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PERSOANE  DE CONTACT  
Diana MRASS                           – Cerbului nr. 1 
Maria  MOLDOVAN                  – Cerbului nr. 5      
Elena ROTARU, Silvia CHIRA – Cerbului nr. 7 
Filofteia NEGRUŢIU                – Cerbului nr. 12 
Sergiu  DELVIG, Gilda NICA  – Cerbului nr. 12 
Monica BABOTĂ                    – Cerbului nr. 12 
Ingeborg STOICA                 – Cerbului nr. 14 
Rozalia GASPAR                    – Cerbului nr. 15 
Ildiko  BOJTE                         – Cerbului nr. 16 
Fam. OCHIU                           – Cerbului nr. 18 
Mircea POPP, B. EARLIE      – Cerbului nr. 20 
Anica MUNTEANU                 – Cerbului nr. 20 
Ingrid ARVAY/Grădiniţa        – Cerbului nr. 23  
Lidia  DUMITRESCU              – Cerbului nr. 24 
Maria OLTEAN                       – Cerbului nr. 25 
Fam. DIACONU                      – Cerbului nr. 31 
Fam, BABEŞ, Fam, BEKE     – Cerbului nr. 32 
Cristina   CORDUNEANU      – Cerbului nr. 32 
Fam. BICA                              – Cerbului nr. 34 
Ioana STOIAN                        – Cerbului nr. 36 
Liviu  MUNTEANU                 – Cerbului nr. 36 
Tudor SCHILLER                  – A. Hirscher nr. 18 
Ionel  COCIODAR                 – A. Hirscher nr. 18 
Dan  PRIBEANU                   – G. Coşbuc nr. 3 
Anca OANCEA                     – G. Coşbuc nr. 3 
Gabriela  STANCIU              – G. Coşbuc nr. 5 
Mihalcea CRISTEA              – Peneş Curcanul nr. 3 
Fam ARTENE                      – Peneş Curcanul nr. 3 
Ildico RUXANDA                 – Peneş Curcanul nr. 4 
 
 
 

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, 
sponsorizat de Raiffeisen Bank. 

 

  
 

            Sponsor  
                            

            
 

 11.07.2013 Constituirea Asociaţiei Civice 
Strada Postăvarului 

22.07.2013 Analiza problemelor 
Plan de acţiune 

7.08.2013 Orgagizare animaţie  stradală 
şi intervenţii circulaţie  

16.10.2013 Raport intervenţii  
15.11.2013 Propuneri regulament parcare 
17.12.2013 Intânire schimb de experienţă 

Asociaţii Civice Stradale 

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIAŢIA  CIVICĂ  
STRADA CERBULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ne gospodărim strada împreună! 
 
 
 

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 

”Strada noastră leagă strada Poarta Schei, prin 
Strada Sforii, cu Promenada de sub Tâmpa. 
Turiştii o evită însă, pentru că este plină de 
maşini şi ,,nu au nimic de văzut”!!! Am vrea să 
locuim pe o stradă frumoasă, curată şi 
primitoare!” 

TRAFICUL  ŞI  ACCESUL PE STRADĂ 
1. Locuitorii sunt afectaţi de circulaţia intensă de pe 

stradă pe tot parcursul zilei, care produce 
zgomot, poluare intensă şi vibraţii dăunătoare 
clădirilor vechi şi pavajului.   Nu sunt asigurate 
condiţiile pentru traficul pietonal, deoarece strada 
este îngustă, iar maşinile care circulă forţează 
pietonii să circule printre maşini parcate. 

 Propunere: Instalarea unui semn de Acces 
interzis cu excepţia riveranilor la intrarea pe 
strada Cerbului dinspre strada A. Hirscher 

2. Strada este folosită ca zonă de parcare pentru 
toţi cei care lucrează sau desfăşoară activităţi 
temporare în zonă. Maşinile parcate deteriorează 
calcanele clădirilor, burlanele de scurgere a apei 
de pe acoperişuri, blochează accesul în curţi şi 
îngreunează circulaţia pietonilor. 

 Propunere: Restricţionarea parcării numai pentru 
rezidenţi,  prestatorii de servicii şi intervenţii de 
urgenţă  

 Instalarea unui semn de Acces cu staţionare 
limitată pentru vizitatori 

 Ridicarea maşinilor care nu respectă 
reglementările de parcare 

3. În timpul evenimentelor culturale, sportive şi de 
divertisment strada este folosită ca loc de 
parcare şi depozitare a deşeurilor şi nu este 
asigurată circulaţia în siguranţă a pietonilor  

 Propunere: Asociaţia Civică Stradală va solicita 
sprijinul Primăriei şi Poliţiei Locale pentru 
amplasarea agenţilor de poliţie la capetele străzii 
pe toată perioada desfăşurării evenimentelor 

 
 
 
 
 

AMENAJAREA STRĂZII 
4. Strada a fost pavată în anul 2011 pentru acces 

pietonal, dar este folosită în mod intensiv pentru 
circulaţia auto şi pavajul se deteriorează: pietrele 
de pavaj sunt dislocate, liantul de fixare al pietrelor 
este sfărâmat şi apar gropi frecvente în pavaj  

 Propunere: Limitarea accesului auto pe stradă şi 
repararea pavajului cu materiale de valitate 

5. Strada nu are amenajări cu plante (flori, pomi, 
arbuşti) şi nu există spaţii perzi de-a lungul străzii 

 Propunere : amplasarea unor pomi ornamentali 
pitici pe o latură a străzii, la intrarea pe strada 
Sforii şi la capătul dinspre Liceul Sportiv, spre 
Promenada de sub Tâmpa 

6. Unele porţi nu sunt îngrijite şi trebuie vopsite 
 Propunere: Repararea, restaurarea şi întreţinerea 

porţilor cu implicarea şi contribuţia proprietarilor şi 
a Asociaţiei Civice Stradale 

PRESTAREA SERVICIILOR  PUBLICE 
7. Cablurile de telecomunicaţii atărnă pe faţade, între 

clădiri, pe pereţii curţilor; ele reprezintă pericol 
pentru cetăţeni, urâţesc aspectul clădirilor şi nu 
respectă normele de instalare.    

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

8. Dezăpezirea este obligaţia locuitorilor, dar aceştia 
nu pot curăţa zăpada dacă maşinile stau în faţa 
caselor, iar prestatorii nu vin să ridice zăpada 
colectată (strada este greu accesibilă maşinilor de 
dezăpezire, din cauza maşinilor parcate) 

 Propunere: Reprezentanţii Asociaţiei Civice vor 
anunţa telefonic Urban SA pentru a aduna zăpada 
adunată de cetăţeni 

PROBLEME  DE  VECINĂTATE 
9. Există firme cu sediul pe strada Cerbului, care 

ocupă mai multe locuri de parcare 
 Propunere:Limitarea numărului de spaţii de 

parcare pentru firme la o maşină/firmă 
10. Stapânii de câini nu străng deşeurile de pe stradă 
 Propunere: Utilizarea plicurilor pentru deşeuri 

animale din cutiile amplasate la capetele străzii 
prin Proiectul Acţiunea Strada Mea şi anunţarea 
Urban SA să golească mai des coşurile de gunoi 
de pe stradă 
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