civice Stradale 

 
 

 

 
 
 
             

                             
            

 

ASOCIAŢIA  CIVICĂ  

STRADALĂ  

N. BĂLCESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ne administrăm strada împreună! 
 

Proiect implementat de Asociația Împreună pentru 
Dezvoltarea Comunității –AIDC în parteneriat cu 

Asociația de Parteneriat Comunitar – APC și Asociația  
Depoul de Artă Urbană – DAU 

 
Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului 

ONG în România 
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene 

accesaţi www.eeagrants.org  și www.fondong.fdsc.ro 
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CE ESTE ASOCIAȚIA CIVICĂ ? 
 

Asociația Civică Stradală (ACS) este un grup civic 
de inițiativă a locuitorilor de pe o stradă: 

 
 Se formează pentru a soluţiona problemele 

care afectează viaţa cotidiană a membrilor (condiţii 
de locuire, probleme de vecinătate, servicii 
publice, siguranţa lor şi a familiilor pe stradă,  
acces la transport, acces la un mediu sănătos,  la 
spaţii de recreere etc.) 

 Se formează prin libera voinţă a locuitorilor 
unei străzi 

 Este o structură deschisă, la  care cetăţenii de 
pe strada respectivă pot adera sau se pot retrage 
oricând   

 Este o structură democratică, în care nu există 
ierarhie, toţi membrii sunt egali şi fiecare membru 
are un vot 

 Membrii participă la activităţile Asociaţiei după 
posibilităţi:  unii se implică direct în acţiuni, iar 
alţii (de obicei cei mai în vârstă) doar prin  
participare la consultare şi decizie 

 Activitatea Asociaţiei Civice se bazează pe 
voluntariatul membrilor 

 Se auto-organizează şi îşi stabileşte priorităţile de 
acţiune prin decizia majorităţii 

 Comunică intenţiile şi rezultatele acţiunilor 
tuturor cetăţenilor de pe stradă, chiar dacă nu sunt 
membrii ai Asociaţiei  

 Reprezintă strada în relaţiile cu autorităţile 
publice, prestatorii de servicii şi alte instituţii şi 
organizaţii 

 Este o formă de auto-împuternicire şi activare a 
cetăţenilor în viaţa publică a localităţii 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEME IDENTIFICATE DE 

CETĂŢENI 
 

,,Dorim să se audă părerea  
fiecărui locuitor al străzii” 

TRAFICUL  ŞI  ACCESUL PE STRADĂ 
 Administrarea parcărilor publice și de reședință  

 Instalarea indicatoarelor 
de circulație pentru 
circulația în siguranță a 
pietonilor și mașinilor 

 Măsuri pentru a diminua 
efectele zgomotului, 
poluării și vibrațiilor 
produse de trafic 

AMENAJAREA STRĂZII 
 Repararea și 

întreținerea fațadelor și 
porților Instalarea 
sistemelor de interfon 
și alte echipamente de 
siguranță 

 Amenajarea spațiilor 
verzi stradale pentru 
recreere și reducerea poluării 

SERVICIILE  PUBLICE PENTRU CETĂȚENI 
 Curățenia străzii, colectarea selectivă a 

deșeurilor menajere și a deșeurilor stradale,  

 Separarea consumului pe fiecare gospodărie 
pentru apă și rezolvarea defectelor de canalizare 

 Cablurile furnizorilor de servicii cablu TV și 
Internet îngropate pentru a nu afecta fațadele  

PROBLEMELE  DE  VECINĂTATE 
Membrii Asociației Civice 
Stradale ajută vecinii să 
rezolve diferendele legate 
de locuire în comun, de 
proprietate și de folosirea 
în comun utilităților 
publice.  

ȘEDINȚE  PUBLICE  CU  EDILII ȘI  
PRESTATORII DE  SERVICII   

Membrii Asociației se întâlnesc cu edili locali și ai 
prestatorilor de servicii Pentru a rezolva problemele 
străzii și a-și îmbunătăți condițiile de locuit 

PLANUL DE ACȚIUNE al  

ACS  N. BĂLCESCU 
 
1. Marcarea parcărilor de reședință  (Modificarea 

Regulamentului de parcare pentru Centrul 
istoric)  

2. Reglementarea responsabilității RIAL 
(administratorul locuințelor sociale) pentru a 
contribui la plata reparațiilor caselor 

3. Reabilitarea și întreținerea sistemului de 
canalizare stradală (Compania Apa Brașov) 

4. Dotarea coșurilor de gunoi cu cutii pentru 
pungi deșeuri animale pentru proprietarii de 
câini 

5. Asigurarea ordinii publice: monitorizarea 
curățeniei străzii și a respectării liniștii publice  

6. Sesizarea la Primărie și Direcția de Cultură a 
caselor nelocuite (pericol sanitar și social) 

7. Instalarea semnelor pentru traficul turiștilor 
8. Cooperarea cu instituțiile publice  și prestatorii 

de servicii pentru rezolvarea problemelor 
edilitare 

9. Informarea tuturor cetățenilor de pe stradă 
despre activitățile Asociație Civice Stradale 
 

INIȚIATIVĂ 
 
Un membru al Asociației Civice Stradale Nicolae 
Bălcescu găzduiește pe fațada casei sale un panou cu 
Calendarul cultural al Brașovului pentru informarea 
vecinilor și turiștilor. 
 
 

 

 

 

 

 

 


