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PERSOANE  DE CONTACT  
Alexandru  BARNA              – Postăvarului nr. 43 
Alexandru BENKO               – Postăvarului nr. 58      
Sabin BOER                         – Postăvarului nr. 21 
Vasile  BOTA                        – Postăvarului nr. 36 
Elena  BULHAC                    – Postăvarului nr. 43 
Mircea CIOCAN                    – Postăvarului nr. 29 
Lenuţa CÎMPEAN                 – Postăvarului nr. 17 
Nicoleta IUREŞ                     – Postăvarului nr. 39 
Octavian IUREŞ                   – Postăvarului nr. 39 
Lucia  MATEI                        – Postăvarului nr. 46 
Simona MILOIU                    – Postăvarului nr. 45 
Fam. POPP                           – Postăvarului nr. 24 
Aurelia PRELIPCIANU         – Postăvarului nr. 50 
Andrei  STĂNCESCU           – Postăvarului nr. 16 
Corina  TODOR                    – Postăvarului nr. 22 
 
 
 

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 
 
AIDC sprijină activitatea Asociaţiilor Civice 
Strada mea prin: 
 Facilitarea întâlnirilor periodice ale 

Asociaţiilor 
 Asistenţă pentru procedurile birocratice în 

relaţia cu autorităţile locale, prestatorii de 
servicii, etc 

 Invitarea reprezentanţilor instituţiilor publice 
şi prestatorilor de servicii la întâlniri cu 
cetăţenii  

 Asistenţă juridică şi medierea conflictelor 
 Activităţi de voluntariat 
 

Proiectul 
ACŢIUNEA  STRADA  MEA  

 
Această publicaţie este parte a proiectului 

“ACŢIUNEA  STRADA MEA", realizat cu sprijinul 
financiar al Fondului pentru Inovare Civică, 

program finanţat de Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe, administrat de 

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile şi 
sponsorizat de Raiffeisen Bank. 
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POSTĂVARULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ne administrăm strada împreună! 
 

7.08.2013 Constituirea Asociaţiei Civice 
Strada Postăvarului 

13.09.2013 Analiza problemelor 
Plan de acţiune 

23.10.2013 Planificare intervenţii la 
instituţiile 
publice/responsabili 

14.11.2013 Analiza rezultatelor 
intervenţiilor 

17.12.2013 Intânire schimb de experienţă 
Asociaţii Civice Stradale 

mailto:asoidc@yahoo.com


 
 

CE ESTE  ASOCIAŢIA  CIVICĂ ?  
 

Asociaţia Civică are următoarele caracteristici: 
 
 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 

 

,,Ne-au luat strada” : Se organizează acţiuni şi 
activităţi fără să fim consultaţi, se fac intervenţii pe 
stradă fără să fim anunţaţi, suntem puşi în faţa 
faptului împlinit” 
,,Dorim să se audă părerea fiecărui locuitor al străzii” 

TRAFICUL  ŞI  ACCESUL PE STRADĂ 
1. Nu se asigură accesul pe stradă în mod echitabil 

pentru toţi locuitorii: cei care au maşini în curte 
au telecomandă pentru barieră, iar cei care au 
primit locuri de parcare spre Bd. Eroilor (lângă 
Colegiul Unirea) nu au telecomandă pentru a 
intra pe stradă; nu există telecomandă pentru 
accesul maşinilor de intervenţie (utilităţi, 
ambulanţă, pompieri);  

 Propunere: fiecare curte să aibă o telecomandă 
2. Strada nu are un regim unitar de acces: pe 

partea de sus a străzii (numerele 1-25 şi 2-18) se 
asigură parcare în faţa porţii pe jumătatea străzii 
de partea numerelor cu soţ, dar cealaltă parte nu 
are loc de parcare în faţa porţii pentru că este 
partea circulată 

 Propunere: să se instaleze semn de Acces cu 
staţionare limitată pentru locuitorii care nu au 
maşina în curte, dar trebuie să transporte 
persoane sau mărfuri la domiciliu 

 Propunere: bariera de la intersecţie cu str. 
Politehnicii să fie mutată cu 50 m mai jos, la 
intersecţie cu B-dul Eroilor 

3. Noaptea se fac întreceri de motociclete pe stradă 
 Propunere: instalarea unor camere video care 

să acopere toată strada 
4. Strada Armata Română de la intersecţia cu 

strada Republicii până la intersecţia cu strada 
Postăvarului are nevoie de reabilitare (repararea 
şi nivelarea pavajului cu pietre pentru circulaţia 
pietonilor) 

 
 
 
 
 
 

 
 

AMENAJAREA STRĂZII 
5. Pavajul de piatră este valurit la intersecţie cu 

strada Armata Română  
 Propunere: Nivelarea pavajului de piatră 
6. Faţade şi porţi vopsite cu graffiti 
7. Unele porţi nu sunt îngrijite şi trebuie vopsite 
8. Strada este pietonală, dar nu sunt bănci pentru 

trecători 
PRESTAREA SERVICIILOR  PUBLICE 

9. Cablurile de telecomunicaţii acoperă faţadele în 
mod inutil şi inestetic  

 Propunere: Impunerea aplicării HCL privind 
îngroparea cablurilor şi obligarea prestatorilor de 
servicii să facă lucrările de îngropare a cablurilor 

10. Dezăpezirea este obligaţia locuitorilor, dar aceştia 
nu pot curăţa zăpada dacă maşinile stau în faţa 
caselor, iar prestatorii nu vin să ridice zăpada 
colectată 

PROBLEME  DE  VECINĂTATE 
11. Berăria/Terasa  Corona emite fum care afectează 

casele cu numerele 56-64 
12. Noaptea este gălăgie pe stradă, mai ales spre 

intersecţie cu strada Politehnicii 
13. Restaurantul Bucătarul Vesel se extinde pe 

domeniul public, afectând zona de circulaţie 
 Propunere: măsuri de filtrare a fumului pentru 

Berăria Terasă Corona şi limitarea extinderii 
terasei Restaurantului Bucătarul Vesel 

14. Copiii de la nr. 42 deranjează vecinii, trecătorii şi 
turiştii pentru că aruncă cu mingea şi alte obiecte  

15. Stapânii de câini nu străng deşeurile de pe stradă 
16. Evenimentele stradale cum este Fetivalul Fatzada, 

şi evenimente caritabile ca cele ale Hospice Casa 
Speranţei se organizează o dată pe an, dar 
creează disconfort (gălăgie, circulaţie intensă, 
curăţenia de după eveniment) 

 Propunere: măsuri de protecţie şi facilităţi pentru 
locuitorii străzii stabilite de comun acord cu 
organizatorii evenimentelor 

17. Arbuştii ornamentali şi florile aduse pentru 
emenajarea peisagistică a străzii sunt binevenite 

 Propunere: Locuitorii străzii vor stropi, îngriji şi vor 
proteja pe timpul iernii aranjamentele cu plante şi 
flori  
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