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“Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale din Municipiul Braşov” este
un prim început al dialogului pe care administraţia publică locală doreşte a-l încuraja,
în vederea construirii unor servicii comunitare în parteneriat cu societatea civilă.
Facilitând accesul la informaţii privind organizaţiile neguvernamentale locale,
diversele structuri braşovene şi chiar simplii cetăţeni vor avea oportunitatea de a
conştientiza importanţa societăţii civile şi se vor putea implica în dezvoltarea acesteia
într-un demers comun de mai bine pentru comunitatea braşoveană.
“Catalogul Organizaţiilor Neguvernamentale din Municipiul Braşov” este
realizat de către Biroul Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei
Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, Primăria Municipiului Braşov şi cuprinde
parte din ONG-urile locale active, reprezentând astfel un punct de reper pentru toţi cei
interesaţi de activitatea acestor reprezentanţi ai societăţii civile braşovene.
În acest catalog veţi găsi informaţii despre ONG-uri din Municipiul Braşov, cu
date de contact, domeniu de activitate, colaborare cu voluntari şi proiecte principale
ale acestora. Dorim să mulţumim pe această cale organizaţiilor neguvernamentale din
municipiul Braşov care au răspuns iniţiativei noastre şi care ne-au pus la dispoziţie
datele cuprinse în prezentul catalog. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru
modificarea ulterioară a datelor de contact.
Realizator: Cristina Munteanu
Drept de autor: Primăria Municipiului Braşov
Realizat în iulie 2005, Braşov, România şi actualizat permanent
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta direct organizaţia care vă
interesează conform adreselor menţionate în catalog sau puteţi apela la noi:
Primăria Municipiului Braşov
Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente
Biroul Relaţii Externe,Turism şi Evenimente
Bd. Eroilor nr. 8, camera 219, Braşov
Tel.: 0268 416550/int. 186
Fax: 0268 473332
E-mail: cristina.munteanu@brasovcity.ro
Web: www.brasovcity.ro
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CUPRINS O.N.G – Uri structurate pe domenii de activitate
Pag. 8 CIVIC :
1. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA CLUB BRAŞOV;
2. ASOCIAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII;
3. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA” Filiala Braşov;
4. ASOCIAŢIA „PENTRU VIITORUL BRAŞOVULUI”;
5. CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL BRAŞOV;
6. ALIANŢA CIVICĂ – GRUPUL CIVIS BRAŞOV;
7. ORGANIZAŢIA CENTRALĂ A FAMILILOR KOLPING DIN ROMÂNIA;
8. EUROCARTA – ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ;
9. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE, DEMOCRAŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ;
10. AGENŢIA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ;
11. GRUPUL DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ CORONA – GIL CORONA;
12. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR Filiala Judeţului Braşov;
13. ASOCIAŢIA AXE.

Pag. 15 SOCIAL, SĂNĂTATE:
1. ASOCIAŢIA „SANO – HEP” ROMÂNIA;
2. ASOCIAŢIA DE CARITATE „BRAŞOVIA”;
3. ASOCIAŢIA DE SERVICII SOCIALE „SCUT” BRAŞOV;
4. FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU PRIETENIE ŞI AJUTOR Filiala Braşov;
5. SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE A ROMÂNIEI Filiala Braşov;
6. ASOCIAŢIA PRO VITA;
7. FUNDAŢIA AGAPEDIA BRAŞOV;
8. ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL CREŞTINĂ „CHRISTIANA” Braşov;
9. ASOCIAŢIA CURCUBEUL BRAŞOV;
10. ASOCIAŢIA CATHARSIS – CENTRUL DE SERVICII PSIHOLOGICE;
11. FUNDAŢIA PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TINERET (F.A.S.T);
12. ASOCIAŢIA SOCIO – ASISTENŢIALĂ „AJUTORUL FAMILIEI”;
13. ASOCIAŢIA UMANITAR – CULTURALĂ „NARNIA”;
14. ASOCIAŢIA „SINDROM DOWN”;
15. ASOCIAŢIA HOPE FOR THE NATIONS – ROMÂNIA;
16. ASOCIAŢIA DIACONIA AJUTOR INTERNAŢIONAL;
17. ASOCIAŢIA CARITABILĂ „SFÂNTA FILOFTEIA”;
18. FUNDAŢIA REFUGIU;
19. ASOCIAŢIA „SOCIETATEA DE PSIHOTERAPIE EXPERIENŢIALĂ ROMÂNĂ;
20. SOURCE OF LIGHT ROMÂNIA INTERNAŢIONAL;
21. ASOCIAŢIA STOMATOLOGICĂ ASTRA;
22. ERAS;
23. FUNDAŢIA MOTIVATION ROMÂNIA;
24. ASOCIAŢIA CENTRUL VIEŢII NOI;
25. ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII BRAŞOV;
26. FUNDAŢIA „NU MA UITA”;
27. ASOCIAŢIA UN PAS SPRE VITOR;
28. ASOCIAŢIA PENTRU PEROANE CU DIZABILITĂŢI FIZICE;
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29. BISERICA REFORMATĂ „CASA SPERANŢEI”;
30. ASOCIAŢIA RAMHA;
31. ASOCIAŢIA IMPACT DE VIITOR;
32. ASOCIAŢIA „SOS SNA GATA”;
33. FUNDAŢIA HOSPICE CASA SPERANŢEI BRAŞOV;
34. ASOCIAŢIA COPIII DE CRISTAL;
35. ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
CARDIACI OPERAŢI – Filiala Braşov;
36. ASOCIAŢIA “FIRM FOUNDATIONS – ROMANIA”;
37. ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂŢI ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE;
38. ASOCIAŢIA OMEGA EGALITATE DE ŞANSE.

Pag. 37 EDUCAŢIONAL, CULTURAL:
FUNDAŢIA „ASPERA PROEDU”BRAŞOV;
ASOCIAŢIA „REUNIUNEA FEMEILOR ROMÂNE” RFR BRAŞOV;
ASOCIAŢIA „NEW GENERATION IMPACT”;
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
COMERCIALE BRAŞOV – AIESEC;
5. FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET BRAŞOV;
6. BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY – BEST BRAŞOV;
7. ASOCIAŢIA CORALĂ ASTRA (CORUL ASTRA);
8. ASOCIAŢIA DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE „CENK” BRAŞOV;
9. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE CÂNT CORAL;
10. ASOCIAŢIA EMPATIA BRAŞOV;
11. ASOCIAŢIA „GLASUL PRIETENIEI”;
12. SOCIETATEA JUNILOR BĂTRÂNI;
13. SOCIETATEA JUNILOR DOROBANŢI;
14. SOCIETATEA JUNILOR CURCANI;
15. SOCIETATEA JUNILOR ROŞIORI;
16. SOCIETATEA JUNILOR NAŢIONALI ALBI;
17. ASOCIAŢIA GRUPUL JUNILOR BRAŞOVECHENI;
18. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR DE FRANCEZĂ;
19. ALIANŢA FRANCEZĂ DIN BRAŞOV;
20. FUNDAŢIA DACIA;
21. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE RESUSE EDUCAŢIONALE;
22. ASOCIAŢIA DE INFORMATICĂ ŞI DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ;
23. ASOCIAŢIA CERCUL DE ISTORIE „COLUMNA” DIN BRAŞOV;
24. ASOCIAŢIA FILATELIŞTILOR DIN BRAŞOV;
25. ASOCIAŢIA „FLUIERAŞUL” BRAŞOV;
26. ASOCIAŢIA OPTIM BRAŞOV;
27. ASOCIAŢIA DE ARTE PLASTICE A FEROVIARILOR DIN ROMÂNIA;
28. FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FEROVIAR;
29. FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE Filiala Braşov;
30. ASOCIAŢIA SATYA;
31. ASOCIAŢIA „BRASSAI”;
32. ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANIA PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA
POPORULUI ROMÂN – Departamentul Central Astra Braşov;
33. ASOCIAŢIA PENTRU ÎNFRUMUSEŢAREA ORAŞULUI BRAŞOV CITADELA;
1.
2.
3.
4.
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34. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „ŢARA BÂRSEI” BRAŞOV;
35. ASOCIAŢIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII;
36. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „APACZAI CSERE JANOS”;
37. ASOCIAŢIA DONIS ART;
38. ASOCIAŢIA EDUCATOARELOR DIN ROMÂNIA;
39. ASOCIAŢIA „ARIPI DE IUBIRE”;
40. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN GRĂDINIŢA DINŢIŞORI DE LAPTE.

Pag. 57 ECONOMIC şi DEZVOLTARE LOCALĂ:
1. ASOCIAŢIA ARANIA;
2. FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII
BRAŞOV;
3. FUNDAŢIA GENESIS – ROMÂNIA;
4. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI INOVAŢIE;
5. ASOCIAŢIA „LIGA CITADINĂ A SERVICIILOR PUBLICE ŞI COMUNALE DIN
ROMÂNIA”;
6. ASOCIAŢIA INTEGRA ROMÂNIA;
7. ASOCIAŢIA SALVAŢI CENTRUL ISTORIC AL BRAŞOVULUI;
8. ASOCIAŢIA PENTRU PARTENERIAT COMUNITAR BRAŞOV.

Pag. 62 PROFESIONAL, TINERET:
1. JURIS ACADEMIA;
2. ASOCIAŢIA TINERILOR ZIARIŞTI;
5. FEDERAŢIA JUDEŢEANĂ A ORGANIZAŢILOR NONGUVERNAMENTALE DE
TINERET BRAŞOV;
6. LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CELOR TINERI;
7. ASOCIAŢIA MICILOR INVESTITORI DIN POIANA BRAŞOV;
8. ASOCIAŢIA MEDICALĂ MATERNA BRAŞOV;
9. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PALETIZARE EPAL – RO;
10. ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BRAŞOVENI;
11. ASOCIAŢIA FEMEILOR DE AFACERI ŞI A FEMEILOR CONDUCĂTOARE DE
ÎNTREPRINDERI DIN BRAŞOV;
12. ASOCIAŢIA DE JUMELAJ DIN POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII;
13. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A FILATELIŞTILOR ŞI A TELECARTIŞTILOR DIN POŞTĂ ŞI
TELECOMUNICAŢII;
14. ASOCIAŢIA POMPIERILOR „ŢARA BÂRSEI” BRAŞOV;
15. ASOCIAŢIA „MANAGER CONSULT JUNIOR – AMCJ BRAŞOV”;
16. ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI „PRO INVEST”;
17. GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ALPBACH BRAŞOV;
18. ASOCIAŢIA
PENTRU
DEZVOLTAREA
DURABILĂ
ŞI
INTEGRITATE
PROFESIONALĂ;
19. UNIUNEA NAŢIONALĂ A TRADUCĂTORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA –
SUCURSALA BRAŞOV;
20. SOCIETATEA ZIARIŞTILOR ŞI
OAMENILOR DE CULTURĂ „CINCINAT
PAVELESCU”.
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Pag. 72 RELIGIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI – Filiala Braşov;
FUNDAŢIA „SF. CONSTANTIN ŞI ELENA” VALEA CETĂŢII BRAŞOV;
ASOCIAŢIA GENERALĂ A ROMÂNILOR UNIŢI – GRECO CATOLICI BRAŞOV;
SOCIETATEA CREŞTINĂ MESAJUL VIEŢII;
ASOCIAŢIA ÎNVIEREA DOMNULUI;
CENTRUL CREŞTIN VIAŢA NOUĂ;
NEW BEGINNINGS ROMÂNIA.

Pag. 75 SPORT:
1. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ARMATA I BRAŞOV;
2. FUNDAŢIA COLUMBOFILĂ 02 BRAŞOV;
3. CLUBUL SPORTIV CIBO – BILAL CICLISM BRAŞOV;
4. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE SCHI BRAŞOV;
5. ASOCIAŢIA „CLUB SPORTIV MIX 2000”;
6. CLUBUL SPORTIV ROMINTRADE BRAŞOV;
7. CLUBUL STEPO;
8. CLUBUL SPORTIV DE ŞAH „LIA”;
9. HANDBAL CLUB GOLDEN KIDS BRAŞOV;
10. CLUBUL SPORTIV REALE BRAŞOV;
11. CLUBUL SPORTIV POSTĂVARUL BODYBUILDING BRAŞOV;
12. ASOCIAŢIA HOCHEI CLUB OLIMPIA BRAŞOV;
13. ASOCIAŢIA AUTO BLIC BRAŞOV;
14. CLUB SPORTIV URZICA;
15. ASOCIAŢIA SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV

Pag. 82 ECOLOGIC, TURISM:
ASOCIAŢIA „RENATUROPA”;
ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ MILENIUL III BRAŞOV;
ECO CLUB MONTAN „CAROL LEHMAN”;
FUNDAŢIA DE ECOLOGIE UMANĂ OASIS BRAŞOV;
ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI CENTRUL LOCAL VIRGIL
ONŢIU BRAŞOV;
6. ORGANIZAŢIA GEOECOLOGICĂ „ACCENT”;
7. ASOCIAŢIA „EXPLORER CLUB”;
8. ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV;
9. ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI PRELUCRĂTORILOR DE PLANTE
MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN ROMÂNIA;
10. ASOCIAŢIA CLUBUL ECOLOGIST MONTAN 14 BRAŞOV;
11. ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA TURISMULUI DIN
JUDEŢUL BRAŞOV – APDT BRAŞOV;
12. CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM;
13. ASOCIAŢIA FLOARE DE COLŢ;
14. ASOCIAŢIA DE TURISM POIANA BRAŞOV;
15. ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI DIN COMERŢ ŞI TURISM – ASCOT;
16. ASOCIAŢIA GHIZILOR MONTANI DIN ROMÂNIA;
1.
2.
3.
4.
5.
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17. ASOCIAŢIA TURISTICĂ BRAŞOV;
18. ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI DIN COMERŢ ŞI TURISM – ASCOT;
19. ASOCIAŢIA GHIZILOR MONTANI DIN ROMÂNIA.

Pag. 91 APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI:
1. ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
CARDIACI OPERAŢI – Filiala Braşov;
2. ASOCIAŢIA PAS ALTERNATIV BRAŞOV;
3. LIGA FEMEILOR BRAŞOV;
4. ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR, RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR EROILOR „BRAŞOV
DECEMBRIE 1989”;
5. UNIUNEA VETERANILOR DE RAZBOI ŞI A VĂDUVELOR DE VETERANI DE
RĂZBOI;
6. ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÎNIA – Filiala Braşov;
7. ASOCIAŞIA RĂNIŢILOR, INVALIZILOR ŞI URMAŞILOR EROILOR ÎN REVOLUŢIA
DIN DECEMBRIE 1989 BRAŞOV;
8. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DIN ROMÂNIA FILIALA
EUROREGIUNEA CENTRU;
9. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI, ORGANIZAŢIA
JUDEŢULUI BRAŞOV.
10. ASOCIAŢIA „UNIUNEA EUROPEANĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP (U.E.P.H)”

Pag. 97 COOPERARE INTERNAŢIONALĂ:
1.
2.
3.
4.

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ „NEAMUL ROMÂNESC” BRAŞOV;
ASOCIAŢIA MUSASHINO JAPONIA;
ASOCIAŢIA SOLEIL DE L’EST;
FUNDAŢIA „OCTAVIAN – EUGEN SASSU DUCSOARA”.

Pag. 99 CARITABIL:
1. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII CREŞTINE;
2. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ AURORA;
3. FUNDAŢIA ISOD;
4. ASOCIAŢIA DE CARITATE „SPRIJIN PENTRU DEFICIENŢII SENZORIALI”;
5. ASOCIAŢIA MISIONARĂ LANDMARK;
6. FUNDAŢIA IOCHEBED;
7. ASOCIAŢIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO – CATOLIC BLAJ, Filiala Braşov;

Pag. 102 DREPTURILE MINORITĂŢILOR:
1. ASOCIAŢIA UNIUNEA ROMILOR DIN ROMÂNIA;
2. ASOCIAŢIA RHOMA HEART – ILO RROM;
3. ASOCIAŢIA G.M.G ESPEROM.
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CIVIC :
ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA CLUB BRAŞOV
1. Adresa: str. M. Sadoveanu nr. 3, etaj II, cam. 13 Braşov
2. Date de contact: Tel/Fax: 0268/475992
3. Persoane de contact:
· Bogdan Lazăr, preşedinte
· Laura Istrate, coordonator programe
4. E-mail/web site: apdbv@brasovia.ro,apdclubbv@gmail.com, www.apd.ro
5. Domeniu de activitate: Civic, Advocacy şi campanii, Drepturi civile şi cetăţeneşti, Drepturile
minorităţilor, Tineret.
6. Scop: Întărirea democraţiei în România prin stimularea participării civice.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
- Proiectul “Susţinerea democraţiei participative în 6 oraşe din judeţul Braşov”, derulat în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, finanţat de U.E prin programul “Facilitatea de
Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta împotriva
corupţiei”;
- “Acces la viaţa publică”, în parteneriat cu Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar Braşov,
finanţat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin programul
“Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European”;
- “Tineri pentru comunitate”, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov,
finanţat de U.E prin programul “Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea
sprijinului societăţii civile în lupta împotriva corupţiei”;
- “Ia atitudine”, derulat în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Centrul de
Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale (CENTRAS), finanţat de U.E prin programul
“Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în lupta
împotriva corupţiei”;
- Partener în cadrul proiectului “Parteneriat pentru buna guvernare”, alături de Asociaţia
Salvaţi Bucureştiul, Asociaţia pentru Tranziţie Urbană şi Centrul de Resurse pentru participare
publică, finanţat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin “Mecanismul
Financiar al Spaţiului Economic European”.
- Proiecte ce se vor derula în viitor:
- “Monitorizarea Serviciului Public de Salubritate prin Intermediul Opiniei Cetăţenilor”,
sprijinit financiar de Balkan Trust for Democracy.
8. Beneficiari: cetăţenii braşoveni.
9. Voluntari: pentru activităţi specifice proiectelor aflate în derulare (organizare evenimente,
sesiuni de instruire, etc).
ASOCIAŢIA ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII
1. Adresa: str. Ovidiu nr. 5, bl. 13, sc. C, ap. 7, Braşov
2. Persoane de contact:
· Anca Pantea, vicepreşedinte, tel: 0720549531
· Kristina Creoşteanu, membru Consiliul Director – tel./fax. 0268415033, 0731302374
· Sorin Toarcea, membru Consiliul Director
3. E-mail/web site: aidc@go.ro, www.aidc.go.ro, kreosteanu@yahoo.com, ellanca21@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: civic
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5. Scop: promovarea valorilor democratice în cadrul comunităţilor locale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Editare şi tipărire carte: „Braşov, un secol de arhitectură”.
· Monitorizarea serviciilor publice cu implicarea cetăţenilor.
7. Beneficiari: cetăţenii braşoveni.
8. Voluntari: pentru colectarea şi procesarea informaţiilor de la cetăţeni şi colaborare în derularea
programelor comunitare.
9. Observaţii: Kristina Creoşteanu este persoană de contact şi pentru Fundaţia parteneri pentru
Dezvoltare Locală (FPDL) din Bucureşti care are ca scop dezvoltarea şi perfecţionarea
democraţiei în administraţia publică prin instruirea funcţionarilor publici şi a aleşilor locali.
ASOCIAŢIA CULTURALĂ “PRO BASARABIA ŞI BUCOVINA”
FILIALA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1990 (Bucureşti), 1991 (filiala Braşov)
2. Adresa: str. Piaţa Sfatului nr. 11, Braşov
3. Persoane de contact:
· Nicoară A. Nicolae, preşedinte – tel. 0268/414318
· Demir Petre, vicepreşedinte
4. E-mail/web site: nicoaran@easynet.ro
5. Domeniu de activitate: civic
6. Scop: reîntregirea României în hotarele sale de drept, stabilite în 1918.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Manifestări cultural artistice, comemorări, conferinţe;
· Cercetare ştiinţifică pentru restabilirea adevărului istoric;
· Colectarea şi donarea de cărţi de literatura şi limba română către şcoli şi biblioteci din
Basarabia şi Bucovina;
· Schimburi de vizite cu români din Basarabia şi Bucovina;
· Proiecte anuale: “Luna Basarabiei” (luna martie) şi “Luna Bucovinei” (luna noiembrie) –
simpozion cu conferinţe la temă, proiectare de filme, manifestări cultural artistice (poezie,
cânt şi dans).
8. Voluntari: cetăţenii interesaţi.
9. Observaţie: sediul central este la Bucureşti, str. Şelari nr. 23, Manu Valentin – preşedinte.
ASOCIAŢIA “ PENTRU VIITORUL BRAŞOVULUI”
1. Adresa: str. Traian nr. 18, Braşov
2. Persoane de contact:
· Ioan Ioniţă, preşedinte
· Liviu Lupu, prim-vicepreşedinte
3. Domeniu de activitate: civic, cultural
4. Scop: promovarea valorilor democratice în societatea civilă, sprijinirea organizării de activităţi
culturale, sportive, de programe de sănătate, programe sociale, acţiuni caritabile, expoziţii,
vernisaje, lansări de carte, simpozioane, colocvii, dezvoltarea liberei iniţiative în toate domeniile
vieţii sociale.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Sprijinirea organizării activităţilor menţionate în scopul asociaţiei;
· Înfrăţire, colaborare şi schimb de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi străinătate
pentru organizarea de acţiuni comune.

9

CLUB SOROPTIMIST INTERNAŢIONAL BRAŞOV
1. Adresă: Bd. Gării nr.2, sc. A, ap.14, Braşov
2. Persoane de contact:
· Rodica Măciucă, preşedinte – tel. 0268/566622, 0268/542016, 0268/541768, 0744382001
· Aurelia Coman, vicepreşedinte – tel. 0268/475475
3. E-mail/web site: rodica_maciuca@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: civic şi social
5. Scop: menţinerea unui înalt nivel de moralitate în afacere, profesie şi viaţă în general.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Promovarea drepturilor şi intereselor femeilor;
· Activităţi de ajutorare materială a categoriilor sociale dezavantajate;
· Participarea membrilor la seminarii şi cursuri de instruire;
· Schimburi culturale şi relaţii internaţionale de prietenie.
7. Beneficiari: membrii şi categorii de dezavantajate
8. Voluntari: persoane cu studii medii/superioare pentru traduceri, secretariat, activităţi de
protocol şi obţinere de sponsorizări, activităţi sociale.
ALIANŢA CIVICĂ – GRUPUL CIVIS BRAŞOV
1. Adresă: str. Piaţa Sfatului nr. 11, Braşov
2. Persoane de contact:
· Ştefan Cojocaru, preşedinte – 0722803083
· Tiberiu Sărăţeanu, responsabil grup social
3. Domeniu de activitate: civic
4. Scop: educaţie civică.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Educaţie civică;
· Diverse ajutoare pentru cazurile sociale;
· Educaţie profesională pentru elevi şi pregătire pentru examenele de capacitate, bacalaureat
şi admitere;
· Implicare în acţiuni de protecţia mediului înconjurător, schimbarea mentalităţii în sensul
revenirii la respectul pentru natură , pentru mediul înconjurător.
6. Parteneri, colaboratori: Fundaţia Academia Civică Bucureşti, Corpul Păcii SUA – România,
Primăria Municipiului Braşov, KFE Elveţia.
7. Beneficiari: cetăţenii
8. Voluntari: elevi şi studenţi, profesori, jurişti, medici.
ORGANIZAŢIA CENTRALĂ A FAMILIILOR KOLPING DIN ROMÂNIA
1. Anul înfiinţării: 1994
2. Adresă: Calea Bucureşti nr. 40, Braşov
3. Persoane de contact:
· Flavia Hurducaş, referent politic – tel. 0268/318116
· Ingrid Arvay, referent de formare - tel. 0268/318116
4. E-mail/web site: office@kolping.ro, www.kolping.ro
5. Domeniu de activitate: civic, social
6. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 09.00 – 17.00
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7. Scop: dezvoltarea societăţii civile prin promovarea democraţiei, a drepturilor inalienabile şi
inviolabile ale omului.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Formare profesională;
· Formare politică şi civică;
· Formare de conducători de grup pentru tineret;
· Cursuri de limbi străine;
· Proiecte: “Prevenirea conflictelor interetnice şi interconfesionale”;“Educaţie pentru
democraţie”; “Edificarea unei organizaţii de întrajutorare”.
9. Beneficiari: membrii şi persoane interesate.
EUROCARTA - ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ
1. Adresă: Bd. Griviţei nr. 73 - 75, Braşov
2. Persoane de contact:
· Maria Manuela Palamari, preşedinte – tel. 0268/471639, 0723656024
· Constanţa Palamari, director – tel. 0722383193
3. E-mail/web site: eurocarta2003@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: civic.
5. Program cu publicul: luni - vineri, între orele 08.00 – 16.00
6. Scop: sprijinirea procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Proiectul “Acteam for children’s rights”.
8. Voluntari: persoane cu studii superioare pentru activităţi de promovare a organizaţiei şi
proiecte.
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE, DEMOCRAŢIE
ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
1. Anul înfiinţării: 2003
2. Adresă: str. Toamnei nr. 19, bl. 5, sc. C, ap. 17, Braşov
3. Persoane de contact:
· Sultana Pădure, preşedinte – tel. 0722649612
· Claudiu Oţeleanu, vicepreşedinte – tel. 0723333007
4. Domeniu de activitate: civic
5. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 12.00 – 16.00
6. Scop: îşi propune să activeze în domenii diverse (social, economic, protecţia mediului, sănătate,
cultură, educaţie) pentru a interveni prin flexibilitate acolo unde sesizează o carenţă.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Facilitarea schimbului de informaţii pentru membrii şi pentru parteneri;
· Participarea la festivaluri, expoziţii, etc;
· Organizarea de întruniri şi manifestări culturale;
· Realizarea de proiecte de tineret;
· Proiect: “Why not?”
8. Voluntari: persoane interesate fără o calificare formală specifică.
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AGENŢIA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE INTERNAŢIONALĂ
1. Anul înfiinţării: 2003.
2. Adresă: str. Salcâmului nr. 2, cod 500307, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ingrid Arvay, membru Consiu Director – tel. 0268/318116, fax. 0268/311884
· Elke Erk, referent – 0256/4999519
· Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România.
4. Domeniu de activitate: educaţional, civic
5. Scop: promovarea activităţilor formative şi educative, a bunei înţelegeri între popoare a
acordării ajutorului social şi de dezvoltare în ţară şi în străinătate.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Cursuri de limbi străine;
· Formarea adulţilor;
7. Voluntari: persoane interesate pentru activităţi organizatorice.
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ CORONA – GIL CORONA
1.
2.
·
·
·
3.
4.
5.
6.

7.

Anul înfiinţării: 2000
Adresă:
Sediu juridic: str. Al.I.Cuza nr 30, Braşov
Adresă de corespondenţă: str. Sitei nr. 82, Braşov
Spaţiile de lucru ale seminariilor, conferinţelor, atelierelor sunt puse la dispoziţia proiectelor de
către Centrul de Tineret Braşov, şcoli şi de către muzeele participante în proiecte.
Persoane de contact:
· Angela Dobrescu, preşedinte – 0723503037, 0741146857
E-mail/site: info@coronabv.ro, www.coronabv.ro, angeladobrescu@yahoo.com
Domeniu de activitate: civic, promovare culturală, comunicare socială, educaţie, formare
profesională, management instituţional, planificare strategică, companii publice, educaţie
ecologică, inserţie socială.
Scop:. Sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale din România, prin promovarea incluziunii
sociale, a cetăţeniei active, prin sprijinirea educaţiei culturale, economice şi politice a tinerilor,
prin promovarea cunoaşterii şi respectului tradiţiilor culturale, în spiritul valorilor unei societăţi
deschise, democratice, ale egalităţii de şanse.
Proiecte derulate:
· 2010: Îmbunătăţirea strategiilor de management pentru casele memoriale şi dezvoltarea
capacităţii acestora de comunicare cu publicul, finanţat de Guvernele Islandei, Principatului
Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.
Partener: Muzeul Casa Mureşenilor.
· 2009 – 2010: Acţiuni de educaţie ecologică interdisciplinară, în cadrul proiectului De la
EMO la ECO, finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei, prin
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.
- Parteneri principali: Muzeul Casa Mureşenilor, Facultatea de Litere, Universitatea
Transilvania Braşov.
- Şcoli partenere: Şc.Gen.nr: 5,6,8,12,14,15,25,27,28,30 Braşov, Şc.Gen.Ghimbav.
· 2008 – 2010: Stagii interdisciplinare de practică pentru studenţi.
· 2008 – 2010: Partener local pentru Institutul Cultural Român, în organizarea şcolii de vară
Limbă, cultură şi civilizaţie românească (cursuri pentru studenţi străini).
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· 2009: Out of the Showcase. Rethinking Museum Visiting Experience, derulat ca sprijin din
partea Ambasadei Olandei, prin programul MATRA-KAP. Workshopuri pentru moderatori
muzeali. Vizite educaţionale, interactive, derulate în parteneriat cu şcoli din Braşov şi
Sighişoara.
- Lansarea seriei de Carte pentru copii, în cadrul colecţiei Identităţi culturale locale.
· 2004 – 2009: campanie de promovare a muzeelor braşovene în şcoli şi licee, cinci ediţii; în
colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov.
· 2005 – 2006: Înfiinţarea primei reţele din România de educaţie pentru patrimoniu, incluzând
oraşele Braşov, Iaşi, Mediaş, Sibiu, Sighişoara; în colaborare cu British Council Romania.
8. Activităţi :
- stagii de practică pentru studenţi ; orientare în carieră şi dezvoltare personală;
- elaborarea de metodologii inovative şi organizarea de activităţi de formare profesională;
- activităţi pentru promovarea diversităţii culturale, participării civice şi a incluziunii sociale;
- elaborarea de strategii pentru managementului schimbării instituţionale pentru instituţii publice
partenere;
- consultanţă pentru integrarea strategică a eforturilor locale din diferite domenii de dezvoltare
socială;
- responsabilizarea elevilor din şcoli şi licee cu privire la importanţa cunoaşterii şi promovării
patrimoniului natural şi cultural local (în mai multe localităţi din ţară);
- proiecte de marketing cultural şi de educaţie muzeală – vizite muzeale interactive, concursuri şi
publicaţii tematice; workshopuri bazate pe materiale educaţionale şi metode didactice
alternative, vizând punerea în valoare şi dezvoltarea creativităţii copiilor şi tinerilor; proiecte
axate pe identitatea culturală locală;
- comunicare socială, campanii de informare publică pe teme de actualitate din diferite domenii
ale vieţii sociale;
- dezvoltarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu alte oraşe din ţară şi străinătate.
9. Parteneri, colaboratori:
- Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (2009-2010)
- Fundaţia Carpatica, Fondul pentru Dezvoltarea Euroregiunilor Carpatice (2005-2006;2010)
- Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc (2005-2006;2009-2010)
- Institutul Cultural Român (2008,2009,2010)
- Ambasada Olandei (2009)
- British Council Romania (2005-2006)
- Consiliul Judeţean Braşov (2004-2009)
- Facultatea de Litere, Universitatea Transilvania Braşov
- Muzeul de Artă Braşov (2004-2009)
- Muzeul de Etnografie Braşov (2004-2009)
- Muzeul Judeţean de Istorie Braşov (2004-2009)
- Muzeul Primei Şcoli Româneşti Braşov (2004-2009)
- Muzeul Casa Mureşenilor Braşov (2004-prezent)
- Muzeul de Istorie Sighişoara (2005-prezent)
- Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti (2010)
- Muzeul Literaturii Române Iaşi (2005-2006;2010)
- Detaeye Media&Art (în cadrul Festivalului ETNOVEMBER 2005,2007,2008,2009)
- Muzeul Brăilei, Casa Memorială Perpessicius (2010)
- Muzeul George Enescu Bucureşti (2010)
- Peste 30 instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar.

13

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ CULTUL EROILOR – FILIALA JUDEŢULUI BRAŞOV
1.
2.
·
·
3.

Anul înfiinţării: 1995 (asociaţia) / 2007 (filiala)
Adresă şi contact:
Sediu filială: Str. Lungă 231, 500051, CMZ Municipiul Braşov, tel. 0268 510486
Sediul central: Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1, Bucureşti
Persoane de contact:
· Stratanov Dumitru, preşedinte – 0268/425079, 0729104254
· Standavid Leonte, vicepreşedinte - 0744189331
4. Program cu publicul: marţi, între orele 9.00 – 12.00
5. Domeniu de activitate: civic.
6. Scop: revigorarea patriotismului naţional şi cinstirea şi eternizarea eroilor neamului.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotiorea monumentelor, cimitirelor militare şi a operelor
comemorative de război pentru comemorarea eroilor la datorie, fără nici o deosebire de religie
sau origine etnică;
· Participarea la construirea de noi monumente, troiţe, plăci comemorative, pentru eternizarea
eroilor jertfiţi pentru întregirea şi apărarea neamului;
· Cultivarea dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului şi armatei
române, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a
înainţaşilor noştri, jertfiţi pe „altarul patriei” pentru apărarea gliei străbune în hotarele sale
fireşti, a independenţei şi suveranităţii naţionale;
· Revigorarea şi propagarea cultului şi eroismului românesc din toate timpurile şi din toate
războaiele, în mass media;
· Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război
închinate eroilor şi martirilor neamului;
· Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor care se comemorează în fiecare
an de Ziua Înălţării Domnului ;
· Înaintarea de propuneri la autorităţile de drept, pentru acordarea numelor de eroi unor localităţi,
străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ;
· Colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate care au
monumente şi cimitire ale eroilor români pe teritoriul acestor ţări;
· Reprezentarea, apărarea şi sprijinirea intereselor legitime ale familiilor eroilor şi membrilor
asociaţiei în toate situaţiile.
8. Parteneri, colaboratori: Consiliul Local al Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov.
9. Beneficiari: tineretul şcolar şi gimnazial şi cetăţeni de toate vârstele.
10. Voluntari: cei interesaţi de scopul asociaţiei.
ASOCIAŢIA AXE
1. Adresa: str. De Mijloc nr. 110, Braşov
2. Persoane de contact:
· Tudor Alexandru Moruzi, preşedinte - tel. 0268/414200
· Cornelia Sima, secretar – tel. 0268/416550, int 153
3. E-mail/web site: axebrasov@yahoo.com, adrianmoruzi@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: civic
5. Scop: dezvoltarea comunităţii locale prin buna colaborare a grupurilor locale de interese cu
centre locale, naţionale şi internaţionale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
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· Instruire asociaţii de proprietari – administratori;
· Dezvoltare comunitară;
· Proiecte: “Birou de Consiliere pentru Cetăţeni”, “Ne dezvoltăm împreună”, etc.
7. Beneficiari: cetăţenii braşoveni, funcţionari publici, consilieri locali, ziarişti.
8. Voluntari: pentru activităţi specifice scrierii de proiecte şi derulării proiectelor existente
(organizare evenimente, sesiuni de instruire, etc).

SOCIAL , SĂNĂTATE
ASOCIAŢIA “SANO-HEP” ROMÂNIA
1. Adresa: str. Zizin nr. 14, bl. 35, sc. A, ap. 26, Braşov
2. Persoane de contact:
· Gheorghe Ionescu, preşedinte executiv – tel. 0723234514,
· Claudia Spînu, şef compartiment secretariat - administrativ – tel./fax: 0268/311106
3. E-mail/web site: sanohep@hotmail.com, www.sanohep.gdd.ro
4. Domeniu de activitate: social, sănătate
5. Scop: crearea unui cadru organizat pentru soluţionarea problemelor specifice bolnavilor de
hepatită virală şi afecţiuni asociate şi sprijinirea acestora în efectuarea tratamentelor care se
impun şi desfăşurarea unor acţiuni orientate spre prevenirea acestor afecţiuni în rândul
colectivităţilor şi al societăţii civile.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Sprijinirea pacienţilor în efectuarea tratamentelor specifice sub forma întâlnirilor periodice
(trimestriale) între membrii asociaţiei şi medici specialişti în cadrul cărora s-au prezentat
principalele probleme şi mijloace de tratament legate de incidenţa bolilor hepatice;
· Consiliere şi informare în domeniul prevenţiei, depistării, tratamentului şi asistări posttratament a pacienţilor cu afecţiuni hepatice şi a grupurilor de risc;
· Servicii social – medicale în beneficiul pacienţilor cu hepatite virale aflaţi în tratament, a
celor care nu sunt incluşi în tratament (cei aflaţi pe listele de aşteptare sau care nu răspund la
tratament), precum şi a pacienţilor la care tratamentul specific nu se aprobă datorită vârstei
înaintate (pacienţi cu vârste de peste 65 de ani);
· Consultaţii şi analize gratuite pentru membrii asociaţiei prin programe de colaborare cu
laboratoare de analize (S.C. BIOSSAN S.R.L) şi cadrele medicale de specialitate;
· Organizarea de simpozioane cu participare naţională şi internaţional cu distribuirea de
materiale informative în domeniul afecţiunilor hepatice şi asociate;
· Colaborări interne şi internaţionale.
7. Beneficiari: 365 persoane (pacienţi cu afecţiuni hepatice virale de peste 65 de ani, pacienţi
depistaţi cu virusul HVB şi HVC aflaţi pe listele de aşteptare pentru includerea în tratament,
pacienţi incluşi în programele naţionale de tratament cu Interferon şi similare, pacienţi nonrespondenţi la tratament sau cu tratament întrerupt din motive medicale, pacienţi cu complicaţii
hepatice virale netratabile precum ciroza hepatică, calcinom hepatocelular, etc, contacţii
bolnavilor cu hepatite virale B şi C, grupuri cu risc de îmbolnăvire cu virusul hepatic,
colectivităţi din societatea civilă, bolnavi cu afecţiuni hepatice virale neincluşi în programele de
tratament din sistemul de asistenţă medicală).
8. Voluntari: cadre medicale medii şi superioare, cadre economice, juridice şi tehnice.
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ASOCIAŢIA DE CARITATE “BRAŞOVIA”
1. Adresa: str. Şirul Livezii nr. 12, Braşov
2. Persoane de contact:
· Vulsan Hallmen Alexandru, director - tel. 0268/472478
· Luoana Constantiniu, membru – tel. 0268/416550/int. 127
3. E-mail/web site: brasovia_ong@yahoo.co.uk
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: activităţi filantropice, educaţionale şi ecologice.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi de ajutorare a vârstnicilor, familiilor cu mulţi copiii şi persoanelor cu handicap, în
mod deosebit în preajma sărbătorilor religioase de peste an;
· Acţiunea “Speranţa” – campanie de strângere de fonduri pentru obţinerea unei proteze
necesare unui caz social;
· Proiecte: “Centrul pentru persoane fără adăpost”, “Casa mamei”, “Instruirea voluntarilor
care lucrează cu persoane defavorizate”, în parteneriat cu “Corpul Păcii”.
7. Beneficiari: cazuri sociale deosebite.
8. Voluntari: asistenţi sociali şi persoane interesate în scrierea de proiecte şi derularea proiectelor
existente (organizare evenimente, sesiuni de instruire, etc), pentru campanii de strângere de
fonduri, etc.
ASOCIAŢIA DE SERVICII SOCIALE “SCUT” BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2000
2. Adresa: str. Ţebea nr. 16, Braşov, tel/fax: 0268429623
3. Persoane de contact:
· Gabriela Dima – Preşedinte – tel: 0745136103
· Ioana Serb – Director Executiv – tel. 0751093620
4. E-mail/web site: scut_brasov@yahoo.com, ela.dima@yahoo.com, ion_as@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: social şi sănătate
6. Scop: Îşi propune să creeze, să dezvolte şi să promoveze servicii comunitare adresate nevoilor
grupurilor marginalizate sau cu risc de marginalizare socială.
7. Activităţi şi proiecte derulate, obiective:
· Prevenirea, recuperarea, reabilitarea psiho-socio-vocaţională pentru persoanele cu probleme
de sănătate mintală şi cu risc crescut de a le dezvolta.
· Integrarea socio-profesională a tinerilor defavorizaţi, inclusiv a celor proveniţi din centrele
de plasament.
· Crearea şi promovarea de modele de bună practică în dezvoltarea de servicii comunitare.
· Sensibilizarea şi implicarea comunităţii în sprijinirea procesului de reintegrare socială a
beneficiarilor proiectelor ce se desfăşoară sub egida asociaţiei SCUT.
· Educarea comunităţii în vederea creşterii gradului de toleranţă şi acceptare a persoanelor
dezavantajate social.
· Proiecte:
1. Servicii de sănătate mintală – Centrul de Zi SCUT, care oferă servicii sociale specializate
de recuperare şi reabilitare psihosocială a persoanelor cu probleme cronice de sănătate
mintală.
2. After Care Start susţine integrarea socio-profesională a tinerilor între 16 şi 25 de ani,
proveniţi din centrele de plasament, cu risc crescut de a dezvolta probleme sociale şi de
sănătate mintală.
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3. Poţi şi tu – program de dezvoltare personală, disponibil tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 14 şi 25 de ani, care urmăreşte să înzestreze tinerii cu abilităţi de viaţă pentru a produce
o schimbare benefică pentru ei înşişi, pentru comunităţile de care aparţin şi pentru lume. Până
în acest moment, la program participă 50 de tineri din comunitate şi 50 de tineri proveniţi din
sistemul de ocrotire de stat.
4. Biblioteca Vie – Biblioteca Vie funcţionează ca o bibliotecă obişnuită – cititorii vin şi
împrumută cărţi pentru o perioadă limitată de timp. Există însă un aspect important, cărţile
din Biblioteca Vie sunt oameni reprezentând grupuri care se confruntă, sau se pot confrunta
cu prejudecăţi sau stereotipuri (de gen, vârstă, etnie, rasă, religie etc.) şi care ar putea fi
victime ale discriminării, excluderii sociale, sau pot fi oameni care ar da cititorului o
experienţă unică de învăţare în domeniul diversităţii şi al interculturalităţii.
· Beneficiari: adulţi cu probleme cronice de sănătate mintală, tineri peste 18 ani proveniţi din
zona instituţionalizată.
8. Voluntari: asistenţi sociali, psihologi, jurişti, medici şi artişti pentru activităţi de coordonare,
supervizare şi activităţi directe cu beneficiarii (ergoterapie, lecţii de limba engleză, computer,
excursii).
FUNDAŢIA INTERNAŢIONALĂ PENTRU PRIETENIE ŞI AJUTOR
FILIALA BRAŞOV
1. Adresă sediul central: str. Maximilian Popeea nr. 33, ap. 2, Bucureşti
2. Adresă filială: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, bl. 11, sc. A, ap. 13, Braşov
3. Persoane de contact:
· Oprea Alecsandra, preşedinte filiala Braşov – tel. 0722555787
4. E-mail/web site: f.f.wpubv@xnet.ro
5. Domeniu de activitate: social, umanitar
6. Scop: ajutor pentru persoane dezavantajate (săraci, bolnavi, handicapaţi) care trăiesc în condiţii
improprii.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Ajutorarea persoanelor sărace prin distribuirea la domiciliu de alimente, îmbrăcăminte,
încălţăminte şi produse igienico-sanitare;
· Donaţii în jucării şi excursii de 1 iunie;
· Ajutor financiar de sărbători (Crăciun, Paşti);
· Proiecte: “Cultura Păcii”(voluntariat), “Caravana lui Moş Crăciun”, “Cineva vă ajută”.
8. Beneficiari: persoane dezavantajate.
9. Voluntari: persoane interesate, cu simţ civic.
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE A ROMÂNIEI
FILIALA BRAŞOV
1. Adresă filială: str. Muresenilor, Braşov
2. Persoane de contact:
· Luana Minea, director filiala Braşov – tel. 0268/475913, 0744537334
3. E-mail/web site: crbv@rdslink.ro
4. Domeniu de activitate: social şi sănătate
5. Scop: prevenirea şi alinarea în mod imparţial a suferinţelor umane fără nici o discriminare de
naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă militară, socială sau politică.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Intervenţie în caz de dezastre;
· Prevenirea îmbolnăvirilor;
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Sprijin pentru cazuri sociale dezavantajate: tabere, pachete alimentare, ajutor material, etc.;
Serviciu de îngrijire la domiciliu;
Proiecte: “Centrul pentru persoane fără adăpost”, Cursuri pentru baby sitter şi lucrători
sociali.
7. Beneficiari: persoane dezavantajate şi aflate în situaţii de criză.
8. Voluntari: persoane interesate, cu simţ civic.
ASOCIAŢIA PRO VITA
1. Adresă: Str. Valea Tei nr.22, Braşov
2. Persoane de contact:
· Desloge Wiliam, preşedinte – tel. 0368/415565
· Desloge Margaret, vicepreşedinte – 0744641652, provita@yahoo.com
3. E-mail/site: provitabv@idilis.ro, www.provitabv.ro
4. Domeniu de activitate: social, sănătate
5. Scop: producere de material educaţional în legătură cu femeia însărcinată şi nou născutul.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Apărarea drepturilor individuale ale femeilor şi copiilor;
· Producţie şi prezentare de materiale video în şcoli şi licee despre valori morale şi materiale
pentru educarea tinerilor;
· Marş anual de 1 iunie împotriva avortului;
· Ajutor material şi spiritual pre şi post avort, pentru îngrijirea copilului atunci când mama se
decide să-l păstreze.
7. Parteneri, colaboratori: preoţi, pastori, leaderi religioşi, Asociaţia Iochebed Suceava, Oradea şi
Asociaţia Pro Vita Timişoara.
8. Beneficiari: femei însărcinate
9. Voluntari: persoane abilitate pentru a acorda consiliere beneficiarelor.
FUNDAŢIA AGAPEDIA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1995
2. Adresă: str. Horia nr. 22A, cod 500045, Braşov
3. Persoane de contact:
· Liliana Guşu, director executiv – tel. 0268/476749, 0740160936, liligusu@yahoo.com
4. E-mail/site: info@agapedia.ro, www.agapedia.ro
5. Domeniu de activitate: - Servicii sociale
- Educaţie formală şi neformală
6. Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi familiilor aflate în dificultate în judeţul Braşov,
atât prin oferirea de servicii directe ât şi prin activităţi de formare profesională, lobby şi
advocacy.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Serviciul de tip Familial – are rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau
familii - familia extinsă, substitutivă sau asistentul maternal profesionist - creşterea şi îngrijirea
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi. Prin acest serviciu Fundaţia Agapedia
oferă protecţie pe termen scurt, mediu sau lung, copiilor care sunt părăsiţi de la naştere în
maternităţi şi spitale, sau pentru cei care nu pot rămâne în familiile biologice şi au nevoie de
protecţie până la rezolvarea situaţiei sociale.
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· Serviciul de adopţie naţională – are drept scop oferirea copiilor liberi pentru adopţie o
soluţie definitivă în interesul superior al acestuia, anume, posibilitatea de a fi crescuţi şi educaţi
într-o familie.
Serviciile oferite de Fundaţia Agapedia în sfera adopţiei naţionale:
recrutarea şi evaluarea potenţialelor familii adoptatoare;
evaluarea copiilor eligibili pentru adopţie;
participarea la potrivirea teoretică dintre copil şi familie;
asistenţă complexă în timpul procesului de adopţie;
servicii post-adopţie.
Fundaţia Agapedia colaborează cu DGASPC Braşov în ceea ce priveşte derularea serviciului
de adopţie internă, în special la realizarea potrivirii teoretice copil-familie adoptatoare, precum şi
participarea unui formator din cadrul fundaţiei la cursuri de pregătire pentru familii adoptatoare,
organizate de către DGASPC Braşov.
· SocioMed – Centrul de servicii sociale şi medicale pentru persoane vulnerabile –
reprezintă o iniţiativă a Fundaţiei Agapedia România care vizează atât creşterea calităţii
serviciilor acordate, cât şi accesibilitatea categoriilor de populaţie vulnerabilă la serviciile de
asistenţă socială şi medicală.
Prin Centrul SocioMed se oferă acces la serviciile de asistenţă socială şi medicală adaptate
nevoilor de educare, informare, comunicare ale diferitelor categorii de populaţie defavorizată.
Activitatea de asistenţă socială este completată de :
- planificare familială, oferită în cadrul cabinetului de planificare familială; este asigurată
consilierea specifică şi sunt furnizate contraceptive gratuite pentru solicitanţii aparţinând
segmentelor populaţionale defavorizate.
- echipa mobilă desfăşoară activităţi de informare şi educare în domeniul planificării familiale
în comunităţile defavorizate, dar şi în şcoli şi licee.
· Formare profesională pentru asistenţii maternali
În anul 2009 Fundaţia Agapedia a fost autorizată CNFPA pentru o perioadă de 4 ani ca şi
furnizor de formare profesională pentru programul de perfecţionare profesională pentru asistenţi
maternali. Încă din anul 2006 Fundaţia Agapedia organizează anual cursuri nonformale pentru
asistenţii maternali profesionişti. Au fost organizate cursuri pentru asistenţi maternali din
Braşov, Covasna, Harghita şi Arad, angajaţi ai DGASPC.
· „Prefer să ştiu din timp”- Proiect derulat prin Iniţiativa globală Susan G. Komen for the
Cure, care are scopul de conştientizare a femeilor din zone defavorizate, asupra cancerului de
sân, pentru creşterea numărului de cazuri de cancer de sân diagnosticate în stadii precoce, prin
organizarea unor sesiuni de informare-educare-comunicare facilitate de voluntari, pentru
transmiterea de informaţii privind autocunoaşterea sânului şi accesarea serviciilor existente în
Judeţul Braşov pentru diagnosticul şi tratamentul cazurilor de cancer la sân.
Proiectul este derulat în parteneriat cu următoarele instituţii publice şi private:
- Direcţia de Sănătate Publică Braşov;
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;
- Universitatea Transilvania Braşov – Facultatea de Drept şi Sociologie, Catedra de Asistenţă
Socială;
- Liga Femeilor din Constanţa;
- Primăria localităţii din Şercaia;
- Asociaţia Bolnavilor de Cancer – ABC;
- Asociaţia Generaţia 2008;
- Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
- Dr. Minerva Gurgu, medic geriatru;
- Dr. Adina Ancăn, medic şcolar şi de familie din municipiul Braşov.
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· „Grundtvig : Strategii Inovatoare pentru Prevenirea Revidivei” – În luna august 2009 a
fost încheiat un parteneriat între mai multe instituţii publice şi private în vederea implementării
de către municipiul Braşov a proiectului mai sus amintit:
- Municipiul Braşov;
- Direcţia de Servicii Sociale;
- Poliţia Comunitară;
- Centrul pentru Persoane fără Adăpost;
- Penitenciarul Codlea;
- Asociaţia Pentru Siguranţă Urbană şi Mediere Braşov;
- AJOFM Braşov;
- DGASPC Braşov;
- Asociaţia Diaconia Ajutor Internaţional;
- Fundaţia Agapedia;
- Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Filiala Braşov „Virgil Oniţiu”;
- Biserica Reformată „Casa Speranţei”;
Scopul acestui proiect este de identificare a acţiunilor necesare ce urmează a fi întreprinse în
vederea eliminării barierelor existente în găsirea unui loc de muncă şi a integrării în societate
după eliberarea din detenţie.
· Educaţie nonformală pentru profesioniştii implicaţi în furnizarea de servicii sociale.
În colaborare cu DGASPC Braşov, Fundaţia Agapedia organizează trening-uri şi sesiuni
informative în vederea îmbunătăţirii abilităţilor profesionale ale personalului implicat în
furnizarea de servicii sociale directe (asistenţi sociali, referenţi asistenţă socială, educatori,
referenţi de educaţie, îngrijitori, din cadrul Centrelor de plasament de stat sau din cadrul
primăriilor din mediul rural). Au fost organizate asemenea sesiuni în judeţele Braşov, Harghita,
Covasna şi Arad.
8. Parteneri, colaboratori: Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Braşov, Comitetul Român
pentru Adopţii, Agenţia Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Fundaţia
Iokebed, Casa Harului Codlea, Direcţia de Servicii Sociale Braşov, Universitatea Transilvania
Braşov (Facultatea de Drept şi Sociologie, specializarea Asistenţă Socială), Poliţia de
Proximitate Braşov, Spitalul Clinic de Copii Braşov, etc.
9. Beneficiari: copiii şi familiile acestora.
10. Voluntari: sociologi, psihologi, jurişti, asistenţi sociali şi medicali, medici, terapişti prin joc.
ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL-CREŞTINĂ “CHRISTIANA” BRAŞOV
1. Adresa: str. Dr. I. Cantacuzino nr. 14, Braşov
2. Persoane de contact:
· Dir. MARGARETA ADRIANA – tel. 0268/273450
· contact@cristiana.ro
3. Domeniu de activitate: medical şi social
4. Scop: acordarea de asistenţă medical - socială şi spirituală.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Consultaţii şi tratamente, alte prestaţii medicale;
· Distribuire de ajutoare materiale persoanelor sărace;
· Masă caldă de prânz pentru săracii recomandaţi de parohia aparţinătoare;
· Activitate de consiliere şi susţinere spirituală pentru asistaţii din Căminul de Bătrâni;
· Construcţia şi întreţinerea în bună stare de funcţionare a imobilelor în care asociaţia îşi
desfăşoară activitatea: Policlinică, Cantină Socială şi Cămin de Bătrâni.
6. Beneficiari: vârstnici şi persoane sărace.
7. Voluntari: cu studii teologice şi alte diverse calificări profesionale.
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ASOCIAŢIA CURCUBEUL BRAŞOV
1. Adresa: str. Lalelelor nr. 19, bl. 83, sc. B, et. II, ap. 12, Braşov
2. Persoane de contact:
· Szekely Eva, preşedinte – tel.0268/332719, fax.0368/324888, mobil.0722348907,
curcubeul@yahoo.com
· Keul Codruţa, secretar – tel. 0722940132
3. Domeniu de activitate: social
4. Scop: protecţia drepturilor copilului aflat în dificultate sau cu handicap.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Acţiuni cu ocazia zilei de 1 iunie;
· Consultanţă psihologică şi juridică pentru familiile beneficiarilor.
6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov, Primăria Tărlungeni, Consiliul
Judeţean Braşov, Asociaţia Catharsis.
7. Beneficiari: familiile cu copii aflaţi în dificultate sau cu handicap.
ASOCIAŢIA CATHARSIS – CENTRU DE SERVICII PSIHOSOCIALE
1. Adresă: str. Toamnei nr. 16, Braşov
2. Persoane de contact:
· Azota Popescu, preşedinte – tel. 0268/324888, fax 0268/318461, mobil 0722295282
· Cornelia Tatu, vicepreşedinte – tel. 0268/324888, fax 0268/318461, mobil 0722728578
3. E-mail/web site: mail@catharsis.org.ro,
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: asistenţă socială şi consiliere psihologică, juridică, medicală şi didactică tuturor
categoriilor de persoane vulnerabile.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Prevenirea abandonului familial şi şcolar;
· Dezinstituţionalizarea;
· Asistenţă medicală şi materială copiilor cu handicap;
· Consiliere pentru părinţi şi copii;
· Centru pentru copiii-victime ai violenţei domestice;
· Acţiuni pentru copiii străzii şi pentru cei cu comportament deviant;
· Proiecte: “Prevenirea abandonului”, “Filantropie şi voluntariat”, “Formarea asistenţilor
maternali profesionişti”, “Centrul de zi şi noapte pentru copiii străzii”, “Un cămin pentru
fiecare copil abandonat”, “Centru privat de tip familial”, “Centru de zi pentru copiii
nevăzători”.
7. Parteneri, colaboratori: Asociaţia Il Conventino Italia, S.P.A.I. Italia, Sunshine Irlanda, Hope
Cottage SUA, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Braşov, Harghita şi Covasna, Clubul
Lion Braşov, Centrul de plasament Barza Mică,
8. Beneficiari: cazuri sociale
9. Voluntari: persoane cu studii universitare de specialitate (asistenţi sociali, psihologi, medici).
FUNDAŢIA PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TINERET (F.A.S.T.)
1. Anul înfiinţării: 1998
2. Adresă: Str. George Moroianu, nr. 17, Săcele, Judeţul Braşov
3. Persoane de contact:
· Daniel Hristea, preşedinte executiv– tel. 0268/274365, 0788577424
· Ramona Blaga, vicepreşedinte – tel. 0268/274365

21

4. E-mail/web site: contact@fastcharity.ro, www.fastcharity.ro
5. Domeniu de activitate: social, tineret
6. Scop: ajutorarea persoanelor defavorizate din România pentru a lupta împotriva sărăciei şi
discriminării .
7. Obiectiv principal: crearea unui cadru organizatoric pentru ajutorare morală, materială şi
socială a persoanelor fără venituri, a persoanelor cu venituri materiale mici, a persoanelor aflate
în centre de protecţie socială şi a celor care nu beneficiază de o astfel de protecţie.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Dezvoltare comunitară în zone defavorizate (sate, comunităţi de rromi, cartiere mărginaşe);
· Educaţie non-formală, învăţământ preşcolar;
· Activităţi de dezvoltare a societăţii civile (centre de resurse ONG, promovarea
voluntariatului);
· Sprijin pentru persoane de vârsta a treia (centre de zi pentru vârstnici, asistenţă medicală);
· Elaborarea şi distribuirea electronică a unui Newsletter;
· Fondatori ai unei reţele judeţene a asociaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială (cu
sediul la Casa Corpului Didactic Braşov);
· Proiecte:
Educaţie nonformală extracurriculară pentru copiii de etnie rromă proveniţi din familii
defavorizate:
- Proiectul „Educaţia învinge sărăcia”;
- Proiectul muzical „Şcoala de muzică – Muzică pentru copii”;
Asistenţă şi suport copiilor, familiilor şi comunităţilor aflate în zone dezaventajate:
- Proiectul „Case mai Bune”;
- Proiectul „Apă pentru Tărlungeni”.
9. Beneficiari: copii şi tineri aflaţi în situaţie de excluziune socială, comunităţi de rromi (copii şi
adulţi), vârstnici şi persoane cu nevoi speciale, voluntari care doresc să participe la activităţi de
caritate.
10. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Săcele, Casa Corpului Didactic Braşov,
O.V.A.S. (Organizaţia de voluntari pentru asistenţă socială), Asociaţia Romii Împreună,
Fundaţia Profamilia.
11. Voluntari: asistenţi sociali şi persoane interesate pentru organizarea activităţilor de socializare,
transport şi distribuţie ajutoare materiale, strângere de fonduri, tehnoredactare, gestionarea
paginii web.
ASOCIAŢIA SOCIO-ASISTENŢIALĂ “AJUTORUL FAMILIEI”
1. Anul înfiinţării: martie 2002
2. Adresă: str. Muncii nr. 12, bl. E17, ap. 1, cod 500281, Braşov
3. Persoane de contact:
· Busacca Giacomo, preşedinte – 0268/319912
· Colanel Ofelia Gratiela, vicepresedinte – tel. 0744307121
· Baicociu Argentina, secretară - tel. 0268/319912, 0721112900
· Ramona Ciangau, contabil – 0268/319912
4. E-mail/web site: ajutorul_familiei@yahoo.com, www.telesoccorso.ro
5. Domeniu de activitate: social, sanitar şi educaţional
6. Scop: desfăşurarea unor activităţi privind programe asistenţiale, în scopul integrării în societate
a persoanelor asistate, servicii de îngrijire a adulţilor şi copiilor, programe de îngrijire la
domiciliu sau în instituiţii de specialitate, programe de reorientare profesională, cursuri de
formare profesională pentru îngrijitorii la domiciliu, programe de readaptare profesională.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
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Îngrijire şi asistenţă infirmieristică;
Consultaţii, vaccinare, consiliere gratuite pentru copiii din şcoli;
Ajutorare materială a persoanelor dezavantajate;
Îngrijire medicală de specialitate la domiciliu şi/sau în spitale şi transport cu ambulanţa;
Serviciul telesoccorso (prin telefon);
Proiecte: “Ziua copilului braşovean”; “Proiectul de orientare şcolară şi profesională”;
“Proiectul de educaţie sexuală” vizând educarea copiilor pentru evitarea degradării fizice şi
psihice, a personalităţii, ca urmare a consumului de droguri şi alcool, încurajarea
comunicării eficiente şi educarea copiiilor în vederea alegerii unei profesii viitoare care să-i
asigure respectarea de sine şi siguranţa;
· Campania de Medicină Preventivă şi Curativă pentru copii şi adolescenţi: educarea copiilor
pentru respectul sănătăţii celorlalţi, crearea culturii sănătăţii şi a igienei, educarea
adolescenţilor în a recunoaşte falsităţile din mesaje televizate.
8. Beneficiari: copiii în general, copii săraci, bolnavi, cu deficienţe, marginalizaţi; persoane de
vârsta a III-a, bolnave, imobilizate, singure, dependente, marginalizate; persoane aflate în stare
de convalescenţă.
9. Voluntari: studenţi şi absolvenţi de medicină, sociologie, psihologie, pedagogie.
ASOCIAŢIA UMANITAR - CULTURALĂ “NARNIA”
1. Anul înfiinţării: 2002
2. Adresă: Valea Tei nr. 22, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ciobanu Ionuţ - Manuel, preşedinte – tel. 0722160320
· Boghez Maria Gica, secretar - 0742829287
4. E-mail/web site: narnia@rdslink.ro, manuelciobanu@rdslink.ro
5. Domeniu de activitate: social, cultural
6. Scop: grija pentru viaţa omului, sprijinirea demnităţii şi respectul pentru viaţa omului.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Acordarea de ajutoare materiale persoanelor aflate în dificultate, fără adăpost sau fără
posibilităţi materiale;
· Crearea de centre sau cămine de ocrotire a minorilor, femeilor, bătrânilor sau pentru
persoanele aflate în situaţii dificile;
· Programe educative pentru copii şi tineri;
· Organizarea de activităţi de agrement şi tabere pentru copii şi tineri;
· Acordarea de facilităţi medicale persoanelor cu venituri mici;
· Programe de instruire şi formare profesională;
· Proiecte: “Program de instruire şi formare în domeniul asistenţei sociale”; “Program de
asistare stradală adresat persoanelor fără adăpost şi familiilor sărace din Municipiul
Braşov”; “Program educaţional adresat copiilor şi tinerilor”.
8. Beneficiari: persoane marginalizate social
9. Voluntari: studenţi ai facultăţilor de asistenţă socială şi sociologie, cursanţi în cadrul
programelor de recalificare profesională în domeniul asistenţei sociale pentru activităţi de
asistare stradală, obţinerea documentelor de identitate, program educativ şi însoţire pentru
control medical.
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ASOCIAŢIA “SINDROM DOWN”
1. Adresă: Bd. Alexandru Vlahuţă nr. 63, bl. 139, sc C, ap. 8, Braşov
2. Persoane de contact:
· Elena Anicuţa Popa, preşedinte – tel. 0268/311101
3. E-mail/web site: asdbv2004@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: sănătate
ASOCIAŢIA HOPE FOR THE NATIONS – ROMÂNIA
1. Anul înfiinţării: 2004
2. Adresă: str. Bisericii Sfântul Nicolae nr. 15, 500112, Braşov
3. Persoane de contact:
· Biech Mark, preşedinte – tel. 0722569125
4. E-mail/web site: mbiech@hftn.ro, www.hftn.ro
5. Domeniu de activitate: social
6. Scop: a asigura copiilor români hrană şi acces la educaţie.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Implementarea de programe de integrare a persoanelor defavorizate şi parteneriate pentru a
“vindeca” tinerii naţiunii;
· Servicii sociale pentru copii şi tineri;
· Ajutor material/financiar pentru săraci;
· Programul de voluntariat sub autoritatea şi în colaborare cu cadrele medicale din Spitalul de
Copii Braşov: terapie prin joc, programe de îngrijire a copiilor.
8. Beneficiari: 44 copii şi tineri
9. Voluntari: persoane interesate, cu liceu sau facultate diverse specializări.
ASOCIAŢIA DIACONIA AJUTOR INTERNAŢIONAL
1. Adresă: str. Carierei nr. 65, Braşov
2. Persoane de contact:
· David Dugeniuk – 0788055433, diaconiabv@rdsbv.ro, tel. 0268/412304, 0268/470714, 0368
429178, 0368/429179
· Cărămidaru Cristian, administrator – tel./fax 0268/412304
· Juncu Daniel, coordonator programe de asistenţă socială –0268/ 412304
· Monica Pîrvu, coordonator Servicii Sociale: moni_pirvu@yahoo.com
3. E-mail/site: diaconiabv@rdsbv.ro, www.diaconiabv.ro
4. Domeniu de activitate: social
5. Program cu publicul: luni - vineri, între orele 11.00 – 16.00
6. Scop: vine în sprijinul celor aflaţi în dificultate, căutând resurse de sprijin în ţară cât şi
străinatate şi oferind suport material, economic, social şi spiritual.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Ajutorarea familiilor sărace, financiar, cu îmbrăcăminte, alimente, medicamente;
· Ajutorarea copiilor străzii, caselor de copii şi azilelor de bătrâni;
· Ajutorarea instituţiilor spitaliceşti şi policlinicilor: aparatură şi echipament sanitar, obiecte
de mobilier, medicamente şi alimente;
· Ajutorarea unităţilor de învăţământ cu mobilier, materiale didactice, rechizite, cărţi, utilităţi;
· Colectarea şi distribuirea de ajutoare şi donaţii;
· Construirea unor case pentru familii defavorizate;
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· Grădiniţa ”Diaconia”.
8. Beneficiari: persoane marginalizate social.
9. Voluntari: necalificaţi.
ASOCIAŢIA CARITABILĂ “SFÂNTA FILOFTEIA”
1. Anul înfiinţării: 2001.
2. Adresă: str. Toamnei nr. 22, Braşov
3. Persoane de contact:
· Popescu Marcela, preşedinte – tel. 0723005192
· Popescu Ioana Iulia, membru
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: desfăşurarea unor activităţi cu caracter nepatrimonial constând în ajutorarea persoanelor
cu handicap sau instituţionalizate, în limita posibilităţilor.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Donaţii în bani, alimente, pampers la Căminul de Bătrâni Braşov, la Fundaţia “Nu mă uita”
(Cămin de minori Braşov) şi alte cazuri individuale.
7. Beneficiari: persoane dezavantajate şi instituţii specializate.
FUNDAŢIA REFUGIU
1. Anul înfiinţării: 2000.
2. Adresă: str. Învăţătorilor nr. 15, Braşov
3. Persoane de contact:
· Estedabady Nathanael, preşedinte – tel./fax 0268/478588
· Tompi Robert, administrator – tel. 0268/478588, 0741920119
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: sprijinirea materială şi morală a tinerilor şi a copiilor aflaţi în nevoie şi în dificultate,
apărarea şi protejarea drepturilor şi intereselor acestora.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Plasament şi ocrotire copii: cazare, masă, educaţie, îmbrăcăminte, etc.
7. Parteneri, colaboratori: Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului Braşov.
8. Beneficiari: 7 copii.
9. Voluntari: asistenţi sociali, educatori, persoane interesate pentru activităţi educative (limba
germană), lucru manual.
ASOCIAŢIA „SOCIETATEA DE PSIHOTERAPIE EXPERIENŢIALĂ ROMÂNĂ”
FILIALA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2000.
2. Adresă: str. Traian nr. 3, bl. 33, sc. E, ap. 23, Braşov
3. Persoane de contact:
· Vancea Florin, preşedinte – tel. 0268/326825, mobil 0721488264
· Sfăroiu Valerica, secretar - 0721420713
4. E-mail/web site: sper_bv_flo@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: educaţional, social, sănătate
6. Program cu publicul: doar cu programare la telefon
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7. Scop: formarea specialiştilor în consiliere şi psihoterapie, oferirea de servicii de consiliere şi
psihoterapie individuală, de cuplu, familie şi grup; susţine cursuri şi traininguri interactive
pentru specialişti din domeniul socio - uman.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Formarea psiho-terapeuţilor;
· Consiliere şi pshihoterapie individuală, de cuplu, de familie, de grup;
· Cursuri interactive, grupuri de autocunoaştere, grupuri de suport pe diferite teme pentru
oricine şi, mai ales, pentru specialiştii din domeniul ştiinţelor socio-umane;
· Proiecte: Grupuri de autocunoaştere pentru tineri, Traininguri de relaţionare; Grupuri de
orientare profesională; Editarea revistei “Aici şi Acum”.
9. Parteneri, colaboratori: Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Braşov, Direcţia Generală
pentru Protecţia Drepturilor Copilului Braşov, Inspectoratul Şcolar Judeţean .
10. Beneficiari: elevi ai liceelor din judeţul Braşov, studenţi la facultăţi de psihologie, sociologie şi
pedagogie.
11. Voluntari: studenţi sau specialişti în ştiinţele socio-umane pentru redactare articole şi susţinere
psihologică.
SOURCE OF LIGHT ROMANIA INTERNAŢIONAL
1.
2.
3.
4.

Anul înfiinţării: 1999.
Adresă: str. Ciprian Porumbescu nr. 17/2, Braşov
Adresă de corespondenţă: C.P 731, O.P. 6, cod 500560, Braşov
Persoane de contact:
· Oprea Cristian, preşedinte – tel. 0368/402463
5. E-mail/web site: slrimin@rdslink.ro
6. Domeniu de activitate: educaţional, social
7. Scop: reprezentarea şi promovarea intereselor persoanelor defavorizate în faţa autorităţilor, prin
apropierea lor de acestea.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Facilitarea unor cursuri prin corespondenţă pe diverse teme moral – creştine;
· Colectarea, recepţionarea şi distribuirea de ajutoare, de donaţii celor care au nevoie de ele.
9. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Săcele.
10. Beneficiari: delincvenţi din penitenciare.
11. Voluntari: persoane interesate cu cunoştinţe IT, biblice şi de limba engleză.
ASOCIAŢIA STOMATOLOGICĂ ASTRA
1. Adresă: str. Cometei nr. 1, Braşov
2. Persoane de contact:
· Dr. Filipescu Mircea, preşedinte – tel. 0268/333124
3. Domeniu de activitate: profesional, sănătate
4. Activităţi şi proiecte derulate:
· Servicii medicale.
ERAS
1. Anul înfiinţării: 2004.
2. Adresă: str. Bobului nr. 11, sc A, ap. 3, Braşov
3. Persoane de contact:
· Viorel Alin Stan, preşedinte – tel.0743706818, 0788503031
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· Florea Radu, secretar – tel. 0742023637
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: organizarea de acţiuni de binefacere în favoarea persoanelor aflate în nevoie, respectiv:
bătrâni, bolnavi, orfani, persoane fără adăpost, etc.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Finanţarea instituţiilor de învăţământ;
· Oferirea de alimente şi alte bunuri materiale cu titlu gratuit persoanelor aflate în dificultate;
· Colectarea şi oferirea de fonduri categoriilor de persoane dezavantajate;
7. Parteneri, colaboratori: Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului Braşov, etc.
8. Beneficiari: centre de plasament.
FUNDAŢIA MOTIVATION ROMÂNIA
1. Adresă: Aleea Pădurea Vraiului nr. 1, bl. H3, ap. 1, Bucureşti, sector 3
2. Adresă Filiala Brasov: str. Jepilor nr. 32, sc B, ap. 19, Brasov
3. Persoane de contact:
· Cristian Ispas, preşedinte – tel./fax 021 4932142
· Radu Columbia – tel. 0268/313818
4. Email/site:www.pages.drexel.edu/ci24/motrom, columbia@rdslink.ro
5. Domeniu de activitate: social, apărarea drepturilor
6. Scop: dezvoltarea de programe de recuperare, pregătire profesională şi suport în vederea
reintegrării socio-profesionale a persoanelor cu handicap locomotor.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Producătoare şi distribuire de echipamente ajutătoare pentru persoane cu handicap
locomotor;
· Stagii de recuperare activă;
· Cursuri de pregătire, şcoală de şoferi, seminarii;
· Producţie fotolii rulante;
· Proiecte: “Centrul Pilot pentru Recuperare Activă şi Reintegrare Socială”; “Şcoala de
Conducere Auto pentru Persoanele cu Handicap Locomotor”; “Motivaţie şi impact”;
“Autonomie pentru integrare”; “Şanse egale la educaţie”; “Să ne facem viaţa mai uşoară”;
“Centrul Comunitar Motivation”.
8. Parteneri, colaboratori: Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap; Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale; Primării; Organizaţia Radda Barnen Suedia; Cooperating Dutch Funds
Olanda; Centrul Kerpape Franţa; Fundaţia Maurice et Ute Genoyer Franţa; Crucea Roşie
Americană; Centrul de Informare şi Documentare asupra Drepturilor Copiilor Moldova.
9. Beneficiari: persoane cu handicap locomotor.
10. Voluntari: persoane cu studii medii sau superioare pentru predare limba engleză, secretariat,
recuperare activă, kinetoterapie, etc.
ASOCIAŢIA CENTRUL VIEŢII NOI
1. Adresă: str. Aurel Vlaicu nr. 41, Braşov
2. Persoane de contact:
· Doli Bota, director – tel. 0722276054
3. Email/site:streetkids@cvn.ro, www.cvn.ro
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: luptă împotriva sărăciei şi discriminării dorind să ofere îngrijire şi speranţă pentru copiii şi
tinerii defavorizaţi social, precum şi familiile acestora;
6. Activităţi şi proiecte derulate:
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·
·
·
·

Servicii pentru 30 de copii din familii defavorizate social din Stupini, aflaţi în pericol de
abandon şcolar: consiliere, asigurarea mesei de prânz, ajutor cu temele de casă, socializare şi
recreere, tabere, sprijin pentru întocmire de acte de identitate;
Programul “Îngrijire şi Speranţă pentru copiii şi tinerii străzii” alcătuit din 3 module: asistenţă
socială stradală, centru de zi şi adăpost de noapte;
Proiect ce vizează copiii şi familiile defavorizate din zonele rurale: acordarea de ajutor social
concretizat în ajutor material, sprijin educaţional, educaţie sanitară, formare profesională şi o
cantină socială;
Proiect "Teatru Forum - spectatori pentru nondiscriminare".
ORGANIZAŢIA SALVAŢI COPIII BRAŞOV

1. Anul înfiinţării : 1990
2. Adresă: str. Carpaţilor nr.89, et.2, cam.3, Braşov
3. Persoane de contact:
· Anca Timiş, preşedinte – tel/fax: 0268/332253, 0744360911
4. Email/site: brasov@salvaticopiii.ro< www.salvaticopiii.ro
5. Domeniu de activitate: social
6. Misiunea: Salvaţi Copiii România acţionează pentru respectarea drepturilor copilului şi pentru
modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor prin organizarea campaniilor de
sensibilizare a opiniei publice şi sprijină copiii aflaţi în dificultate.
Salvaţi Copiii România acţionează conform valorilor fundamentale stipulate în Declaraţia
Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului şi în Convenţia ONU cu privire la Drepturile
Copilului, bazându-se pe următoarele principii:
- Copiii şi adulţii au drepturi egale;
- Copiii au drepturi speciale:
a) Toţi copiii au dreptul la viaţă şi la dezvoltare;
b) Nici un copil nu trebuie discriminat;
c) Toţi copiii au dreptul să fie ascultaţi;
d) Interesul copilului trebuie să primeze.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Umple o cutie cu bucurie – la a treia ediţie, proiectul constă în colectarea de rechizite, jucării,
îmbrăcăminte, cadouri destinate copiilor din afara oraşului. Proiectul se bazează pe sprijinul
companiilor din Braşov care înţeleg neputinţa copiilor defavorzaţi.
· Centrul Educaţional Braşov – inaugurat în luna octombrie a anului 2009, proiectul a reuşit să
aibă ca şi beneficiari 60 de copiii din învăţământul primar de masă şi din programul „A doua
şansă” care au beneficiat de pregătire suplimentară la materiile de bază, ajutor material pentru
familii cât şi de servicii sociale.
Scopul programului îl constituie facilitatea accesului la educaţie al copiilor proveniţi din
grupuri dezavantajate prin implementarea unui pachet de servicii educative şi sociale, integrate,
complementare.
Servicii oferite în cadrul Centrului:
a) Servicii educaţionale:
- integrare/reintegrare şcolară pentru copiii în abandon şcolar sau neşcolarizaţi care au depăşit
vârsta de frecventare a învăţământului de zi (integrarea în programe „A Doua Şansă” sau în
programe cu frecvenţă redusă şi recuperarea materiei conform cu programa şcolară pentru
clasele I-IV);
- integrare şcolară pentru copiii care au vârsta de frecventare a învăţământului de zi (înscriere în
şcoli generale şi pregătire şcolară efectuată în vederea înscrierii);
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-

-

prevenire abandon şcolar pentru copiii care frecventează şcoala dar, totodată, muncesc (program
Şcoala după Şcoală);
educaţie preşcolară (activităţi educative pentru preşcolari organizate în centru, grădiniţă
estivală).
b) Servicii sociale:
consiliere socială în vederea obţinerii drepturilor de care beneficiază prin lege;
consiliere juridică în vederea obţinerii documentelor de identitaste, soluţionării problemelor
locative etc;
facilitatea accesului la serviciile medicale (înscrierea la medici de familie, consultaţii medicale,
achiziţionarea de reţete);
oferirea de suport nutriţional pe toată perioada frecventării cursurilor; oferirea de manuale şi
rechizite şcolare;
oferirea de suport material constând în alimente, îmbrăcăminte şi produse igienice pentru copii şi
familii.
· Semn de carte – lansat în august 2010 proiectul vine în ajutorarea copiilor din mediul rural a
căror şcoală nu are sau deţine totuşi o bibliotecă însă cu un deficit în ceea ce priveşte fondul de
carte.
· Şi noi avem drepturi – promovarea educaţiei privind drepturile copilului atât în rândul
elevilor cât şi al cadrelor didactice şi părinţi prin sesiuni de informare şi grupuri de dezbateri în
şcolile generale şi liceele din judeţul Braşov.
· Alte activităţi, programe – campanii stradale, work-shopuri, dezbateri publice, întâlniri ale
voluntarilor, colaborări şi parteneriate cu instituţii ale statului, ONG-uri şi sectorul privat.

FUNDAŢIA “NU MA UITA”
1. Adresa: str. Mărăşeşti nr.2, Braşov
2. Persoane de contact:
· Rebeca Prodan, director executiv – fmnbv@rdslink.ro, 0268/419011
· Mihaela Mardar, asistent social: elamardar@hotmail.com
1. Domeniu de activitate: social
2. Scop: reintegrarea socială a copiilor străzii
3. Activităţi şi servicii : Cămin de copii în vederea reintegrării acestora.
ASOCIAŢIA UN PAS SPRE VIITOR
1. Anul înfiinţării: 2003 şi 2009
2. Adresă sediu: Internatul Liceului Mircea Cristea Braşov.
3. Persoane de contact:
· Florin Cătănescu, preşedinte: Tel: 0731030031; 0754030031
4. Domeniu de activitate: social
5. Scop: Asociaţia are ca obiectiv major integrarea socială şi profesională a tinerilor care au
împlinit vârsta de 18 ani care au părăsit sau urmează să părăsească Centrele de Plasament
(orfelinatele), integrândui în Centrul de Integrare Socială care a fost înfiinţat în 2005 la Braşov.
Asociaţia are ca scop dezvoltarea socială, educativă şi armonioasă a acestor categorii de
tineri, prin implementarea unor programe bine definite. De asemenea, se doreşte integrarea lor în
societate, precum şi monitorizarea în vederea obţinerii scopului propus.
O altă prioritate pentru Asociaţia Internaţională „Un Pas Spre Viitor” o reprezintă ajutorul
moral şi material oferit copiilor şi tinerilor care suferă din cauza neajunsurilor, cum ar fi: hrană,
casă, rechizite, îmbrăcăminte, etc.
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Asociaţia Internaţională „Un Pas Spre Viitor” a preluat o mare parte din serviciile Asociaţiei
„Un Pas Spre Viitor” prin care se doreşte continuarea şi dezvoltarea proiectelor de viitor.
Asociaţia are acreditare de funcţionare privind „Consilierea şi integrarea tinerilor
defavorizaţi în societate”, document emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Ianuarie 2003 – Înfiinţarea asociaţiei non profit Un Pas Spre Viitor Constanţa;
· Iunie 2003 – Înfiinţarea Filiala Prahova a asociaţiei Un Pas Spre Viitor;
· Iulie 2003 – Înfiinţarea Centrului de Integrare Socială şi Profesională Ploieşti – Prahova;
· 2003 – 2006 – Integrarea Socială şi profesională a 52 de tineri proveniţi din Centrele de
Plasament aflate pe raza judeţului Prahova;
· 2005 – Crearea primei broşuri personalizată pentru judeţul Prahova privind eficientizarea
procesului de informare având ca suport legislaţia actualizată pentru informare, monitorizare,
integrare socială şi profesională. Aceste broşuri au reuşit, totodată să fie şi un ghid eficient
privind primi paşi către societate. Broşura a fost realizată sub egida proiectului „TINERI
PENTRU TINERI, MEREU ÎMPREUNĂ”, proiect finanţat de Ambasada SUA – Bucureşti;
· 2005 – Înfiinţarea Filiala Braşov a asociaţiei Un Pas Spre Viitor;
· 2006 – Crearea primei broşuri personalizată pentru judeţul Braşov;
· 1 iunie 2006 – Inaugurarea Centrului de Informare UPSV aflată sub egida proiectului
„TINERI PENTRU TINERI, MEREU ÎMPREUNĂ”, proiect finanţat de Ambasada SUA;
· 1 septembrie 2006 – Crearea Centrului de Integrare Socială şi profesională Braşov;
· 2006 – 2009 – Integrarea Socială şi profesională a 58 de tineri proveniţi din Centrele de
Plasament aflate pe raza judeţului Braşov;
· Februarie 2009 – Înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale Un Pas Spre Viitor cu sediul în
Braşov;
· Iunie 2009 – Începerea proiectului „Independent Life”, proiect finanţat de Ambasada SUA –
Bucureşti;
· Noiembrie 2009 – Lansarea primului Ghid pentru o Viaţă Independentă.
7. Beneficiari: 21 de tineri care au împlinit 18 ani şi au părăsit centrele de plasament.
FUNDAŢIA HOSPICE CASA SPERANŢEI BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1992
2. Adresă şi contact:
· Hospice “Casa Sperantei”
Str. Sitei 17 A, 500074 Braşov - România
Tel. +40 268 474405 / 470 495 ; Tel./Fax +40 268 474 467
E-mail: hospice@hospice.bv.astral.ro
· Centrul de Studii pentru Medicina Paliativa
Str. Piatra Mare nr. 101 ; 500133 Braşov - România
Tel. +40 268 472415 ;Tel/Fax +40 268 475 433
E-mail: cshospice@hospice.bv.astral.ro
· Centrul de Resurse pentru Hospice şi Îngrijire Paliativa "Nicholas Edeleanu"
Calea Calaraşi 109, Sector 3, 030613, Bucureşti
Telefon / Fax: +40 21-326 37 71 ; Mobil: 0788-636.919
E-mail: crhospice@hospice.bv.astral.ro
3. Persoane de contact:
· Graham Perolls, Preşedinte
· George Ungureanu, Director Executiv
· Mălina Dumitrescu, Director Dezvoltare Programe Naţionale (Relaţii Publice)
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· Dr. Daniela Moşoiu, Director Dezvoltare Programe Naţionale (Medical)
· Cristina Ghiran, Director Servicii
7. Site: www.hospice.ro
8. Domeniu de activitate: sănătate, social.
6. Scop: primul hospice din România care oferă gratuit asistenţă complexă bolnavilor oncologici în
stadii avansate.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Extinderea serviciilor de îngrijiri paliative în România şi ţările din Sud Estul Europei prin
programe de educaţie (cursuri, conferinţe, seminarii);
· Servicii la Braşov: îngrijire la domiciliu, unităţi cu paturi pentru copii şi adulţi, Centrul de Zi
(terapie ocupaţională şi terapie prin joc, evenimente muzicale, sărbătoriri diverse, etc),
Ambulator, Cabinet de Stoma-Terapie, Cabinet de proteze mamare, Centrul Edu pentru copii
(terapie ocupaţională, logopedie, kinetoterapie, consiliere pentru părinţi).
· Servicii la Bucureşti: asistenţă socială şi spirituală;
· Proiecte: “ Îngrijirea paliativă: educaţie şi training” (2003-2004); “Training practic în îngrijire
paliativă pentru doctori şi asistente” (2004); “ Educaţie pentru copiii cu boli şi dizabilităţi
limitatoare de viata” (2004-2005), “ Educatie pentru Unitatea de Paturi Hospice”, Brasov (20052006); “ Oportunităţi egale pentru îngrijirea pacienţilor rromi aflaţi la sfârşitul vieţii (20052006); “Beacon of Hope – Îngrijire paliativă îmbunătăţită pentru copii din Estul Europei” (20052008); Centrul Naţional pentru Hospice-uri şi Îngrijire Paliativă “Nicholoas Edeleanu” în
Bucureşti; “Voci pentru Hospices”,
· Evenimente caritabile de strângere de fonduri: baluri, concerte.
8. Parteneri, colaboratori: Fundaţia Braşov România Trust din Marea Britanie; Casa de Asigurări
de Sănătate a Judeţului Braşov; Primăria şi Consiliul Local Braşov; Asociaţia Stoma Club
Braşov; Spitalul Judeţean Braşov; Spitalul Militar Braşov; Spitalul Colţea şi Spitalul Marie
Curie Bucureşti, etc.
9. Beneficiari: bolnavii oncologici în stadii avansate.
10. Voluntari: http://www.hospice.ro/voluntari-hospice.php.
ASOCIAŢIA COPIII DE CRISTAL
1. Anul acreditării ca furnizor de servicii sociale: 2006
2. Adresă şi contact:
· Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, cam 403, Braşov, cod 500090
Telefon: 0268/547616; Fax 0268/547676
E-mail: aidapastor@yahoo.com
3. Persoane de contact:
· Gabriela Plopeanu, preşedinte
· Aida Pastor Frangulea
4. Site: www.copiiidecristal.ro
5. Domeniu de activitate: sănătate, social.
6. Scop: creşterea gradului de integrare şi adaptabilitate socială a copiilor cu dizabilităţi (cu autism,
hiperkinezie, sindrom Asperger, tulburări pervasive de dezvoltare nespecificate sau PDD-NOS,
se referă la o persoană care suferă de un nivel scăzut de interacţiune socială, comunicare, şi/sau
comportamente stereotipice).
7. Activităţi şi proiecte derulate:
- Activităţi de pedagogie curativă şi educaţie specială pentru copii, prin terapie ocupaţională,
ergoterapie, logopedie, kinetoterapie – pentru copii, iar pentru părinţi consiliere specializată
individualizată şi de grup;.
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-

Organizarea de conferinţe, seminarii cu teme legate de integrarea socială a copiilor cu tulburări
pervazive de dezvoltare, copiii cu dizabilităţi.
- Facilitarea dialogului societate civilă - administraţie publică prin oferirea unei platforme de
exprimare şi de susţinere a diverselor iniţiative legislative ale acestora.
- Sensilibilizarea opiniei publice şi mass media prin popularizarea problematicii integrării sociale
ale copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare.
- Organizarea de acţiuni de promovare pentru anumite proiecte de interes în folosul copiilor cu
tulburari pervazive de dezvoltare.
- Susţinerea unor campanii de informare cu privire la problemele copiilor cu tulburări pervazive
de dezvoltare în rândul părinţilor şi a instituţiilor a căror activitate au ca grup ţintă copiii cu
diabilităţi.
- Activităţi de colaborare şi parteneriat cu instituţiile şi direcţiile de învăţământ în scopul
identificarii soluţiilor optime pentru asigurarea accesului copiilor cu tulburări pervazive de
dezvoltare la programele de învăţământ adecvate.
- Organizarea unor grupe de sprijin pentru familiarizarea şi conştientizarea problematicii copiilor
cu tulburări pervazive de dezvoltare.
8. Parteneri, colaboratori: Centrul de Sănătate Mintală din cadrul Ambulatoriului Spital Clinic de
Copii Braşov; Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov; Şcoala Generală nr. 24 Braşov; Primăria
Municipiului Braşov; Centrele de zi pentru copiii cu autism din Cluj şi Sfântu Gheorghe etc.
9. Beneficiari: copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora.
ASOCIATIA “SOS SNA GATA”
1. Adresă sediu: str. Cosmos nr. 7, bl. 17, sc. C, ap. 10, cod 500352, Braşov.
2. Persoane de contact:
· Olteanu George, preşedinte: 0368/412710, 0730881365, 0722465782
· Procop Tatiana – vicepreşedinte
· Olteanu Ioana - secretar
3. E-mail: asociatia_sossnagata@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: social, handicap.
5. Scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii prin suport social, material, educaţional şi facilitatea
procesului de reabilitare al peroanelor cu handicap fizic motor (primordial – boli distrofice
musculare).
6. Obiective:
- constituirea unei baze de date, pentru monitorizarea persoanelor cu probleme de distrofie
musculară pe raza judeţului Braşov;
- obţinerea formelor legale pentru iniţierea muncii de voluntari;
- colaborare cu specialişti în domeniile de interes (psiholog, sociolog, jurist, medic, domeniul
religios);
- ajutor material în preajma sărbătorilor prin strângere de fonduri şi organizarea de programe
interactive;
- contract cu alte asociaţii şi fundaţii din ţară;
- trening şi evaluare psihologică pentru voluntari;
- constituirea unei echipe mobile în vederea unei asistenţe medicale şi psihologice;
- sprijin şi consiliere juridică pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute prin lege;
- obţinerea de medicamente pentru donaţie;
- constituirea unui centru de zi care să ofere suport educaţional, de kinetoterapie, terapie
ocupaţională;
- cursuri de conştientizare pentru personalul medical;
- contact cu alte fundaţii din străinătate.
7. Beneficiari: persoane cu handicap fizic motor.
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BISERICA REFORMATĂ “CASA SPERANŢEI”
1. Adresă sediu: str. 13 Decembrie nr. 56, cod 500199, Braşov.
2. Persoane de contact:
· Katalin Zoltani: 0268/421244, zkatalin@k.ro
3. Domeniu de activitate: social, violenţa domestică
4. Scop: derularea unui program pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, alături de
alte instituţii publice şi private locale.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Conferinţe pe tema violenţei domestice;
6. Beneficiari: victimele violenţei domestice.
ASOCIATIA RAMHA
1. Persoana de contact:
· Răzvan Andronic, preşedinte : 0268 527152, ramha_bv@yahoo.com
2. Domeniu de activitate: social, violenţa domestică
3. Scop: derularea unui program pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, alături de
alte instituţii publice şi private locale.
4. Activităţi şi proiecte derulate:
· Centrul pentru victimele violenţei domestice Râsnov;
5. Beneficiari: victimele violenţei domestice.
ASOCIATIA IMPACT DE VIITOR
1. Persoane de contact:
· Denis Iliescu: 0268/423998, 0744432056, denisbv02@hotmail.com
ASOCIAŢIA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI FIZICE „SF. HARALAMBIE”
1. Adresă sediu: str. Pârăului nr. 4, bl. E9, sc. C, ap.3, Braşov.
2. Persoane de contact:
· Leizeriuc Ciprian, preşedinte: Tel: 0368/429949, 0753977155, leizeriuc76@yahoo.com
· Chiaburu Ionica, vicepreşedinte
· Punga Petru, vicepreşedinte
3. Email/site: dizabilitate@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: social, handicap
5. Scop: realizarea egalităţii de şanse şi a unei vieţi demne prin reintegrarea socio-profesională a
persoanelor cu dizabilităţi fizice.
6. Activităţi asociaţie:
- Asociaţia pentru persoane du dizabilităţi fizice „Sf. Haralambie” este o asociaţie fondată şi
condusă de persoane cu dizabilităţi fizice care luptă pentru o viaţă mai bună pentru persoanele cu
dizabilităţi fizice.
- Activităţile actuale ale asociaţiei sunt orientate spre îmbunătăţirea imaginii persoanei cu
dizabilităţi, implicarea a cât mai multe persoane cu dizabilităţi în activităţi sportiv-recreative
care au drept scop scoaterea persoanei cu dizabilităţi din limitele impuse de mediu şi de societate
sau auto-impuse şi deschidere de noi oportunităţi care să ajute aceste persoane să găsească şi să
acţioneze singure să înlature o parte cât mai mare din dependenţe.
- Implicarea în diverse forme în programe şi acţiuni care vizează formarea profesională şi
încadrarea în muncă a acestor persoane.
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- Servicii sociale: consiliere psihologică, socio-educativă, socio-profesională, medicală,
religioasă şi juridică.
- Programe socio-educative: curs de iniţiere în utilizarea computerului şi de învăţare a unei limbi
străine, curs de croitorie, activităţi de creaţie artistică (pictură, sculptură, etc), expoziţii cu
creaţiile membrilor noştri, revista Asociaţiei.
- Programe de recuperare-reabilitare: fizioterapie şi gimnastică de întreţinere, masaj,
kinetoterapie şi altele.
- Sprijin în dobândirea de echipamente medicale şi dispozitive de viaţă independentă.
- Programe recreaţionale: activităţi de club, excursii, vizionări de filme, audiţii muzicale,
activităţi sportive, tabere, pelerinaje.
- Activităţi de mediatizare a problematicii persoanei cu dizabilităţi fizice (recuperare,
accesibilităţi, viaţă independentă, integrare socio-profesională, etc) şi de sensibilizare a
autorităţilor publice şi a opiniei publice: forumuri, simpozioane, mese rotunde, forme de protest.
- Sprijin umanitar: mijloace de asistenţă şi personal specializat pentru nevoile persoanelor cu
dizabilităţi fizice în situaţii de criză; sprijin pentru finanţarea de tratamente medicale, susţinerea
acţiunii de perfecţionare a studiilor persoanelor cu dizabilităţi fizice, în limita resurselor de care
dispune Asociaţia.
7. Beneficiari: membri
ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
CARDIACI OPERAŢI - FILIALA BRAŞOV
1. Sediu central: Cluj Napoca
2. Adresă sediu filiala: str. Iuliu Maniu nr. 28, Braşov
3. Persoane de contact:
· Căşvean Teodor, preşedinte – tel./fax 0368/414490, 0728917612, 0726295799
· Szekely Felicia Ana, secretar
· Răduţiu Doina, contabil
4. Domeniu de activitate: sănătate
5. Scop: apărarea drepturilor şi intereselor handicapaţilor cardiaci operaţi şi continuarea
tratamentului post-operatoriu prin:
- sprijinirea informatizării legislative;
- încheierea unui protocol cu diferite laboratoare care efectuează analize gratuite.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Colaborare cu Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap (predă
documentaţia membrilor pentru a asigura primirea drepturilor corespunzătoare).
7. Beneficiari: membri - cardiaci operaţi
ASOCIAŢIA „FIRM FOUNDATIONS – ROMANIA”
1. Adresa: str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 4, sc.B, ap.8 Braşov
1. Persoane de contact:
· Berchtold Sarah Vienna , preşedinte
2. Domeniu de activitate: profesional
3. Scop: îmbunătăţirea vieţii copiilor, adulţilor şi vârstnicilor pentru a duce o viaţă decentă trăită cu
demnitate.
4. Obiective:
· Creşterea calităţii vieţii şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei;
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·

Furnizarea de servicii de voluntariat în spitalele de pediatrie româneşti pentru copii, inclusiv
pentru ajutarea la schimbul scutecelor, stimulare senzorială şi transportul sugarilor înapoi la
domiciliul lor, în comună/sat, atunci când părinţii nu sunt în măsură să vină la spital;
· Oferirea de activităţi pentru tineri romi din comunele/satele judeţului Braşov, pentru a ajuta
la integrarea lor în societate precum şi furnizarea de cursuri informale cu privire la igienă,
gătit, educaţie, petrecere a timpului liber în excursii, etc;
· Furnizarea de activităţi pentru copiii din Centrele de Copii, constând în ore de muzică, de
educaţie generală precum şi excursii de o zi pentru activităţile de tineret;
· Deplasarea la faţa locului în vederea identificării nevoilor de întrajutorare a persoanelor fără
venituri, a persoanelor cu venituri materiale mici, a persoanelor aflate în centre de protecţie
socială şi a celor care beneficiază de o astfel de protecţie;
· Asistenţă socială şi juridică pentru persoanele fără acte de identitate şi reprezentarea lor în
instanţă sau în faţa autorităţii decizionale în vederea obţinerii acestor documente;
· Să desfăşoare acţiuni şi programe care să ajute la acordarea drepturilor omului şi să
reprezinte în faţa forurilor competente persoanele ale căror drepturi au fost lezate, conform
legislaţiei române şi acordurilor şi convenţilor internaţionale;
· Desfăşurarea de acţiuni şi programe pentru crearea unui cadru pentru îngrijirea şi asistarea
copiilor şi familiilor aflaţi în dificultate prin înfiinţarea de adăposturi pentru copii
abandonaţi sau în dificultate:
- adăpost temporal pentru copii care provin din familii destrămate;
- centru pentru mama şi copil;
- centru de plasament pentru copil;
- centru de îndrijire de tip familial
5. Beneficiari: copii, tineri, adulţi, vârstnici.
ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRAREA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU
DIZABILITĂŢI ŞI A GRUPURILOR VULNERABILE
1. Adresa: str. Căpitan Ilie Birt nr. 24, ap.1 Braşov
2. Persoane de contact:
· George Octavian Munteanu , preşedinte, tel: 0748484034
3. E-mail/web site: george@socialtrend.ro; www.socialtrend.ro
3. Domeniu de activitate: social
4. Scop: integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile prin inserţia biopsiho-socio-culturală în realitatea socială, pe axele: familială, şcolară, profesională şi socială,
prin reprezentarea, identificarea, promovarea şi susţinerea unitară a intereselor persoanelor cu
dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile de pe teritoriul României, în raport cu principalele
instituţii ale statului şi ale Uniunii Europene, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice, în
plan naţional şi internaţional, în spiritul deplinei egalităţi de şanse.
5. Obiective:
· Reprezentarea unitară a intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile de
pe teritoriul României în raport cu instituţiile statului, cu persoane fizice sau juridice şi în faţa
instituţiilor Uniunii Europene, dacă este cazul;
· Informarea sistematică a instituţiilor publice centrale şi locale, asupra problemelor de
integrare socio-economică privind persoanele cu dizabilităţi;
· Organizarea, pentru o mai largă reprezentare a intereselor persoanelor cu dizabilităţi şi a
grupurilor vulnerabile, ţinând cont de diversitatea măsurilor necesare pentru realizarea integrării
bio-psiho-socio-culturală, a unui for, denumit Consiliul pentru Integrare Socială, care va acţiona
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numai în baza unui mandat primit de la Consiliul Director care desemnează şi membrii acestuia
dintre membrii asociaţi;
· Sprijinirea şi facilitarea relaţiei dintre membrii asociaţi şi reprezentanţii instituţiilor publice
în problemele de interes general cum ar fi: aplicarea unitară a legislaţiei naţionale şi europene;
· Promovarea comunicării şi a dreptului de a informa şi a fi informat într-o societate
democratică şi într-un stat de drept prin canale şi limbaje accesibilizate conform normelor în
vigoare;
· Acordarea de consultanţă şi consiliere persoanelor cu dizabilităţi şi a grupurilor vulnerabile;
· Promovarea oricărui tip de activităţi practice de sondare a opiniei publice şi de iniţiere şi
derulare a activităţii comunicaţionale (campanii informaţionale, de imagine, de promovare, etc.)
care concură la realizarea scopului asociaţiei, în conformitate cu legile române în vigoare;
· Organizarea de seminarii, sesiuni de comunicări, simpozioane, congrese, expoziţii,
conferinţe de presă, reuniuni, traininguri, evenimente multi-media şi orice alte manifestări legate
de scopul asociaţiei precum şi participarea la alte evenimente;
· Iniţierea şi derularea unor activităţi de studii, cercetări, sinteze, informări, documentări şi
analize care ţin de scopul asociaţiei, precum şi punerea acestora la dispoziţia persoanelor sau
instituţiilor interesate;
· Monitorizarea presei româneşti şi internaţionale pe subiecte legate de scopul asociaţiei;
· Elaborarea bazelor de date referitoare la scopul asociaţiei, prelucrarea datelor şi stocarea
acestora;
· Editarea, producerea, tipărirea şi difuzarea de cărţi, broşuri, reviste, ziare, periodice şi orice
alte publicaţii sau materiale audio şi/sau vizuale, pe orice tip de suport şi în orice alte medii sau
sisteme (incluzând, dar nelimitându-se la sistemele analogice, digitale şi electronice) cunoscute
în prezent sau care vor apărea în orice moment în viitor, exclusiv pentru realizarea scopului
asociaţiei;
· Efectuarea de schimburi de experienţă cu alte organizaţii similare, profesionale şi
universitare, româneşti şi internaţionale;
· Facilitarea contractelor şi întâlnirilor în domeniul universitar şi profesional, în domeniile de
interes;
· Facilitarea implementării programelor UE în România;
· Acordarea de premii, burse şi distincţii pentru elevi, studenţi, profesori, precum şi altor
persoane cu rezultate deosebite în domeniile de interes ale asociaţiei;
· Acordarea de sprijin şi consiliere în vederea protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi
şi grupurilor vulnerabile;
· Dezvoltarea de programe proprii în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi
din străinătate, precum şi cu mediul privat din ţară şi străinătate;
· Iniţierea şi acordarea de suport pentru prioectele de finanţare naţionale şi multinaţionale
pentru realizarea scopului asociaţiei;
· Dezvoltarea activităţilor economice proprii în vederea autofinanţării;
· Activităţi de lobby în vederea realizării scopului asociaţiei.
6. Beneficiari: tinerii cu handicap sau alte persoane din afara asociaţiei.
ASOCIAŢIA OMEGA EGALITATE DE ŞANSE
1. Adresa: str. Brânduşelor nr. 11, bl. 88, sc. A, ap. 28, Braşov
2. Persoana de contact:
· Gabriela Cotigă, preşedinte – tel. 0720948551
3. E-mail: asociatia.omega@gmail.com
4. Domenii de activitate: educativ, sănătate, social şi umanitar.
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5. Scop: misiunea asociaţiei este de a realiza acţiuni pentru a asigura egalitatea de şanse pentru
copiii, tinerii şi adulţii care au nevoie de acces la educaţie, programe de sănătate sau ajutor
umanitar, urmărind creşterea demnităţii umane şi atenuarea marginalizării sociale a persoanelor
cu nivel de trai scăzut.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Progresul în domeniile educativ, al sănătăţii şi social, condiţionat de recunoaşterea şi
admiterea nevoilor fiecărui individ;
· Promovarea de acţiuni destinate educării şi formării copiilor şi adolescenţiilor, precum şi a
părinţilor acestora, contribuind la (re)stabilirea unor relaţii între copii, tineri, părinţi, dascăli,
autorităţi competente în vederea reducerii abandonului şcolar, îmbunătăţirea rezultatelor la
examene şi concursuri;
· Implicarea şi responsabilizarea copiilor şi tinerilor, cetăţenilor, autorităţilor publice în viaţa
comunităţii;
· Activităţi de promovare a educaţiei civice;
· Mobilizarea şi responsabilizarea cetăţenilor, copiilor, tinerilor sau adulţilor privind
comunitatea în care trăiesc;
· Reducerea cazurilor sociale, prin ajutorarea persoanelor sau familiilor fără posibilităţi
financiare;
· Acordarea de stimulente şi premii pentru promovarea tinerilor de elită, a copiilor şi
adolescenţilor talentaţi;
· Promovarea familiei, intervenţii pentru instituţionalizarea sau menţinerea copiilor în familie,
reducerea abuzurilor şi violenţei în familie faţă de copii sau între soţi;
· (re)formare profesională;
· Intermediere între pacienţi şi instituţiile abilitate pentru menţinerea sănătăţii;
· Promovarea de acţiuni cu caracter umanitar şi social în folosul persoanelor cu dizabilităţi, a
persoanelor cu dificultăţi financiare pentru a urma programe de şcolarizare, sănătate;
· Participarea la dezbaterile publice şi intervenţii pentru îmbunătăţirea legislaţiei în domeniile
educativ, al sănătăţii, social.
7. Beneficiari: cetăţenii braşoveni – copii, tineri, adulţi, persoanele de vârsta a III a.
8. Voluntariat: pentru organizare de evenimente, strângere de fonduri (fundraising) din donaţii de
la persoane fizice şi juridice, sesiuni de instruire..

EDUCAŢIONAL / CULTURAL:
FUNDAŢIA “ASPERA PROEDU” BRAŞOV
1. Adresa: str. Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. B, ap. 15, Braşov
2. Persoane de contact:
· Ivănoiu Mircea, director executiv – tel. 0268/418353, 0723655972
3. E-mail/web site: contact@aspera.ro, www.aspera.ro
4. Domeniu de activitate: educaţional, cultural
5. Scop: susţinerea activităţilor educaţional-formative la orice nivel, dar în special în învăţământ
superior, sprijin material şi logistic pentru multiplicarea schimburilor între instituţii de
învăţământ braşovene şi străine.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Burse locale “Ticuşor Gheorghiu” – Universitatea Transilvania, ajutor pentru participare la
seminarii, concursuri, conferinţe;
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· Programul Istorie Orală – perioada după ’45 cercetare şi publicarea rezultatelor;
· Întreţinerea unor site-uri de informare şi programare istorică şi culturală;
· Dotări documentare, informatice şi de comunicaţie;
· Programul ACSL – participarea liceelor la concurs de informatică SUA;
7. Parteneri, colaboratori: The Aspera Charitable and Educational Foundation Boston.
8. Beneficiari: elevi, studenţi, unităţi şcolare.
9. Voluntari: studenţi sociologi
ASOCIAŢIA “REUNIUNEA FEMEILOR ROMÂNE” RFR BRAŞOV
1. Adresa: str. De Mijloc nr. 121, Braşov
2. Persoane de contact:
· Nazare Ruxandra, preşedinte - tel. 0268/416708
· Andriesei Monica Florica, vicepreşedinte
3. E-mail/web site: rfrbv@yahoo.co.uk
4. Domeniu de activitate: cultural
5. Scop: valorificarea tradiţiilor feministe şi comerciale locale pentru a atrage atenţia asupra
statutului femeii şi a milita pentru egalitatea de şanse.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Expoziţie permanentă – Din istoria feminismului românesc 2003;
· Expoziţie temporară de tablouri – chipuri de femei;
· Expoziţie temporară – literatură feminină;
· Pliante şi mediatizare la Biblioteca Judeţeană Braşov.
· Proiecte: “Birou de Consiliere pentru Cetăţeni”; “Ne dezvoltăm împreună”, etc.
7. Voluntari: pentru organizare evenimente.
ASOCIAŢIA “NEW GENERATION IMPACT”
1. Adresa: str. 11 Iunie 1848, nr. 27, 550233, Braşov
2. Persoane de contact:
· Sandu Lucian, preşedinte - tel. 0740933847, lucian_san@yahoo.com
· Mocan Daniel, vicepreşedinte – tel. 0724779579
· Valentin Stef, director executiv: tel. 0729942333
3. E-mail/web site: office@newgenerationimpact.ro, www.newgenerationimpact.ro
4. Domeniu de activitate: tineret, educaţie
5. Scop: sprijinirea educaţiei civico-moral-creştine a copiilor şi tinerilor fără deosebire de sex,
naţionalitate, rasă, şi apartenenţă religioasă, cât şi dezvoltarea aptitudinilor generale şi
încurajarea iniţiativelor pentru activităţi educative.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de proiecte, conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă, voluntariat,
tabere, sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc.
· Activităţi sportive, organizarea de cluburi, tabere şi excursii;
· Cluburi “Celebrarea vieţii” (fizic, mintal, spiritual şi social);
· Tabere pentru copiii din centrele de plasament;
· Tabere de creaţie pentru promovarea valorilor moral-creştine prin diferite forme de artă;
· Proiectul “Preventdrog”, realizat în colaborare cu “Agenţia Naţională Antidrog” din Braşov,
se adresează elevilor din şcolile generale şi are ca scop informarea acestora cu privire la
pericolul consumului de droguri: perspectiva medicului, a psihologului, a vieţii, presiunea
de grup, metode de autoprotecţie.
7. Beneficiari: tineri.
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ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI
COMERCIALE BRAŞOV - AIESEC
1. Adresa: str. Memorandului nr. 32, căminul 8, camera 200, CP 256, OP 1, Braşov
2. Persoane de contact:
· Catalin Adam, preşedinte – 0747958463
· Raluca Tanase, vicepresedinte - tel. 0755972582
· Daniela Coman, vicepreşedinte – tel. 0745989748
3. E-mail/web site: brasov.ro@aiesec.net, www.aiesecbv.ro
4. Domeniu de activitate: tineret, asociaţie studenţească
5. Scop: îşi propune să contribuie la dezvoltarea ţărilor şi popoarelor prin educarea tinerilor în
spiritul cooperării şi înţelegerii culturale internaţionale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Îndrumarea tinerilor în dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe prin organizarea de stagii de
instruire practică, seminarii, colocvii de orientare profesională, excursii de studii, participări
la proiecte educative locale, naţionale şi internaţionale;
· Mijloceşte relaţii între mediile economice, academice şi studenţi;
· Crearea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi interacţiunea între tineri de naţiuni şi culturi
diferite;
· Dezvoltarea la nivel local, naţional şi internaţional a culturii economice şi a aplicaţiilor sale
în diferite sfere de activitate;
· Proiecte: “Programul internaţional de practică studenţească şi schimb cultural”; “Zilele
Carierei”; “AIESEC Brasov Days”; “InterACT”; “Program de responsabilizare socială”;
“Ski Week-end”.
7. Beneficiari: studenţi.
8. Voluntari: studenţi.
FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET BRAŞOV
1. Adresa: str. Lucernei nr. 2, bl.28, sc.A, ap.8, Braşov
2. Persoane de contact:
· Codin Mălăia, preşedinte – tel. 0740650749, 0268/442146
· Pospai Doru, vicepreşedinte - tel. 0723837526
3. E-mail/web site: ocdea.uep@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: tineret
5. Scop: instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiei umaniste, al valorilor
democraţiei.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi culturale, educative şi schimburi culturale;
· Acordare de burse;
· Proiecte: “Simpozion EURO-ATLANTIC”; “Centrul de Informare Comunitară”; promovare
“Program tineret pentru Europa”; înfiinţare “ANTREC”; “Sărbătoarea Zilei Tineretului”;
“Programul Turul Lumii” .
7. Beneficiari: tineri.
8. Voluntari: tineri.
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BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY – BEST BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresa: Colina Universităţii, căminul 15, camera 510, Braşov
3. Persoane de contact:
· Nicula Teodor, preşedinte – tel. 0745466881
· Cuşmereanu Florin, vicepreşedinte - tel. 0721590806
4. E-mail/web site: brasov@best.eu.org, scoutdoru@zappmobile.ro, sinerul@yahoo.com,
www.best.eu.org/brasov, http://bff.best.eu.org
5. Domeniu de activitate: asociaţie studenţească
6. Scop: îşi propune promovarea Europei printre europeni.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Proiect internaţional: “Programul VIVALDI – Program de cursuri academice şi nonacademice”.
· Proiecte locale: JOB SHOP – târg de locuri de muncă pentru studenţi şi absolvenţi; BEST
PC PARTY – festival multimedia; SUPORT ÎN CARIERĂ – proiect eJobShop şi Minerva,
Film Festival (festival-concurs de film de scurt metraj pentru studenţi şi liceeni).
8. Beneficiari: studenţi.
9. Voluntari: studenţi.
ASOCIAŢIA CORALĂ ASTRA (CORUL ASTRA)
1. Adresă: str. Dobrogeanu Gherea (Liceul de Artă), Braşov
2. Persoane de contact:
· Oarcea Ioan, preşedinte – tel./fax 0268/313325
· Turculeţ Vasile, vicepreşedinte – tel. 0268/323327
3. E-mail/web site: choir_astra@yahoo.com, http://www.geocities.com/choir_astra/index.html
4. Domeniu de activitate: cultural, cooperare internaţională.
5. Scop: promovarea creaţiei corale româneşti şi universale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Participarea la manifestări corale naţionale şi internaţionale;
· Realizarea de schimburi corale naţionale şi internaţionale;
· Susţinerea periodică de concerte ocazionale şi tematice;
· Colaborarea cu orchestra Filarmonicii din Braşov şi din alte localităţi;
· Organizarea unui festival la Braşov.
7. Parteneri, colaboratori: Aşezământul Cultural “Ţara Bârsei”; Consiliul Judeţean Braşov;
ARCC; A COEUR JOIE – INTERNATIONAL; Ministerul Culturii.
8. Beneficiari: membrii asociaţiei.
9. Voluntari: persoane cu studii medii şi de specialitate în management/ muzică pentru implicarea
în organizarea de festivaluri, concerte, schimburi corale.
ASOCIAŢIA DE RADIO ŞI TELEVIZIUNE “CENK” BRAŞOV
1. Sediul şi adresa : str. Jupiter nr.2, sc.F, ap.86 Braşov
2. Persoane de contact:
· Madaras Lazăr, preşedinte – tel. 0723178013
· Kiss Eva Maria, secretar – tel. 0723178033
3. E-mail/web site: eva09bv@yahoo.com
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4. Domeniu de activitate: cultural, etnic
5. Scop: promovarea unor programe, proiecte şi acţiuni menite să faciliteze adoptarea în ţara
noastră a valorilor practicilor Europe Unite în domeniul presei scrise şi audiovizuale, a formării
profesionale, precum şi în domeniul turismului.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Emisiuni de radio şi TV în limba maghiară (redacţia Radio Cenk; RTT Braşov; Radio
“Siculus” Târgu Secuiesc; Radio Târgu Mureş; Radio Tâmpa şi Radio 1 Braşov);
· Dotare tehnică, înfiinţarea Radio “Siculus” Târgu Secuiesc, Radio Odorheiul Secuiesc,
Radio Mix Săcele, Radio 1 Târgu Mureş;
· Sondaje de opinie în peste 10 localităţi;
· Proiecte: “Bugetul local pe înţelesul tuturor”; “Responsabilitatea ministerială şi comunităţile
locale”.
7. Parteneri, colaboratori: bisericile maghiare şi ortodoxe din judeţul Braşov, mass media locală,
consiliile locale din peste 20 de localităţi din judeţul Braşov, Covasna, Mureş precum şi din
Ungaria, Slovacia, Ucraina, Austria, Italia, ministere din România, Camera Deputaţilor şi
Senatul României, Consiliile Judeţene Braşov, Covasna, Mureş, Arad şi Cluj, asociaţii din ţară şi
străinătate având ca obiect mass media.
8. Voluntari: persoane cu studii de sociologie şi economie.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE CÂNT CORAL
1. Adresă: str. Apollonia Hirscher nr. 98 şi str. Sarmizegetusa 5/43/B/28, Braşov
2. Persoane de contact:
· Oarcea Ioan, preşedinte – tel./fax 0268/313325
· Ionescu Valeria, vicepreşedinte – tel. 021 3484608
3. Domeniu de activitate: cultural, cooperare internaţională.
4. Scop: stimularea educaţiei şi culturii naţionale prin cântul coral.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea şi participarea la concerte, concursuri şi festivaluri;
· Organizarea Festivalului Coral de la Braşov;
· Facilitarea schimburilor corale naţionale şi internaţionale.
6. Parteneri, colaboratori: Aşezământul Cultural “Tara Bărsei”; A COEUR JOIE –
INTERNATIONAL; Federaţia Mondială Corală; Ministerul Culturii; Consiliul Judeţean Braşov;
Consiliul Local Braşov.
7. Beneficiari: membrii asociaţiei.
8. Voluntari: persoane cu studii medii şi de specialitate în management/ muzică pentru implicarea
în organizarea de festivaluri, concerte, schimburi corale.
ASOCIAŢIA EMPATIA BRAŞOV
1. Adresă: str. Traian nr. 3, bl. 33 sc. E, ap. 23, Braşov
2. Persoane de contact:
· Bilovolschi Camelia, membru – tel. 0268/582607
· Dan Paşca, preşedinte – tel. 0268/326825
3. E-mail/web site: danpasca2000@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: educaţie, social, profesional.
5. Scop: sprijinirea categoriilor defavorizate şi marginalizate, indiferent de naţionalitate, rasă,
religie prin asistenţă psihologică şi socială.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
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·
·
·
·

Consiliere psihologică şi socială;
Crearea unui sistem de perfecţionare profesională a membrilor asociaţiei;
“Empatia” – revista de psihologie pentru tineret;
Proiecte: “Dialogul care zideşte – consiliere psihologică”: “Grupul de vară – training pentru
optimizarea capacităţilor de relaţionare”; grupuri de optimizare personală; partener la
“Centrul pentru persoane fără adăpost”.
7. Parteneri, colaboratori: Inspectoratul Şcolar Judeţean; SPER Braşov; Organizaţia Salvaţi
Copiii Braşov; Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Braşov; Primăria Municipiului Braşov;
Crucea Roşie Braşov; ASCOT Braşov; Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială; AJOFM
Braşov; Direcţia de Sănătate Publică Braşov; Asociaţia Împotriva Criminalităţii.
8. Beneficiari: cazuri sociale şi membrii asociaţiei.
9. Voluntari: psihologi.
ASOCIAŢIA “GLASUL PRIETENIEI”
1. Adresă: Bd. Valea Cetăţii nr. 22, bl. B24, sc. B, ap.5, Braşov
2. Persoane de contact:
· Spiridon Elena Olga, preşedinte – tel. 0722313466
· Nadler Floarea, secretar – tel. 0723307823
3. E-mail/web site: spiridon_t@yahoo.com, spiridon_t@hotmail.com
4. Domeniu de activitate: social, educaţional, cooperare internaţională.
5. Scop: implicarea în rezolvarea problemelor sociale ale categoriilor defavorizate, domeniul
educativ şi de interes general.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Asistenţă socială pentru categorii defavorizate: copii, adulţi şi bătrâni;
· Promovarea de programe şi proiecte educaţionale divizate pe diferite criterii (vârstă, sex,
categorie socială);
· Sprijinirea şi integrarea persoanelor cu handicap psihic evitând stigmatizarea şi
marginalizarea acestora;
· Oferă consiliere şi terapie psihologică tinerelor mame fără familie, copiilor, adulţilor şi
persoanelor de vârsta a treia, etc;
· Să creeze un cadru pentru orientarea şcolară şi profesională a persoanelor defavorizate;
· Să reorienteze către integrare socio-profesională categoriile sociale defavorizate;
· Să favorizeze interrelaţionarea şi circularea informaţiei la categoriile sociale defavorizate
prin intermediul schimburilor culturale şi a activităţilor educative;
· Să iniţieze şi să dezvolte un mediu specific de petrecere a timpului liber pentru persoanele
defavorizate, etc.
7. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov; Asociaţia Internaţională “Business
Opportunities for Women”; Foudation pour l’aide aux personnes agees en Roumanie; Institutul
Naţional de Geriatrie “Ana Aslan” Bucureşti; Trupa de Teatru Social ARTIXOC Spania.
8. Beneficiari: cazuri sociale, elevi şi studenţi
9. Voluntari: psiho-sociologi, pedagogi, medici, jurişti, informaticieni.
SOCIETATEA JUNILOR BĂTRÂNI
1.
2.
3.
·

Domeniu de activitate: cultural
Adresa: Str. Vasile Saftu nr. 57, Braşov
Persoane de contact:
Bărbier Petru, preşedinte

42

4. Scop: păstrarea şi transmiterea neştirbită a obiceiurilor strămoşeşti, adică a serbărilor Junilor cu
ocazia Sărbătorilor Paştelor din fiecare an.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Vechi obiceiuri româneşti, preluate de la înaintaşii noştri, în special cu ocazia sărbătorilor de
Paşti din fiecare an;
· Clădirea unei case de reacreaţie a membrilor societăţii în Poiana Braşov;
· Ajutorarea văduvelor şi orfanilor săraci, rămaşi prin moartea vreunui membru decedat al
societăţii;
· Aordarea de ajutoare băneşti tinerilor români din Schei, săraci dar merituoşi, care ar dori să
îmbrăţişeze vreo meserie de carieră intelectuală;
· Întărirea şi întreţinerea legăturilor de prietenie între membrii societăţii, precum şi
dezvoltarea însuşirilor sociale ca: demnitate, solidaritate, patriotism şi altruism.
6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov.
SOCIETATEA JUNILOR DOROBANŢI
1. Domeniu de activitate: cultural
2. Adresa: Piaţa Unirii nr. 2, Braşov
3. Persoane de contact:
· Iepure Iosif, preşedinte – tel. 0268/418378
4. Scop: cultivarea şi strângerea legăturilor de îngrădire şi iubire între membri, păstrarea datinilor şi
obiceiurilor vechi româneşti din Braşov – Schei, păstrarea limbii şi credinţei nemuritoare a naţiunii
române.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Vechi obiceiuri româneşti, preluate de la înaintaşii noştri, în special cu ocazia sărbătorilor de
Paşti din fiecare an.
6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov.
SOCIETATEA JUNILOR CURCANI
1.
2.
3.
·
4.

Domeniu de activitate: cultural
Adresa: str. Curcanilor nr. 68, Braşov
Persoane de contact:
Clipea Florin, preşedinte
Scop: păstrarea obiceiurilor strămoşeşti, cinstirea sărbătorilor religioase şi naţionale ale
românilor, educarea tinerilor în spiritul iubirii de ţară.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Cavalcada, Joc Strămoşesc, Maialuri, manifestări publice în interesul comunităţii braşovene.
6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov; S.C. AURORA S.A.
SOCIETATEA JUNILOR ROŞIORI
1.
2.
3.
·
4.
5.

Domeniu de activitate: cultural
Adresa: Piaţa Unirii nr. 2, Braşov
Persoane de contact:
Bideţ Vasile, preşedinte
Scop: păstrarea tradiţiei strămoşeşti din Braşov – Schei.
Activităţi şi proiecte derulate:
· Vechi obiceiuri româneşti, preluate de la înaintaşii noştri.

43

6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov.
SOCIETATEA JUNILOR NAŢIONALI ALBI
1.
2.
3.
·
4.
5.

Domeniu de activitate: cultural
Adresa: Piaţa Unirii nr. 2, Braşov
Persoane de contact:
Ţiu Nicolaie, preşedinte – tel. 0368/446214
Scop: păstrarea tradiţiei strămoşeşti din Braşov – Schei.
Activităţi şi proiecte derulate:
· Respectarea tuturor obiceiurilor româneşti în ordine cronologică.
ASOCIAŢIA GRUPUL JUNILOR BRAŞOVECHENI

1.
2.
3.
·
4.

Domeniu de activitate: cultural
Adresa: Str. Operetei nr. 47, Braşov
Persoane de contact:
Moraru Mihai, preşedinte
Scop: păstrarea tradiţiei strămoşeşti şi cultural folclorice cu caracter românesc din Braşov –
Schei.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· apără interesele membrilor şi încurajează menţinerea tradiţiilor strămoşeşeti şi cultural –
folclorice;
· Respectarea tuturor obiceiurilor româneşti în ordine cronologică.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A PROFESORILOR DE FRANCEZĂ
1.
2.
3.
4.

Anul înfiinţării: 1990
Adresă sediu central: str. Zalomit nr. 12, sector 1, Bucureşti
Adresă filială: str. Iuliu Maniu nr. 52-54, Braşov
Persoane de contact:
· Dragomir Daniela, preşedinte – tel. 0268/332937, 0722370495
· Ciocic Doina, vicepreşedinte – tel. 0268/426409, 0722732971
5. E-mail/web site: arpfbrasov@yahoo.fr
6. Domeniu de activitate: cultural
7. Scop: promovarea limbii şi culturii franceze.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Stabilirea de relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte organizaţii interne şi internaţionale în
contextul francofoniei;
· Modernizarea strategiilor de predare-învăţare;
· Stimularea creativităţii profesorilor;
· Proiecte: “Zilele Francofoniei”.
9. Parteneri, colaboratori: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov; Biblioteca franceză; Teatrul
Arlechino; Mediateca franceză; Casa Corpului Didactic; Teatrul Dramatic; Teatrul Liric; Alianţa
Franceză; Asociaţia “Pyrennees – Carpathes”; Primaria Municipiului Braşov.
10. Beneficiari: comunitatea francofilă braşoveană, în special profesori şi elevi.
11. Voluntari: pregătire pedagogică şi stăpânirea limbii franceze.
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ALIANŢA FRANCEZĂ DIN BRAŞOV
1. Adresă: str. Eroilor nr. 33, Braşov
2. Persoane de contact:
· Ciolacu Ion, preşedinte – tel. 0368/412179
· Moaşa Daniela , director – tel. 0368/412179
3. E-mail/web site: alliancefrancaisebv@yahoo.fr, www.afbv.ro
4. Domeniu de activitate: cultural
5. Scop: crearea unui cadru legal de manifestare pentru cei care doresc să-şi aprofundeze
cunoştinţele de limbă, cultură şi civilizaţie franceză.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de cursuri de limbă franceză pentru membrii săi sau conform solicitărilor;
· Organizarea de cursuri de limba română pentru expatriaţii francezi şi francofoni;
· Examene de limba franceză (DELF – DALF, TEF şi TEFaQ);
· Difuzarea de bunuri culturale franceze sau francofone scrise, audio-vizuale;
· Organizarea sau preluarea de manifestări culturale franceze sau româneşti (spectacole,
recitaluri, expoziţii, conferinţe, colocvii);
· Acţiuni culturale.
· Proiecte: “Fete de la musique”, “EUROART”, “Săptămâna Francofoniei”.
7. Parteneri, colaboratori: Primaria Municipiului Braşov; Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”;
Colegiul Naţional Unirea; Institutul German pentru Relaţii Externe; BISTRO DEL ARTE; BRD
Braşov; CANAM Braşov; Eurocopter Braşov; Normandia Braşov; Institutul Cultural Francez
Bucureşti; Asociaţia “Viva la Musica”; Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză
Braşov; Alianţele Franceze din ţară; Asociaţia Difuzării Gândului Francez (Paris - Franţa)
8. Beneficiari: comunitatea braşoveană.
9. Voluntari: persoane interesate pentru organizarea activităţilor culturale.

FUNDAŢIA DACIA
1. Anul înfiinţării: 1995
2. Adresă: Str. Bisericii Române, nr. 88 şi str. 13 Decembrie nr. 94, Braşov
3. Persoane de contact:
· Pandele Liviu, preşedinte – tel. 0268/428177
4. E-mail/web site: univsp@univsp.ro, www.univsp.ro
5. Domeniu de activitate: cultural.
6. Scop: promovarea culturii, ştiinţei, istoriei României, crearea, finanţarea şi promovarea unor
datini, obiceiuri şi tradiţii.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Schimburi culturale cu alte ţări: Israel, Turcia, Rusia, Ucraina, Vatican, Italia, Austria,
Germania, etc;
· Galele de limbă română “Sextil Puşcariu” în colaborare cu Academia Română
· Ziarul “Dacia” – www.ziaruldacia.ro
· Centrul cultural “DACIA”.
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ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE RESURSE EDUCAŢIONALE
1. Anul înfiinţării: iulie 2000
2. Adresă: str. Jepilor nr. 5, bl. 5, ap. 15, Braşov
3. Persoane de contact:
· Elena Florina Oţet, preşedinte – tel./fax: 0268/319713
4. E-mail/web site: arre@rdslink.ro, www.arre.ro
5. Domeniu de activitate: educaţie.
6. Scop: identificarea, mobilizarea şi valorificarea resurselor necesare susţinerii sistemului şi
activităţilor educaţionale.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Programe de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul educaţiei, programe de
consultanţă şi asistenţă specifice în domeniul resurselor umane, programe de integrare
socio-profesională, studii privind sistemul educaţional local şi naţional, materiale didactice,
materiale auxiliare şi mijloace de învăţământ, concursuri, seminarii;
· Proiecte: Conferinţa Naţională de Software Educaţional, 1 şcoala = 1 cd educaţional,
Concursul de matematica-informatica “Mister Pi”, Mini Şcolar Office, Manualul Digital
(Matematica - gimnaziu, Matematica – liceu, Economie, Limba română – gimnaziu, Limba
română – liceu), Fişe de lucru, Seminariile “Există o criză a disciplinelor şcolare?”.
ASOCIAŢIA DE INFORMATICĂ ŞI DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ - AIDA
1. Anul înfiinţării: 2000
2. Adresă: str. Bisericii Sf.Nicolae nr. 12, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ion Dumitru, preşedinte – tel/fax: 0268/474078
· Sorin Ganea, director executiv – tel. 0723381821
· Doina Dumitru
4. E-mail/web site: office@proteus.ro
5. Domeniu de activitate: educaţie
6. Scop: de a găsi, selecta, perfecţiona şi fructifica în interesul societăţii româneşti tinerii talentaţi
în domeniul IT precum şi de a contribui în mod activ la organizarea şi funcţionarea calitativ
superioară a programului de reformă; să contribuie la valorificarea rezultatelor cercetării
ştiinţifice şi tehnologice precum şi la stimularea transferului de tehnologie în plan naţional şi
internaţional.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Derulare de proiecte internaţionale în domeniul IT şi ecologie;
· Cursuri gratuite de programare şi web design pentru copii şi tineri;
· Realizarea de studii de cercetare în domeniul IT;
· Schimb de informaţii cu organisme similare din ţară şi străinătate.
· Proiect:
- Construire pentru extindere-modernizare Sala de Sport Şcoala Hoghiz;
- Proiect educaţional „AGORA” desfăşurat în parteneriat cu ISJ – prof. Adrian Sandu – C.N.A
Şaguna şi Librăria OKIAN Braşov. Secţiunile proiectului: Filozofie şi Logică şi argumentare.
Obiectivele proiectului:
a. Formarea deprinderilor de analiză şi interpretare de text;
b. Dezvoltarea abilităţilor specifice gândirii critice;
c. Dezvoltarea competenţelor de comunicare.
Cei mai merituoşi participanţi au fost premiaţi cu cărţi şi CD interactive cu tematica de
specialitate.
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Activităţi privind ajutorarea copiilor defavorizaţi – oferirea de rechizite; haine; alimente –
periodic;
- Întocmire documentaţie accesare fonduri pentru activităţi educaţionale şi de mobilităţi – tip
Leonardo da Vinci – 2 proiecte desfăşurate în colaborare cu organizaţii similare din Spania.
- În pregătire alt program.
8. Beneficiari: elevi, studenţi şi tineri absolvenţi.
9. Voluntari: informaticieni pentru susţinerea de seminarii şi de cursuri de instruire în domeniul
IT, adunarea de informaţii în vederea redactării de proiecte pentru parteneriate.
-

ASOCIAŢIA CERCUL DE ISTORIE “COLUMNA” DIN BRAŞOV
ŢARA BÂRSEI
1. Fondat în anul :1987
2. Adresă: Şoseaua Cristianului nr. 6, Braşov (sediul S.C. MECOM S.A., OP 2, CP 77)
3. Persoane de contact:
· Toma T. Stoicescu, preşedinte fondator – tel: 0268/418685, 0268/418688, fax:0268/ 413778
4. Domeniu de activitate: cultural
5. Scop: popularizarea Istoriei Naţionale şi Universale prin promovarea valorilor morale, de
cultură şi civilizaţie, din trecutul nostru istoric şi al omenirii, care se va adresa cu precădere
tinerelor generaţii, respectiv marilor categorii sociale şi profesionale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizare evenimente istorice aniversare;
· În lucru, construcţia pe Dealul Şprenghi a unui monument închinat ostaşilor români căzuţi
în luptele din 1916-1918, desfăşurate în zona Braşovului.
ASOCIAŢIA FILATELIŞTILOR DIN BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1990
2. Adresă: str.Nicolae Iorga nr. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Iordache Victor, preşedinte – tel. 0268/418987
· Florkievitz Vasile, vicepreşedinte – tel. 0268/418987
4. Domeniu de activitate: cultural.
5. Program cu publicul: marţi între orele 10.00 – 12.00 şi joi între orele 16.00 – 18.00.
6. Scop: reunirea benevolă a tuturor filateliştilor din judeţul Braşov într-o organizaţie unică, care să
creeze mediul adecvat desfăşurării în bune condiţii a activităţilor legate de această pasiune.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Atragerea în asociaţie a tuturor cetăţenilor din judeţ care practică sau vor să practice
filatelia;
· Organizarea de expoziţii filatelice şi alte manifestări precum şi participarea acestora la
expoziţii filatelice din ţară şi din străinătate.
8. Beneficiari: filatelişti din judeţul Braşov.
9. Voluntari: persoane interesate pentru organizarea de expoziţii şi târguri filatelice.
ASOCIAŢIA “FLUIERAŞUL” BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2001.
2. Adresă: str. Zizinului nr. 8, bl. 39, ap. 13, cod. 500414, Braşov
3. Persoane de contact:
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· Tatu Silvia, coordonator proiecte – tel. 0268/583974, 0720527613
· Ţurcanu Cristina, lider tineret – tel. 0268/328866, 0743527250
4. E-mail/web site: fluierasul@go.ro, www.ongt.rdsbv.ro
5. Domeniu de activitate: cultural, educaţional, tineret.
6. Scop: păstrarea folclorului românesc, prin educarea copiilor şi tinerilor în spiritul respectării şi
conservării culturii tradiţionale, parte integrantă a culturii universale.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Instruirea copiilor şi tinerilor care doresc să înveţe dansuri populare, cântece din folclorul
românesc, meşteşuguri tradiţionale (cusături populare, pictura icoanelor pe sticlă,
încondeierea ouălor, ţesături);
· Revista de folclor pentru copii şi tineri “Fluieraşul”;
· Activităţi folclorice desfăşurate pentru tineri şi copii;
· Implicarea tinerilor în elaborarea unor proiecte destinate stimulării copiilor şi tinerilor care
se străduiesc să cunoască şi să păstreze folclorul românesc;
· Proiecte: “Obiceiuri de muncă din ţara Oltului”; “Peştişorul de aur”; “Târgul meşterilor
populari Braşov”; “Zilele Oraşului Ianca, Brăila”; “Festivalul Berii Braşov”; “Datini,
tradiţie şi istorie în ţara Oltului”; “Eminescu, Unirea, Dragobetele”.
8. Parteneri, colaboratori: DTSJ Braşov, ISJ Braşov, Casa Corpului Didactic Braşov, Muzeul de
etnografie Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, Centrul Cultural Reduta, Centrul judeţean de
conservare şi valorificare a tradiţiilor populare Braşov, Primării (Braşov, Viştea, Şinca Nouă),
şcoli generale (nr. 8, nr. 23, nr. 14), Colegii Naţionale (Grigore Moisil, Andrei Şaguna, Unirea,
Emil Racoviţă, Andrei Bârseanu, Mircea Cristea, Astra), licee (Arte şi Meserii, Andrei
Mureşianu, Nicolae Titulescu, Auto, Grigore Antipa), organizaţii (FJT, ANSIT, Cercetaşii,
Crucea Roşie, SPER, CPNT, ATELIER, Fundaţia Transilvania Expres, AIESEC Braşov, Eco
Club Carol Lehmann, Fundaţia Naţională Neamul Românesc Braşov, Asociaţia Femeilor
Manager, ANTREC Bran, etc).
9. Beneficiari: elevi şi studenţi.
10. Voluntari: economişti, manageri educaţionali, artişti specialişti în încondeierea ouălor,
etnografie şi folclor, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, fotograf, tehnoredactor,
meşter popular (ţesător, cusător, încondeiere ouă).
ASOCIAŢIA OPTIM BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2003.
2. Adresă: str. Zizinului nr. 45, bl. 152, sc. A, ap. 16, Braşov
3. Persoane de contact:
· Manea Laura, preşedinte – tel. 0268/311741, mobil 0721323239
· Negulici Dana, vicepreşedinte - 0721257826
4. E-mail/web site: as_8im@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: educaţional, social.
6. Program cu publicul: zilnic între orele 08.00 – 17.00.
7. Scop: creşterea gradului de conştientizare a necesităţii dezvoltării armonioase a personalităţii.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Cercetare socială, politici sociale;
· Educaţie interculturală;
· Acţiuni caritabile;
· Consiliere psihologică;
· Proiecte: “Educaţie nonformală”; “Orientarea carierei”; “Mentorat”.
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9. Parteneri, colaboratori: Asociaţia ATELIER, Centrul de Tineret Braşov, Blue Iceberg,
Asociaţia Pro Democraţia, Psiho Media, Braşov Visitors, ANSIT Braşov, FJT Braşov, Grupul de
iniţiativă ALBACH, Asociaţia EURO – ASIA, LADT.
10. Beneficiari: elevi ai liceelor din judeţul Braşov, studenţi la facultăţi de psihologie, sociologie şi
pedagogie.
11. Voluntari: persoane interesate pentru organizarea de acţiuni caritabile, întâlniri cu specialişti,
strângere de fonduri, scrierea cererilor de finanţare pentru proiecte, organizare de seminarii,
traininguri, jurnalism (pagina în Cotidianul Obiectiv).
ASOCIAŢIA DE ARTE PLASTICE A FEROVIARILOR DIN ROMÂNIA
1. Anul înfiinţării: 1994.
2. Adresă: str. Politehnicii nr. 1 (A.A.P.F.R. Sucursala C.F.R.), Braşov
3. Persoane de contact:
· Ghircoiaş Paraschiva, preşedinte – tel. 0268/472563, 0268/426673, 0727057574
4. E-mail/web site: paraschiva.ghircoias@brv.cfr.ro
5. Domeniu de activitate: cultural
6. Scop: promovarea activităţii artiştilor plastici feroviari, local, în ţară şi străinătate, organizarea
de concursuri, expoziţii, tabere interne şi internaţionale, participarea la activităţile internaţionale
din calendarul FISAIC.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Expoziţii interne: Braşov, Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Constanţa;
· Tabere de pictură: Balaton (Ungaria), Poiana Braşov;
· Expoziţii internaţionale din 2 în 2 ani: Germania (1994), Ungaria (1996), Franţa (1998),
Italia (2000), Germania (2002), Belgia (2004).
8. Parteneri, colaboratori: FISAIC Paris (Franţa), asociaţiile de profil din cadrul U.A.A.I.F.R.
(Franţa, Belgia, Germania, Italia, Ungaria), Asociaţia de Esperanto, foto – film, filatelie, muzică,
radioamatori, bridge.
9. Voluntari: profesori, învăţători pentru tehnoredactare şi corectură text la Catalogul Asociaţiei.
FUNDAŢIA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FEROVIAR
1. Anul înfiinţării: 1994.
2. Adresă: str. Fundătura Hărmanului nr. 12 (Grupul Şcolar Industrial Transporturi CF Braşov),
Braşov
3. Persoane de contact:
· Dobrescu Florin, preşedinte – tel./fax 0268/334687, mobil 0722216858
· Man Magdalena, vicepreşedinte – tel./fax 0268/334687
4. E-mail/web site: dobresc.florin@xnet.ro
5. Domeniu de activitate: educaţional, cultural, cooperare internaţională.
6. Scop: păstrarea şi continuarea tradiţiei învăţământului tehnic cu specific feroviar, asigurarea
unui cadru adecvat în vederea participării tinerilor, dar şi a adulţilor la viaţa societăţii civile, prin
libera asociere; stabilirea unor relaţii de colaborare şi parteneriat cu unităţi de învăţământ,
organizaţii şi instituţii din ţară şi străinătate.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Manifestarea anuală “Zilele şcolii feroviare braşovene”;
· Susţinerea activităţii postului de radio şcolar “School Radio One”, a studioului de film
“Feroviar Grup ‘95”;
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·

Atragerea partenerilor sociali (societăţi şi companii cu activitate în domeniul feroviar,
sindicatele, autorităţile publice locale şi centrale, etc) în realizarea obiectivelor şi
programelor fundaţiei;
· Participarea tinerilor în cadrul unor proiecte şi seminarii internaţionale: seminarul
internaţional “Jeunesse pour l’Europe” (Franţa 1997), proiect Leonardo da Vinci la Neuss –
Germania în anul 200, cicluri de seminarii trinaţionale franco – româno – germane la Bonn,
Bordeaux şi Braşov (2001 – 2002 şi 2003 – 2004);
· Parteneriat pentru apropierea dintre locuitorii comunelor Fundata şi Saincaize Meauce din
Franţa, finalizat cu semnarea unui Protocol de înfrăţire între cele două comune, în iulie
2004;
8. Parteneri, colaboratori: Primăria şi Consiliul Local Braşov, Consiliul Judeţean Braşov,
Prefectura Braşov, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”, M.T.L.T., Federaţia Sindicatelor din
Învăţământul de Transporturi CFR, Sindicatul Mecanicilor de Locomotivă din Depoul şi
Regionala CFR, L.A.D.T Braşov, E.S.T. (Asociaţia Echanges, Solidarites, Territoires Paris),
CFDT Departamentul Neves (Confederaţia Franceză Democratică a Muncii), IKAB Bonn
(Institutul pentru Comunicare şi Educaţie Informală), INFA Europe (Institutul pentru Formare şi
Aplicare – Bordeaux).
9. Beneficiari: tineri elevi, studenţi, absolvenţi ai învăţământului preuniversitar şi superior, cadre
didactice, părinţi, alte categorii de cetăţeni ai României, membri ai fundaţiei.
10. Voluntari: elevi de liceu, studenţi, absolvenţi pentru activităţi menite să atingă obiectivele
fundaţiei.
FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE, FILIALA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1998.
2. Adresă: Bd. M. Kogălniceanu nr. 18-20, Braşov
3. Persoane de contact:
· Giol Daniela - Emilia, director executiv – tel. 0268/412080, fax 0268/477333
4. E-mail/web site: giol@ccibv.ro, www.ccibv.ro
5. Domeniu de activitate: educaţional.
6. Program cu publicul: luni - joi între orele 08.00 – 16.00, vineri între orele 08.00 – 14.00.
7. Scop: educaţia continuă pentru afaceri, în condiţii moderne şi de înaltă competenţă, formarea şi
perfecţionarea prin cursuri a adulţilor cu forme de învăţământ de nivel postliceal, universitar şi
postuniversitar.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de cursuri de perfecţionare, specializare în domenii de interes pentru
comunităţile locale de afaceri;
· Realizarea unor acţiuni de calificare, reconversie profesională în meserii cerute pe piaţa
forţei de muncă;
· Participarea în proiecte de educare continuă a adulţilor;
· Proiecte: “Centrul Judeţean de Dezvoltare a Resurselor Umane pentru IMM-uri”;
“Implementarea unor metode moderne de instruire şi formare profesională în domeniul
educaţiei antreprenoriale”.
9. Parteneri, colaboratori: Universitatea Transilvania Braşov, Camera de Comerţ şi Industrie
Braşov, UNAI Bucureşti, UNPRL Bucureşti.
10. Voluntari: persoane cu studii superioare.
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ASOCIAŢIA SATYA
1. Anul înfiinţării: 2001.
2. Adresă: str. Jepilor nr. 48, bl. B49, ap. 6, Braşov
3. Persoane de contact:
· Mihai Mihaela, preşedinte – tel. 0268/360256
4. E-mail/web site: sfint@hotmail.com
5. Program cu publicul: zilnic între orele 8.00 – 17.00.
6. Domeniu de activitate: educaţional, social, cultural.
7. Scop: promovarea şi dezvoltarea de programe, proiecte şi acţiuni, studii, terapie prin artă,
sociologică şi religioasă în domeniul copiilor şi a tineretului, colaborarea cu organizaţii cu scop
şi obiect similar din ţară şi străinătate.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de proiecte culturale pentru copii şi tineret;
· Organizarea de concursuri interşcolare pe diverse teme cultural – artistice.
9. Parteneri, colaboratori: Organizaţia Salvaţi Copiii, şcoli generale din Braşov şi împrejurimi,
firme mici.
10. Beneficiari: elevi şi studenţi.
11. Voluntari: persoane interesate cu dăruire în munca cu oamenii.
ASOCIAŢIA “BRASSAI”
1. Anul înfiinţării: 2001.
2. Adresă: str. Mureşenilor nr. 19, cod 500026, Braşov
3. Persoane de contact:
· Hejja Iuliu Levente, preşedinte – tel. 0268/412090
· Balint Francisc, vicepreşedinte – tel./fax 0268/406167
4. E-mail/web site: balint@brasovia.ro, www.brasso.ro
5. Program cu publicul: marţi, orele 19.00 –22.00
6. Domeniu de activitate: cultural, etnic.
7. Scop: sprijinirea directă şi indirectă a păstrării şi conservării moştenirii tradiţiilor culturale prin
mijloace de comunicare audiovizuală.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Darea în folosinţă a unor mijloace tehnice;
· Finanţarea unor programe şi proiecte specifice;
· Procurarea de producţii TV pentru a fi mediatizate;
· Organizarea de întâlniri, expoziţii, concursuri, festivaluri;
· Întreţinere şi dezvoltare web site;
· Identificarea elementelor specifice din Ţara Bârsei care sprijină integrarea în U.E.;
· Proiecte: “Bal de caritate” (2002 – 2004); “Tradiţii populare” (2003); “Monumente şi
vestigii ale trecutului în Ţara Bârsei” (2004).
9. Parteneri, colaboratori: Consiliul Judeţean Braşov; Biblioteca “George Bariţiu” Braşov.
10. Beneficiari: comunitatea maghiară din judeţele Braşov şi Covasna.
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ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANA PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ŞI CULTURA
POPORULUI ROMAN
Despartamantul Central Astra Braşov
1. Anul înfiinţării: 1870.
2. Adresa: str. Luca Arbore nr. 5A, bl. 1, ap. 9, Braşov.
3. Persoane de contact:
· Prof. Petru Istrate, secretarul Departamentului – tel. 0268/511485
· Ing. Ioan Baboe, consilier administrativ al Departamentului – tel. 0268/315071
· Colonel (r) Gheorghe Pasescu, consilier cultural al Departamentului – tel. 0268/323599.
4. Domeniu de activitate: cultural-artistic.
5. Scopuri:
§ Promovarea culturii naţionale în evoluţia ei multiseculară, precum şi a elementelor de cultură a
naţionalităţilor conlocuitoare de pe teritoriul judeţului Braşov;
§ Organizarea şi conducerea unor manifestări artistice comemorative şi de popularizare a
tradiţiilor şi obiceiurilor proprii locuitorilor de la poalele Tâmpei;
§ Publicarea într-o revistă a Astrei şi în mass-media braşoveană de materiale cultural-educative
specifice zonei şi de creaţii ale astriştilor.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Prezentarea unor spectacole cultural-artistice dedicate evenimentelor istorice şi omagiale
(15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 27 Martie, 15 Iunie, 15 August, 29 respectiv 30 Noiembrie, 1
Decembrie, etc);
· Participarea la oraganizarea manifestărilor prilejuite de Sărbătorile Junilor Braşoveni,
Coralele ASTREI, Zilele Braşovului, etc;
· Pregătirea şi desfăşurarea simpozionului, a spectacolelor festive închinate aniversării a 135
de ani de experienţă a Departamentului Central ASTRA - Braşov;
· Activităţi organizatorice: demersuri la Primăria şi Prefectura Braşov pentru repartizarea
unui spaţiu, alocarea unor fonduri pentru editarea în continuare a revistei “ASTRA” – serie
nouă, confecţionarea steagurilor, diplomelor jubiliare, insignelor şi certificatelor de membru
ASTRA, lansarea unor volume literar-istorice realizate de autori artrişti şi tinere talente.
7. Beneficiari: toţi braşovenii iubitori ai culturii şi literaturii Neamului Românesc şi ale
concitadinilor noştri de altă etnie.
ASOCIAŢIA PENTRU ÎNFRUMUSEŢAREA ORAŞULUI BRAŞOV CITADELA
1. Anul înfiinţării: 2006.
2. Sediu: str. Cosmos nr. 7, bl.17, sc.C, ap. 2, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ciprian Rădulescu, preşedinte – tel. 0742591404
4. E-mail/web site: asociatiacitadela@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: educaţional, cultural, civic.
6. Scop: crearea unei imagini de oraş european a oraşului Braşov şi implementarea proiectului
“Educaţia pas cu pas” care aduce o mai bună calitate a conduitei cetăţeanului.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Implicarea prin voluntariat în activităţile de restaurare, reamenajare din punct de vedere
arhitectural, peisagistic şi estetic;
· Crearea de proiecte în domeniile învăţământ şi cultură;
· Susţinerea activităţilor educaţionale – formative prin multiplicarea schimburilor între
instituţiile de învăţământ;
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Colaborarea cu instituţiile de stat pentru dezvoltarea atitudinii civice;
Sprijinirea serviciilor de asistenţă socială, promovarea procesului de reabilitare socială,
morală şi materială a cetăţenilor;
Apără şi promovează drepturile omului şi valorile europene prin promovarea unei educaţii
socio-morale şi responsabile cu prioritate în rândul tinerilor;
Apărarea mediului de afaceri, profesional şi a vieţii sociale prin promovarea “puterii
exemplului”;
Organizează conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă, voluntariat, tabere şi sesiuni
cu teme educaţionale;
Colaborează cu instituţiile de stat pentru o bună derulare a proiectului “Educaţie pas cu
pas”;
Organizează întâlniri între cetăţeni şi reprezentanţi ai autorităţilor publice;
Organizează instruiri ale asociaţiilor de locatari – proprietari în privinţa dezvoltării
comunitare;
Promovează educaţia în sânul comunităţii prin impunerea dialogului civic;
Susţine formarea profesională a viitorilor specialişti în domeniul arhitectural, peisagistic,
estetic în spiritul viziunii comune;
Mijloceşte relaţii între mediile economice, academice şi studenţeşti;
Crearea de oportunităţi pentru cunoaşterea şi interacţiunea între tineri de culturi diferite,
înfrăţiri şi schimburi de experienţă;
Programe de modelare comportamentală; schimbarea mentalităţii privind respectul pentru
natură şi mediul înconjurător;
Formarea de echipe, reţele de tineri din diferite domenii care vor promova valorile europene
în şcolile lor (licee, facultăţi), etc.
Proiect: “Educaţia pas cu pas”
ASOCIAŢIA CULTURALĂ “ŢARA BÂRSEI” BRAŞOV

1. Anul înfiinţării: 2006
2. Adresă: str. Neptun nr. 7, sc. A, ap. 4, Braşov
3. Persoane de contact:
· Kronberger Rodica, preşedinte – tel.0723729239
4. Domeniu de activitate: cultural
5. Scop: promovarea culturii populare şi tradiţionale, să ajute, fără a ţine cont de rasă, naţionalitate,
de ideile lor politice sau religioase şi tinerii talentaţi în acest domeniu, precum şi persoanele
consacrate care vor avea nevoie de sprijin material sau moral, în vederea promovării
adevăratelor valori.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de manifestări cu caracter ştiinţific, cultural – artistic şi religios atât în ţară cât
şi în străinătate;
· Organizări de expoziţii, târguri de meşteri populari din toate domeniile meşteşugurilor
tradiţionale;
· Festivaluri de producţie, foto-film-video-etno folclorice;
· Editarea de casete, cd-uri de muzică populară autentică;
· Organizarea de festivaluri şi concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale,
concrete, audiţii, turnee în ţară şi în străinătate în domeniul muzicii populare, romanţei
populare;
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Editarea, publicarea, difuzarea prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare de: cărţi,
reviste, lucrări de specialitate şi traduceri din şi în limba română, de materiale publicitare şi
documentaţii de specialitate;
Organizarea de cursuri de pregătire în ţară si străinătate precum şi acordării de burse, în
profilul de activitate;
Organizarea oricăror altor acţiuni compatibile cu obiectul de activitate şi în conformitate cu
legea română.
ASOCIAŢIA ŞTIINŢEI ŞI TEHNICII BRAŞOV

1. Adresă: str. Pinului nr. 9, Braşov
2. Persoane de contact:
· Prof. Dr.Ing. Elena Helerea, secretar – tel. 0268/470692, fax.0268/415749
3. Domeniu de activitate: învătământ.
4. Scop: sprijinirea şi promovarea ştiinţei şi tehnicii.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Proiect “ Omagierea personalităţilor braşovene”: realizarea Muzeului Stiinţei şi Tehncii Braşov
vizând promovarea personalităţilor din domeniul ingineriei, artelor, istoriei, literaturii, muzicii,
medicinei, ştiinţei şi sportului.
ASOCIAŢIA CULTURALĂ “APACZAI CSERE JANOS”
1. Anul înfiinţării: 1992
2. Adresă sediu central: str. General Dumitrache nr. 20, bl. 257, ap. 9, cod 500168, Braşov
3. Persoane de contact:
· Hazy Bako Eszter, preşedinte – tel. 0268/425321, fax. 0268/472101
4. Email: hbeszter@index.hu
5. Domeniu de activitate: cultură.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· desfăşoară activităţi culturale prin organizarea diferitelor reprezentaţii artistice, vernisaje, serbări
de omagiu a evenimentelor de seamă ale istoriei şi culturii maghiare, a reprezentanţilor acesteia,
serbări etno-culturale tradiţionale;
· demersuri pentru acordarea post mortem a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov
profesorului dr. Binder Pall.
7. Colaboratori:
· Redacţia Brassoi Lapok.
ASOCIAŢIA DONISART
1.
2.
3.
4.
5.

Anul înfiinţării: 2008
Adresă şi contact: Braşov
Site: www.donisart.ro, www.kogaionon.com
Domeniu de activitate: cultural
Scop: organizarea de acţiuni cu caracter cultural, sportiv, umanitar şi social menite să contribuie
la propagarea imaginii şi cunoaşterii românilor şi a tradiţiilor acestora pe plan naţional şi
internaţional.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor specifice românilor în domeniul cultural;
· Favorizarea relaţiilor culturale între ţările lumii şi România în scopul schimburilor interculturale;
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Organizarea de spectacole, reprezentaţii, reuniuni festive, activităţi recreative, turistice şi
sportive;
Editarea de publicaţii, pliante, reviste;
Promovarea elitelor din domeniile cultural şi social.
Acţiuni: Revista KOGAIONON (interviuri de specialitate, cronici de disc, cronici de evenimente
live, concursuri), Magic Medieval Evening (19 aprilie 2008, invitat: ARCANA), Dark Cold
Evening (28 iunie 2008, invitat: ICE AGES), Ritual Mediterranean Evening (20 septembrie
2008, invitat: Ataraxia), Apocalyptic Decadent Evening (15 noiembrie 2008, invitaţi: Ordo
Rosarius Equilibrio, In Slaughter Natives), Martial Postfolk Evening (13 decembrie 2008,
invitaţi: Spiritual Front, Rome).
ASOCIAŢIA EDUCATOARELOR DIN ROMÂNIA

1. Anul înfiinţării: 2008
2. Adresă şi contact: str. Pictor Valeriu Maximilian nr. 2, Braşov, jud. Braşov
3. Persoane de contact:
· Horia Moaşa, tel: 0766290310
4. Domeniu de activitate: diverse domenii, cu implicare în viaţa educuaţională, socială şi
culturală.
5. Scop: Activarea în diferite domenii diverse pentru a putea interveni prin flexibilitate acolo unde
sesizează o carenţă, să se implice în cadrul vieţii educaţionale, sociale şi culturale din România,
să susţină şi să promoveze formarea şi perfecţionarea continuă a educatoarelor.
6. Obiective:
- În domeniul social, asociaţia vrea să contribuie la responsabilizarea educatoarelor, la construirea
şi dezvoltarea conştiinţei lor civice;
- În domeniul protecţiei mediului, asociaţia militează pentru o lume mai curată a prezentului cât şi
a viitorului; ea are în vedere programele de educare a preşcolarilor pentru respectarea
standardelor internaţionale ecologice;
- În domeniul sănătăţii, asociaţia se va implica în colaborarea cu organizaţiile de profil în
campanii împotriva fumatului, a drogurilor, a transmiterii bolilor, cât şi a virusului HIV;
- În domeniul cultural şi educativ se are în vedere promovarea de strategii pentru schimbarea sau
îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul învăţământului preşcolar şi dezvoltarea resurselor umane;
- Realizarea de programe care au în vedere educarea cadrelor didactice din învăţământul
preşcolar, a specialiştilor sau a novicilor prin cursuri, seminarii sau traininguri.
ASOCIAŢIA „ARIPI DE IUBIRE”
1. Anul înfiinţării: 2008
2. Adresă şi contact: str. Nucului nr. 29,bl.C5, Sc.C, ap.8 Braşov
3. Persoane de contact:
· Leurzeanu Marilena , preşedinte, tel: 0721322008, e-mail. mleurzeanu@gmail.com
· Vidaeff Adriana Rodica, vicepreşedinte
4. Domeniu de activitate: educaţional şi cultural
5. Scop: Susţinerea şi promovarea educaţiei şi culturii.
6. Obiective şi activităţi:
- În domeniul social, activităţi psihopedagogice, activităţi destinate copiilor, tinerilor şi părinţilor;
activităţi de cercetare psiho-sociologică, prognoze, sondaje, studii de caz, focus grupuri, workshop-uri;
- Iniţierea şi conducerea de cercetări în educaţia eficientă a copiilor şi tinerilor;
- Dezvoltarea de programe în domeniul educaţiei de excelenţă;
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Dezvoltarea pe baze contractuale cu şcolile, agenţii educaţionali sau ONG-uri, a unui set de
servicii educative, work-shop-uri pentru copii şi părinţi, seminarii, conferinţe;
- Derularea de work-shop-uri şi seminarii de formare profesională pentru cadre didactice, părinţi
şi consilieri educaţionali;
- Realizarea de cercetări psiho-sociologice;
- Acreditarea de programe de formare iniţială, continuă şi profesională;
- Publicarea unei serii de materiale destinate părinţilor, copiilor, cadrelor didactice;
- Organizarea de activităţi de cercetare pe teme de educaţie;
- Organizarea de simpozioane, seminarii şi colocvii pe teme de interes, la propunerea membrilor;
- Mediatizarea activităţilor şi a rezultatelor acestora, prin publicare de reviste de specialitate, pe
internet, mass-media locală;
- Sprijinirea prin mijloace legale a organismelor guvernamentale şi a organizaţiilor
neguvernamentale care au scopuri şi obiective asemănătoare celor ale asociaţiei;
- Stimularea şi participarea la schimburi bilaterale şi multilaterale cu persoane şi organizaţii
similare din ţară şi străinătate;
- Orice alte mijloace legale de acţiune care pot conduce la realizarea scopului şi obiectivelor
Asociaţiei “Aripi de Iubire”.
7. Beneficiari: membrii, copii, tineri, părinţi, cadre didactice, consilieri educaţionali, persoanele
interesate de activitatea asociaţiei.
-

ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN GRĂDINIŢA DINŢIŞORI DE LAPTE
1. Adresa: str. Jupiter nr. 4, biroul nr. 2, et. I, în incinta Grădiniţei nr. 23 Braşov
2. Persoane de contact:
· Zaharia Aniko – tel. 0747550821
· Mireanu Claudiu – tel. 0723425200
3. Date de contact: http://asociatia-parintilor.blogspot.com/
4. Domeniu de activitate: educaţional.
5. Scop: atragerea şi stimularea părinţilor şi a altor parteneri pentru a participa la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi educaţie a copiilor în grădiniţă, pentru o bună colaborare în
individualizarea învăţării, asigurarea şanselor egale de dezvoltare şi formare a fiecărui copil în
parte.
6. Obiectivele Asociaţiei:
· Îndeplinirea procedurilor legale pentru obţinerea de fonduri din cotizaţii, sponsorizări,
donaţii şi alte surse legale necesare finanţării suplimentare;
· Sprijinirea conducerii grădiniţei în realizarea unor dotări suplimentare, necesare activităţii;
· Încurajarea participării şi implicării familiei în programele grădiniţei, în experienţele
educaţionale şi în luarea unor decizii;
· Să sprijine procesul de instruire prin organizarea unor cursuri de pregătire şi schimburi de
experienţă cu organizaţii din ţară sau străinătate;
· Să promoveze educaţia ecologică şi preocuparea copiilor pentru mediul înconjurător;
· Să editeze materiale informative (broşuri, reviste, buletine informative);
· Să organizeze zile deschise ale grădiniţei, concursuri tematice pentru copii, precum şi tabere
şi excursii pentru copii, părinţi şi educatoare;
· Să diversifice activităţile opţionale pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor şi să sprijine
copii talentaţi;
· Să contribuie la integrarea copiilor cu probleme de dezvoltare şi comportare în societate;
· Să promoveze activităţi şi programe pentru educarea părinţilor;
· Promovarea imaginii grădiniţei în mass media şi comunitatea locală.
7. Beneficiari: părinţii sau reprezentantul legal al copilului.
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ECONOMIC şi DEZVOLTARE LOCALĂ
ASOCIAŢIA ARANIA
8. Adresa: str. Carpaţilor nr. 64A, bl.1, et II, ap.203, Braşov
9. Persoane de contact:
· Ana Grama, preşedinte – tel. 0740877894, 0268/523516
10. E-mail/web site: anagrama154@hotmail.com
11. Domeniu de activitate: economic.
12. Scop: consultanţă în afaceri şi management.
13. Activităţi şi proiecte derulate:
· Consultanţă în afaceri şi management, planuri de afaceri;
· Sprijinirea activităţilor de artă, organizare expoziţii şi târguri;
· Cursuri iniţiere, pregătire profesională adulţi;
· Cursuri pentru administratori imobile, consultanţă legislaţie asociaţii de proprietari.
14. Beneficiari: asociaţii de proprietari, asociaţii de afaceri şi profesionale.
15. Voluntari: cu studii superioare, pentru organizarea activităţilor.
FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA
ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII BRAŞOV
1. Adresă: Calea Bucureşti nr.42, bl.S19, ap.3, Braşov
2. Persoane de contact:
· Mircea Suman, preşedinte
· Graţiela Garcea, director executiv – tel. 0268/325654
3. E-mail/web site: fpimm@rdsbv.ro, www.fpimm.ro
4. Domeniu de activitate: dezvoltare economică.
5. Scop: dezvoltarea sectorului privat, sprijin acordat Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru
dezvoltarea afacerii, sprijin acordat întreprinderilor pentru a începe şi dezvolta activităţi
independente.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Consultanţă pentru identificarea celui mai potrivit program pentru accesarea fondurilor
structurale;
· Elaborarea documentaţiei pentru accesarea fondurilor structurale;
· Implementarea proiectelor finanţate din fonduri strurale;
· Consultanţă în afaceri: managementul resurselor umane, management financiar, analiza
proiectelor de investiţii, tehnici moderne de vânzare, managementul timpului,
managementul proiectului, marketing, achiziţii;
· Cursuri acreditate CNFPA pentru :
- competenţe comune în management
- administrator imobile
· Alte tipuri de cursuri în funcţie de nevoile firmelor: asistent manager, managementul
proiectului, comunicare eficientă;
· Proiecte în derulare propun programe complexe de măsuri active şi se adresează:
- şomerilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
- femeilor
- tinerilor
- persoanelor care doresc să demareze o activitate independentă.
7. Voluntari: persoane cu studii superioare pentru activităţi de consultanţă.
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FUNDAŢIA GENESIS - ROMÂNIA
1. Adresă: str. Mărăşeşti nr. 2, Braşov
2. Persoane de contact:
· Ray Robertson, director – 0745130334
· Pietroşăneanu Claudiu, director – tel. 0268/419060, fax. 0268/412385, 0744566458
· Fisher Marvin, fondator – tel. 0268/419060
3. E-mail/web site: romania@genesisglobal.org, www.genesisglobal.org
4. Domeniu de activitate: dezvoltare economică şi socială.
5. Scop: dezvoltarea holistică a comunităţilor defavorizate.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Proiecte pentru dezvoltarea comunităţilor defavorizate.
7. Beneficiari: comunităţile defavorizate.
8. Voluntari: persoane interesate pentru activitate de teren şi administrativă.
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI INOVAŢIE
1. Anul înfiinţării: 2004
2. Adresă: str. Nucului nr. 57, bl. 1A, sc. C, ap. 14, Braşov
3. Persoane de contact:
· Marinescu Mihaela, preşedinte – 0723537010
· Maroti Maricel - Adrian, director executiv – tel. 0723884602
4. E-mail/web site: marcelscout@yahoo.co.uk, www.inovatie.ro
5. Domeniu de activitate: dezvoltare economică şi socială.
6. Scop: dezvoltarea economică şi socială a comunităţii în vederea integrării europene şi stimularea
activităţilor în aceste domenii, prin promovarea şi implementarea ideilor inovatoare.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Identificarea ideilor şi practicilor inovatoare folosite pentru dezvoltarea diverselor
comunităţi din judeţul Braşov, pentru a fi promovate şi folosite ca modele de bună practică;
· Identificarea nevoilor de dezvoltare ale comunităţilor locale din judeţul Braşov şi resurselor
de care dispune fiecare dintre acestea;
· Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local şi regional pentru valorizarea inovatoare a
resurselor zonei de dezvoltare centrală;
· Dezvoltarea organizaţională atât a asociaţiei cât şi a celorlalte organizaţii neguvernamentale
din judeţ prin activităţi de training, construire de reţele de comunicare, organizare de
seminarii, mese rotunde, campanii de informare.
8. Beneficiari: comunitatea locală/regională/naţională.
9. Voluntari: persoane deschise şi comunicative pentru organizare campanii, evenimente şi pentru
implementarea propriilor proiecte inovatoare.
ASOCIAŢIA
“LIGA CITADINĂ A SERVICIILOR PUBLICE ŞI COMUNALE DIN ROMÂNIA”
1. Anul înfiinţării: 1993
2. Adresă: str. Iuliu Maniu nr. 43, cod 500091, Braşov
3. Persoane de contact:
· Sorici Ion, preşedinte – tel. 0268/543559, fax 0268/543498, mobil 0722251894
· Toth Birtan Csaba, secretar general – tel. 0268/543559, 0367401911, mobil 0733009760
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4. E-mail/web site: ligacitadina@netbv.ro, ligacitadina@yahoo.com,
http://www.ligacitadina.netbv.ro
5. Domeniu de activitate: dezvoltare locală.
6. Scop: să contribuie profesional şi patronal la organizarea unor forme civilizate şi eficiente de
prestaţii în domeniul alimentării cu apă şi căldură, salubrizării localităţilor, transport local,
parcuri, fond locativ şi altele.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea şi restructurarea serviciilor publice de gospodărie comunală;
· Modernizarea instalaţiilor şi tehnologiilor operaţiunilor;
· Propuneri de reglementări specifice în domeniul de activitate;
· Cursuri de managament pentru perfecţionare profesională;
8. Beneficiari: comunităţile locale, regiile şi societăţile de gospodărie comunală şi locativă.
9. Voluntari: persoane cu studii superioare pentru analize, studii şi comunicări.
ASOCIAŢIA INTEGRA ROMÂNIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
·
·

9.
·

Anul înfiinţării: 2000 (Oradea), 2002 (filiala Braşov)
Adresă sediu central: str. Republicii nr. 28A, Oradea
Adresă Filială: str. Diaconu Coresi nr. 5, Braşov
Persoane de contact:
· Florica Cherecheş, director executiv – 0259415023, 0745601049
· Cristina Plugaru şi Alina Crainic– 0268/511522, 0741201829
Email/site:www.integraromania.ro,www.integra.sk, integra@integraromania.ro
Domeniu de activitate: sprijinirea micilor întreprinzători, dezvoltare comunitară.
Scop: sprijinirea şi oferirea accesului la oportunităţi economice şi sociale persoanelor
deafvorizate şi micilor întreprinzători pentru ca aceştia să participe activ la dezvoltarea
României într-o ţară etică şi prosperă.
Activităţi şi proiecte derulate:
sprijinirea iniţiativei private şi dezvoltarea sectorului micro şi IMM;
dezvoltarea micro întreprinderilor pentru a sprijini în principal femeile în dificultate, cu spirit
antreprenorial, dar şi alte categorii de persoane marginalizate şi dezavantajate să înceapă sau să
extindă o mică afacere;
· cursuri: “Elaborarea unui plan de afacere”, “Cursuri în domeniul agriculturii”, “Evaluarea
potenţialului şi orientare profesională pentru femei în stare de dificultate”, orientare
profesională, mentorat, seminarii pe diverse teme;
· servicii financiare: microcreditare pentru femei aflate în stare de dificultate, mici
întreprinzători, afaceri de familie; microcreditare şi cursuri pentru întreprinzători din zone
rurale;
· programul “Acces”: facilitarea accesului pe piaţă a produselor realizate de micii
întreprinzători: cursuri şi consultanţă în marketing, intermedierea vânzării produselor în
magazinul Ten Senses din Braşov (www.tensenses.ro), prin catalog şi magazinul virtual, la
târguri şi expoziţii, en-gros;
· realizări: 2370 locuri de muncă create şi susţinute, 375 afaceri create şi susţinute, 1760
persoane instruite la diverse cursuri, 860 împrumuturi acordate, 1700000 $ acordaţi sub
formă de împrumuturi, 99,3% rata de rambursare a împrumuturilor, 142 clienţi activi, 85%
dintre clienţi femei.
Finanţatori şi colaboratori:
USAID, Enterptrise Development International USA, Fundaţia Shell, Ambasada Britanică din
România, Agenţia Canadiană de Dezvoltare Internaţională, Fundaţia Citigroup, Philip Morris
International, Integra USA, Coprul Păcii România.
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10. Beneficiari:
· Femei în stare de dificultate (şomere, văduve, mame singure, femei divorţate) cu o dorinţă
puternică şi motivaţie de a administra o mică afacere, dornice să înveţe lucruri noi;
· Familii implicate într-o mică afacere;
· Mici întreprinzători din mediul rural.
ASOCIAŢIA SALVAŢI CENTRUL ISTORIC AL BRAŞOVULUI

-

-

1. Adresă sediu central: Piaţa Sfatului nr. 18 Braşov
2. Persoane de contact: Iuliu Cosuletu
3. Domeniu de activitate: dezvoltare locală.
4. Scop:
Accelerarea schimbării aspectului centrului istoric al Municipiului Braşov prin atragerea
investitorilor şi altor asociaţii capabile să susţină financiar proiectul de reabilitare al clădirilor
situate în această zonă;
Să promoveze programe de restaurare şi întreţinere a patrimoniului din centrul istoric al
Braşovului;
Iniţierea unor acţiuni de asociere a proprietarilor de imobile din centrul istoric al Municipiului
Braşov în vederea reabilitării şi conservării clădirilor istorice;
Îmbunătăţirea standardului de viaţă al celor ce locuiesc în centrul istoric al Braşovului;
Ameliorarea condiţiilor de viaţă urbană şi favorizarea dezvoltării economice, sociale şi culturale
în centrul istoric al Braşovului;
Promovarea unei politici unitare de conservare şi punere în valoare a patrimoniului cultural şi de
păstrare a identităţii spirituale a comunităţilor locale;
Să facă din conservarea, animarea şi punerea în valoare a patrimoniului arhitectual un element
major al politicilor sale în materie de cultură, mediu şi amenajare a teritoriului.
5. Obiective:
a. Inventarierea şi reabilitarea fondului construit cu valoare istorică, arhitectuală şi urbanistică;
b. Valorificarea fondului construit prin includerea lui într-un circuit turistic, istoric şi cultural;
c. Revigorarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice zonei, indispensabile pentru viitorul
patrimoniului istoric şi cultural al Braşovului;
d. Informarea şi sensibilizarea locuitorilor în legătură cu acţiunile de conservare, protejare şi
valorificare a patrimoniului în vederea îmbunătăţirii sentimentului de identitate culturală,
mândrie locală şi încredere;
e. Iniţierea unor acţiuni de cercetare, cunoaştere şi valorificare a patrimoniului istoric şi
cultural;
f. Organizarea unor activităţi de formare şi specializare pentru cercetarea, conservarea şi
valorificarea patrimoniului istoric şi cultural;
g. Constituirea unui grup de ingineri şi arhitecţi care să ofere consiliere cu privire la
caracteristicile clădirilor din centrul istoric;
h. Perfecţionarea personalului care se ocupă de restaurări (muncitori, meşteşugari, etc) şi
revigorarea meseriilor tradiţionale specifice;
i. Implementarea unor noi modalităţi de reabilitare, faţă de cele existente precum şi atragerea
de fonduri externe;
j. Consilierea specialiştilor din instituţiile implicate în procesul de reabilitare al clădirilor;
k. Informarea cetăţenilor cu privire la modalitatea corectă de reabilitare a clădirilor în care
locuiesc;
l. Editarea documentaţiei scrise şi audiovizuale privind patrimoniul istoric şi cultural al
Municipiului Braşov;
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m. Organizarea de întâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, călătorii de studii privind
localităţile şi zonele istorice cu un bogat patrimoniu cultural şi artistic;
n. Participarea la acţiuni referitoare la oraşele şi regiunile istorice renumite la nivel european şi
internaţional;
o. Afilierea, cooperarea şi intrarea în parteneriate cu alte structuri locale, naţionale şi
internaţionale cu profil similar, cu asociaţii şi organizaţii de sprijin, instituţii europene sau
internaţionale, dedicate promovării proiectelor de reabilitare şi conservare a patrimoniului
artistic şi cultural;
p. Îmbunătăţirea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a Braşovului precum şi atragerea
vizitatorilor;
q. Folosirea bunurilor protejate în funcţie de cerinţele vieţii contemporane şi adaptarea, atunci
când se dovedeşte oportună, a unor clădiri vechi, în condiţiile respectării specificului
arhitectural şi al caracterului istoric al patrimoniului;
r. Alte iniţiative de interes comun promovate prin hotărârea adunării generale.
ASOCIAŢIA pentru PARTENERIAT COMUNITAR BRAŞOV
1. Adresă: Str. Mihail Sadoveanu nr.3, etaj. II, cam.13 Braşov
2. Persoane de contact:
· Andreea Socaciu, preşedinte – tel./fax. 0268/410192
· Mihaela Cârstea, administrator – tel. 0752319771
3. E-maill: apcbrasov@gmail.com; bccbrasov@bccbrasov.ro
4. Domeniu de activitate: dezvoltare economică şi socială, drepturi civile şi cetăţeneşti, drepturile
minorităţilor, tineret, servicii sociale.
5. Scop: încurajarea şi sprijinirea iniţiativelor menite să asigure dezvoltarea comunităţii, cu
respectul datorat individului, demnităţii sale şi realizarea coeziunii sociale la nivelul comunităţii.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· „Transparenţă şi bună guvernare în cheltuirea banilor publici în judeţul Braşov”, derulat în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, finanţat de Uniunea Europeană prin programul
„Facilitatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 – Consolidarea sprijinului societăţii civile în
lupta împotriva corupţiei”;
· Partener alături de Asociaţia Pro Democraţia Club Braşov în cadrul proiectului „Acces la
viaţa publică”, finanţat de Guvernele Islandei, Principatul Liechtenstein şi Norvegiei prin
„Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European”;
· Proiectul „Cetăţeni implicaţi, parlamentari responsabili”, realizat în parteneriat cu Institutul
pentru Politici Publice Bucureşti, susţinut financiar de Balkan Trust for Democracy;
· „Întărirea capacităţii societăţii civile de a promova iniţiative pentru incluziune socială”,
proiectul este realizat în colaborare cu Biroul de Consiliere Cetăţeni Braşov, cu finanţare de
la Fondul European de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr.3;
· „Grupul de acţiune locală Rupea – Cohalm” derulat în parteneriat cu Grupul de Acţiune
Locală Rupea, finanţat de Uniunea Europeană prin „Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală”;
· Proiectul „Pentru o viaţă civilizată” este realizat în parteneriat cu Primăria comunei Racoş şi
Grupul de iniţiativă locală Racoş din comunitatea rromă „Ţigănie Lingurari”, finanţat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială prin Programul de Intervenţii Prioritare pentru
Comunităţi Rome.
· Proiecte ce se vor derula în viitor: „Sunt aici, ajută-mă să învăţ”, proiect ce se va derula în
parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Protecţie a Copilului Braşov cu sprijinul financiar al
Fundaţiei Soros România.
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PROFESIONAL, TINERET:
JURIS ACADEMIA
1. Persoane de contact:
· Marin Ion, membru Consiliul Director – tel./fax. 0268/320402
2. Domeniu de activitate: profesional
3. Scop: asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare între notarii
publici.
4. Activităţi şi proiecte derulate:
· Editarea unei reviste “Convorbiri notariale”;
· Asistenţă şi servicii juridice.
5. Parteneri, colaboratori: Camera Notarilor Publici, Judecătoria.
6. Beneficiari: notari
7. Voluntari: persoane cu pregătire juridică pentru redactarea unor lucrări de specialitate,
studii, cercetări în domeniul notarial.
ASOCIAŢIA TINERILOR ZIARIŞTI
1. Anul înfiinţării: 2000
2. Adresă: B-dul M. Kogălniceanu nr. 19C, et V, ap. 2, Braşov
3. Persoane de contact:
· Claudiu Oţeleanu, preşedinte – tel. 0268/333684, 0268/313026, 0723333007
· Nicoleta Spasici, secretar – tel. 0268/333684, 0268/313026, 0744488313
4. E-mail/web site: atz@rdsbv.ro, http://atz-bv.tripod.com
5. Domeniu de activitate: tineret.
6. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 10.30 – 14.30.
7. Scop: realizarea posibilităţilor tinerilor ziarişti de a se asocia şi funcţiona într-un cadru legal şi
atragerea unui număr cât mai mare de tineri către sectorul MEDIA.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Facilitarea schimbului de informaţii pentru membrii şi pentru parteneri;
· Întreţinerea de relaţii cu organizaţii similare interne şi externe;
· Asistenţa în domeniul dezvoltării abilităţilor, instruire şi perfecţionare, asistenţă şi
consultanţă gratuită în domeniile drepturilor omului şi drept internaţional;
· Participarea la festivaluri, expoziţii, etc;
· Organizarea de întruniri şi manifestări culturale;
· Realizarea de proiecte de tineret;
· Editarea buletinului informativ;
· Cursuri în străinătate;
· Proiecte: “Chiar şi tu – post de radio virtual pentru tineret”, “Holding on!”, “Youth include,
Europe mouve”.
9. Beneficiari: tineri.
10. Voluntari: persoane interesate fără o calificare formală specifică.
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FEDERAŢIA JUDEŢEANĂ
A ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DE TINERET BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2003
2. Adresă: str. Lungă nr. 130, Braşov
3. Persoane de contact:
· Claudiu Oţeleanu, preşedinte – tel. 0268/313026, 0723333007
· Rada Liana, secretar – tel. 0268/313026, 0723946468
4. E-mail/web site: fjt@rdsbv.ro, http://fjt-bv.tripod.ro
5. Domeniu de activitate: tineret.
6. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 10.30 – 15.30.
7. Scop: promovarea în rândul tinerilor a valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Facilitarea schimbului de informaţii pentru membrii şi pentru parteneri;
· Întreţinerea de relaţii cu organizaţii similare interne şi externe;
· Asistenţa în domeniul dezvoltării abilităţilor, instruire şi perfecţionare, asistenţă şi
consultanţă gratuită în domeniile drepturilor omului şi drept internaţional;
· Participarea la festivaluri, expoziţii, simpozioane, dezbateri, etc;
· Organizarea de întruniri şi manifestări culturale;
· Înfiinţarea de societăţi comerciale în scopul de a sprijini pe tineri şi pentru a realiza
fondurile necesare derulării programelor de tineret;
· Editarea buletinului informativ;
· Proiecte: “Feel free to be creative”
9. Beneficiari: tineri
10. Voluntari: persoane interesate fără o calificare formală specifică.
LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CELOR TINERI
1. Anul înfiinţării: 1996
2. Adresă: str. Murelor nr. 17, Braşov
3. Persoane de contact:
· Claudiu Oţeleanu, preşedinte – tel. 0268/333684, 0723333007
· Anca Pepelea– tel. 0268/333684, 0788437384
· Dragoş Ursache, secretar – tel. 0268/333684
4. E-mail/web site: ladt@rdsbv.ro
5. Domeniu de activitate: tineret.
6. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 10.00 – 14.00
7. Scop: oferă tinerilor posibilitatea de a participa la constituirea societăţii civile şi îşi propune să
activeze în domenii cu impact asupra vieţii tineretului.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Facilitarea schimbului de informaţii pentru membrii şi pentru parteneri;
· Întreţinerea de relaţii cu organizaţii similare interne şi externe;
· Participarea la festivaluri, expoziţii, simpozioane, dezbateri, etc;
· Organizarea de întruniri şi manifestări culturale;
· Proiecte: “Voluntariat – valoare europeană”, “Youth and Civil Society. Reality and
expectations in European context”, “Action! Supporting other young people”, “European
competiences in the field of communication”
9. Beneficiari: tineri
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10. Voluntari: persoane interesate fără o calificare formală specifică pentru schimburi culturale,
relaţii de prietenie, acţiuni în domeniul media şi comunicare.
- persoane interesate pentru organizarea de expoziţii şi târguri filatelice.
ASOCIAŢIA MICILOR INVESTITORI DIN POIANA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2002
2. Adresă: str. Zizinului nr. 45, bl. 152, sc. B, ap. 14, Braşov
3. Persoane de contact:
· Holban Cătălin, preşedinte
· Holban Victoria, secretar – tel. 0268/311127, 0722762058
4. Domeniu de activitate: profesional.
5. Scop: reprezentarea intereselor de afaceri.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Reprezentarea intereselor asociaţilor precum şi întărirea parteneriatului dintre asociaţi şi
autorităţile publice locale şi naţionale;
· Modernizarea complexului comercial situat în Poiana Braşov (zona Şura Dacilor) prin
construirea unui spaţiu conform ultimelor standarde europene şi care să se încadreze perfect în
mediul peisagistic existent, contribuind astfel la dezvoltarea turismului practicat în această
staţiune de interes naţional şi internaţional;
· Susţinerea artei populare româneşti prin promovarea articolelor de artizanat precum şi a altor
produse de interes turistic;
· Facilitarea accesului membrilor la informaţii de interes deţinute de autorităţile publice şi la
resurse financiare private şi publice;
· Colaborări şi acorduri cu organizaţii similare.
7. Beneficiari: micii comercianţi din Poiana Braşov.
ASOCIAŢIA MEDICALĂ MATERNA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2002
2. Adresă: str. Gh. Bariţiu nr. 36, Braşov
3. Persoane de contact:
· Dr. Sârbu Ioan, preşedinte – tel. 0268/418855
· Dr. Anastasiu Costin – tel. 0268/418855
4. E-mail/web site: maternabv@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: profesional.
6. Scop: organizaţie profesională cu activitate în domeniul îngrijirii mamei şi copilului.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Şedinţe cu scop lucrativ ştiinţific şi educativ în domeniul de activitate;
8. Beneficiari: membrii asociaţiei.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE PALETIZARE EPAL – RO
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresă: str. 13 Decembrie nr. 13, ap. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Miklos Iuliu, preşedinte – tel. 0268/474142
4. E-mail/web site: asociatia@epal.ro, www.epal.ro
5. Domeniu de activitate: profesional şi de afaceri.
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6. Scop: reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor faţă de alte persoane fizice şi juridice
române ori străine, în vederea promovării unui climat de concurenţă sănătoasă, în condiţiile
prevederilor legale şi de a sprijini eficienţa producţiei.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi de protejare şi conservare a capitalului natural în zona Făgăraş;
· Atragerea de fonduri în vederea implementării şi derulării de programe de protecţie,
conservare şi educaţie ecologică;
· Activităţi de instruire şi educare pentru membrii ADDJ Braşov din zona Făgăraş, care au
avut ca scop cunoaşterea legislaţiei în vigoare referitoare la ariile speciale protejate,
conform programului Natura 2000;
· Activităţi de ecologizare în zona Văii Bâlea şi a rezervaţiei naturale Bâlea Lac din masivul
Făgăraş.
· Implementare proiect „Protecţia biodiversităţii în aria naturală protejată ROSPA003 Avrig –
Scorei – Făgăraş”, prin care se doreşte realizarea planului de management al ariei precum şi
derularea de activităţi de conştientizare şi informare pentru protejarea şi conservarea
speciilor.
8. Beneficiari: membrii.
9. Voluntari: persoane interesate cu studii superioare.
ASOCIAŢIA ÎNVĂŢĂTORILOR BRAŞOVENI
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresă: str. Codrii Cosminului nr. 8, bl. 401C, sc. B, ap. 9, Braşov
3. Persoane de contact:
· Constantin Mariana, preşedinte – tel. 0268/565414, fax. 0268/332801
· Ionescu Florica, repsonsabil pe relaţia cu comunitatea – tel. 0268/333515
4. Domeniu de activitate: profesional.
5. Program cu publicul: la sediul Şcolii nr. 24 (parter), luni între orele 14.00 – 16.00 pentru
activităţi cu elevii, lunar (joi – ultima săptămână) pentru activităţi cu învăţătorii.
6. Scop: asociaţie profesional ştiinţifică, neguvernamentală, independentă, având ca scop
promovarea valorilor culturale, sprijinirea cadrelor didactice în vederea perfecţionării
profesionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Identificarea şi organizarea unor stagii de formare a învăţătorilor din mediu rural –
CARAVANA DIDACTICĂ (semestrial);
· ŞCOALA EXCELENT – programe de performanţă cu elevii cl. a IV-a (săptămânal);
· SIMPOZIOANE JUDEŢENE pentru stimularea inovării şi creativităţii (anual);
· CONCURSUL INTERDISCIPLINAR pentru depistarea elevilor talentaţi (anual);
· Editarea revistei “ÎNVĂŢĂMÂNTUL BRAŞOVEAN”, revistă adresată cadrelor didactice
şi a BULETINELOR INFORMATIVE EDUCAŢIONALE cu activităţile desfăşurate;
· Activităţi de cercetare.
8. Voluntari: persoane cu pregătire psiho-pedagogică în instituţii de învăţământ.
ASOCIAŢIA FEMEILOR DE AFACERI ŞI A FEMEILOR CONDUCĂTOARE DE
ÎNTREPRINDERI DIN BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2004 (Asociaţia continuă activitatea Asociaţiei Femeilor Manager înfiinţată în
1997).
2. Adresă: B-dul Eroilor nr. 27 (Clădirea Modarom) et. IV
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3. Persoane de contact:
· Popa Luana preşedinte – 0368/003 036, 0268/475737, 0215894467
· Ana Oniţa, vicepreşedinte
· Doina Pulbere, secretar
4. E-mail/web site: luana@brastar.com, afafci@rdslink.ro, www.feminavip.ro, www.afafci.ro
5. Domeniu de activitate: profesional.
6. Program cu publicul: zilnic, între orele 09.00 – 17.00.
7. Scop: crearea cadrului organizatoric pentru femeile de afaceri şi conducătoare de întreprinderi în
vederea realizării ideilor şi acţiunilor care să conducă la promovarea iniţiativei private în rândul
femeilor şi dezvoltarea spiritului managerial al viitoarelor femei de afaceri, la reuşita socioprofesională, la implicarea femeilor în rezolvarea problemelor comunităţii, precum şi la
integrarea asociaţiei în parteneriatul public-privat în vederea susţinerii intereselor mediului de
afaceri din România.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Perfecţionarea pregătirii manageriale a membrelor;
· Întâlnirile lunare ale membrelor - prilej de prezentare a firmelor şi de dezbatere a unor teme
economice, finaciare, legislative de actualitate;
· Schimb de experienţă cu femei manager din diferite judeţe;
· Parteneriatul în afaceri între membrele asociaţiei;
· Perfecţionarea pregătirii antreprenoriale a membrelor;
· Mediatizarea membrelor şi a firmelor conduse de acestea în media locale şi centrale;
· Participarea la manifestările organizate de Centrul Internaţional pentru Intreprindere Privată
(C.I.P.E.) şi U.S.A.I.D.: Conferinţa Femeilor de Afaceri din România, sesiuni de instruire,
seminarii, dezbateri, conferinţe de presă etc.
· Prezentarea a treisprezece membre ale asociaţiei în cele patru ediţii ale CD-ului „Femei de
succes” , realizat de C.I.P.E.
· Începand cu ianuarie 2006, patru membre Afafci (Luana Popa, Ana Onita, Imelda
Steinbinder şi Adriana Ispas) fac parte din board-ul Camerei de Comert şi Industrie Braşov.
· Parteneriat cu Asociaţia Femeilor Manager din Serbia - promovarea Proiectului "Femina
Vip" Trofeul "Femeia dragon" la cea de-a doua ediţie, Belgrad iunie 2007.
· Afafci asigură în anul 2008 Secretariatul Coaliţiei Asociaţiilor Femeilor de Afaceri din
România (CAFA) şi are responsabilitatea organizării ediţiei a VII-a a Conferinţei Femeilor
de Afaceri din România.
· Din anul 2008 Afafci este membră a "Alianţei Internaţionale a Femeilor"(TIAW)
www.tiaw.org;
· Susţinerea accesului femeilor la funcţii şi demnităţi publice;
· Elaborarea de programe şi organizarea de acţiuni în colaborare cu instituţii publice şi ONG,
în scopul identificării şi soluţionării problemelor cu caracter economic, de protecţia
mediului şi de conservare a patrimoniului cultural local;
· Organizarea de acţiuni cu scopul încurajării participării active a tinerilor la viaţa socială şi
politică;
· Proiecte: “Femina VIP Brasov”, “Ne dezvoltăm împreună” (Parteneriat cu Asociaţia Axe şi
Primăria Braşov, 2002/2003), "Promovarea antreprenoriatului feminin în dezvoltarea
serviciilor educative pentru preşcolari" (promovat de Municipalitatea Prato, asociaţia Onlis
(Italia), în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov şi AFAFCI, 2004/2005), Conferinta
Femeilor de Afaceri.
9. Beneficiari: membrele asociaţiei, comunitatea braşoveană.
10. Voluntari: persoane cu studii universitare pentru organizarea evenimentului “Femina VIP
Braşov”.
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ASOCIAŢIA DE JUMELAJ DIN POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
1. Anul înfiinţării: 1994.
2. Adresă: str. Nicolae Iorga nr. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Curpean Dan Mihail, preşedinte – tel. 0268/476697, 0268/404272
· Rebeles Dana Cristina, vicepreşedinte – 0268/476697
4. Domeniu de activitate: profesional, cooperare internaţională, recreare.
5. Scop: crearea de contacte umane şi personale între salariaţii din poştă şi telecomunicaţii,
întreţinerea unor relaţii sociale, umane, intelectuale, culturale şi filantropice între membrii săi şi
asociaţii asemănătoare din ţară şi străinătate, să încurajeze şi să lărgească în cadrul profesiei
comune înţelegerea mutuală între membrii lor.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Cursuri de limbi străine, stagii profesionale, seminarii, concursuri;
· Întâlniri familiale, reuniuni comune, schimburi de elevi, studenţi, personal activ sau
pensionari, vizite în străinătate.
7. Parteneri, colaboratori: Uniunea Internaţională de Jumelaj PTT, Asociaţia de Jumelaj din
Roma.
8. Beneficiari: salariaţii din poştă şi telecomunicaţii.
9. Voluntari: persoane interesate.
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A FILATELIŞTILOR ŞI A TELECARTIŞTILOR DIN POŞTĂ ŞI
TELECOMUNICAŢII
1. Anul înfiinţării: 2001.
2. Adresă: Bd. Eroilor nr. 23, Braşov
3. Persoane de contact:
· Curpen Dan Mihail, preşedinte – tel. 0268/404272, fax. 0268/474305
· Bujor Corina Adriana, secretar – 0268/404272
4. E-mail/web site: curpendan@romtelecom.ro
5. Domeniu de activitate: educaţional, cooperare internaţională.
6. Scop: dezvoltarea, propagarea, încurajarea filateliei, gustului şi pasiunii pentru macrofilie,
cartofilie şi pentru colecţionarea de cartele telefonice printre cei ce fac parte din personalul din
Administraţiile de Poştă şi Telecomunicaţii din România.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Participarea la târguri şi întruniri unde se practică schimburi, contacte şi informaţii între
membri români sau străini ai unor asociaţii sau federaţii cu obiect similar de activitate;
· Colecţionare mărci poştale şi cartele telefonice.
8. Parteneri, colaboratori: Uniunea Internaţională a Filateliştilor şi Telecartiştilor din Poştă şi
Telecomunicaţii - FILAPOSTEL.
9. Beneficiari: diverşi colecţionari.
10. Voluntari: persoane interesate.
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ASOCIAŢIA POMPIERILOR „ŢARA BÂRSEI” - BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2002.
2. Adresă: str. Mihai Viteazu nr. 11 (Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „Ţara Bârsei” al
judeţului Braşov), Braşov
3. Persoane de contact:
· Anghel Ion, preşedinte – tel. 0268/428888, 0268/536878, fax. 0268/411178
· Şoglu Mircea, vicepreşedinte – tel. 0268/428888, 0268/312258, fax. 0268/411178
4. Program cu publicul: zilnic între orele 10.00 – 12.00
5. Domeniu de activitate: profesional.
6. Scop: conştientizarea populaţiei cu privire la cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor de
prevenire şi stingere a incendiilor; concentrarea eforturilor şi acţiunilor pentru salvarea vieţii
oamenilor, stingerea incendiilor; sprijinirea membrilor asociaţiei şi a altor persoane care au
suferit din cauza unor incendii, calamităţi, catastrofe.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Publicarea de lucrări de referinţă din domeniul PSI, realizare expoziţii, concursuri;
· Organizarea şi desfăşurarea sesiunii de comunicări, conferinţe din domeniul PSI;
· Sprijinirea organelor de pompieri pentru acordarea asistenţei tehnice în domeniul PSI;
· Organizarea şi stimularea cercetării istorio-grafice a tradiţiilor de luptă ale pompierilor;
· Sprijinire persoane sau familii care au suferit în urma incendiilor, calamităţilor, în special
pompieri.
8. Parteneri, colaboratori: Fundaţia Comuna Pompieri „Ţara Bârsei” – Nijmegen Olanda, .
9. Beneficiari: pompieri militari, civili, instituţii.
10. Voluntari: persoane interesate pentru organizarea sesiuni comunicări, pentru cercetarea
istoriografiei pompierilor din Braşov.
ASOCIAŢIA “MANAGER CONSULT JUNIOR - AMCJ BRASOV”
1. Anul înfiinţării: 1999
2. Adresă: str. Calea Bucureşti nr. 76, sc B, ap. 3, Braşov
3. Persoane de contact:
· Orban Ioan, preşedinte – tel./fax. 0268/311466, 0742127416
4. Email/site:amcj@email.ro
5. Domeniu de activitate: educaţional, profesional
6. Program cu publicul: săptămânal, de luni până joi între orele 16.00 – 19.00, la sediul asociaţiei
şi în săli de curs închiriate
7. Scop: promovarea intereselor tinerilor prin activităţi educaţionale şi de pregătire profesională a
tinerilor întreprinzători, reprezentarea intereselor acestora.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea şi derularea, în cadru legal, a unor cursuri de pregătire în management,
marketing şi analiza valorii;
· Consultanţă permanentă şi gratuită pentru tineret pentru elaborarea cererilor de finanţare şi a
planurilor de afaceri;
· Redactarea, editarea şi tipărirea (multiplicarea) unor lucrări de management;
· Oferete de locuri de muncă pentru tineret în colaborare cu AJOFM Braşov;
· Proiecte: “Iniţiere în management” (2001-2006) cu autorizaţia Munisterului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării
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9. Parteneri, colaboratori: Consiliul Judeţean Braşov, Aşezământul Cultural Ţara Bârsei Braşov
(Centrul Zonal de Educaţie a Adulţilor), profesori volunatri, Fundaţia Illyes Ungaria, Fundaţia
Gaudeamus a Universităţii Transilvania Braşov
10. Beneficiari: elevi, studenţi, tineri întreprinzători din judeţul Braşov
11. Voluntari: expert instructor în conducere managerială, expert contabil, psiholog, specialist IT,
jurist.
ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI “PRO INVEST”
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresă: Str. Mureşenilor nr. 5, cod 500026, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ciprian B. Visan, preşedinte – fax. 0268/412265, mobil 0722230882
· Ciprian Pulbere, secretar – tel. 0788317785
4. Email/site: www.proinvestromania.org, asociatiaproinvest@ittgroup.ro
5. Domeniu de activitate: profesional, dezvoltare economică
6. Scop: de a contribui la consolidarea sistemului economiei de piaţă în România, de a promova şi
de a apăra interesele legitime ale oamenilor de afaceri.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Diseminarea informaţiilor despre mediul de afaceri (legislaţie, finanţatori, etc);
· Sprijinirea românilor în problematicile de afaceri (promovare, seminarii, etc);
· Facilitarea accesului la autorităţile publice locale şi centrale;
8. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov, Consiliul Judeţean Braşov, ANIMMC
Bucureşti, A.N. SAPARD, Ministerul Economiei, asociaţii româneşti profesionale şi
multisectoriale, Delegaţia Comisiei Europene, CIPE, USAID.
9. Beneficiari: firme membre (Braşov, Bucureşti, Constanţa), IMM-uri membre (prin centrul de
consultanţă).
10. Voluntari: persoane cu experienţă practică, generală sau specifică) în domeniul afacerilor
pentru derulare activităţi de training şi informare.
GRUPUL DE INIŢIATIVĂ ALPBACH BRAŞOV
1. Adresă: str. Appolo 5B/B/43, Braşov
2. Persoane de contact:
· Roxana Andrei, preşedinte – tel. 0368/425658, 0721785431
· Alexandru Ailiesei, asistent proiect: tel. 0727914325
3. Email: igalpbach_brasov@yahoo.com, alpbach.brasov@gmail.com
4. Domeniu de activitate: tineret
5. Scop: organizaţie de tineret internaţională.
Asociaţia face parte din reţeaua de Grupuri de Iniţiativă şi Cluburi afiliate Forumului European
de la Alpbach Austria, înfiinţate în diferite ţări europene (Austria, Belgia, Macedonia, Ungaria,
Slovenia, Franţa, etc). este afiliată la reţele internaţionale: Consiliul Europei – Fundaţia Europeană
de Tineret, Forumul European de la Alpbach, Balkan Idea, UNITED against Racism, Synergy
Group, Coalition for the International Criminal Court.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Încurajarea cooperării între tineri, pe plan intern şi internaţional;
· Promovarea păcii şi a stabilităţii prin sprijinirea cooperării ştiinţifice, discuţii, simpozioane,
conferinţe şi festivaluri în România;
· Dezvoltarea societăţii civile;
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·

Încurajarea implicării cetăţenilor în viaţa socială a comunităţii, precum şi promovarea unui
nivel crescut de toleranţă şi înţelegere între diferite grupuri sociale;
· Organizare şi participare la seminarii naţionale şi internaţionale cu alte organizaţii de
tineret;
· Facilitarea ccesului studenţilor la bursele de la Alpbach;
· Participare la campania “Toţi Diferiţi – Toţi Egali” – campanie europeană de tineret pentru
Diversitate, Drepturile Omului şi Participare a Consiliului Europei.
· Proiecte: “ De la comunităţi MULTI culturale la comunităţi INTER culturale” (seminar
internaţional pentru dezvoltarea capacităţii organizaţiilor de tineret din Sud – Estul Europei
de a se implica în probleme legate de managementul conflictului)
7. Parteneri, colaboratori: Universitatea Transilvania Braşov, Primăria Municipiului Braşov,
Asociaţia Studenţilor Universităţii Transilvania, Centrul de Tineret Braşov, Asociaţia Studenţilor
cu Disabilităţi “GAUDEAMUS” Moldova, Asociaţia Graditelji Mira Bosnia Herzegovina,
Acţiunea Tinerilor pentru Pace, Grupul de Iniţiativă Alpbach Belgrad – Serbia – Montenegru,
Youth Forum Bitola Macedonia.
8. Beneficiari: tineri.
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI INTEGRARE PROFESIONALĂ
ADDIP
1. Anul înfiinţării: 2006
2. Adresă: Str. De Mijloc nr. 150-152, sc. B, ap. 28, Braşov
3. Persoane de contact:
· Thomas Coutureau, preşedinte – tel./fax: 0368 446197, thomas.coutureau@lagerbe.org
· Crihălmean Ana – Maria, manager proiect – tel. 0728518947
· Mihai Opriţă, trezorerier
· Cornelia Robu, secretar
4. Email:contact.addip@rdsbv.ro,
5. Program cu publicul: Luni – Vineri, orele 9-13
6. Domeniu de activitate: social, profesional, tineret
7. Scop: ajutorarea persoanelor marginalizate, aflate în dificultate, facilitarea integrării/reintegrării
lor sociale şi profesionale; promovarea valorilor morale şi respectarea demnităţii fiecăruia.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Proiect pilot “Centru de primire pentru tineri dezinstituţionalizaţi”:
- primirea tinerilor şi însoţirea lor spre independenţă zilnică: consiliere şi monitorizare
individuală, ateliere adaptate la nevoile lor;
- sprijinirea lor în procesul de integrare socio-profesională: traseu profesional adaptat, bază de
date despre oferte de formare şi de muncă, orientare profesională;
- perenizarea structurii în mediul lor: dezvoltarea unei reţele parteneriale, activităţi generatoare de
venituri şi crearea unei societăţi comerciale.
- Proiect “Centru de primire”
9. Beneficiari: tinerii cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani care ies/au ieşit din sistemul de
protecţie al copilului.
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UNIUNEA NAŢIONALĂ A TRADUCĂTORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA –
SUCURSALA BRAŞOV
1.
2.
·
3.
4.
5.
6.
-

7.
8.
9.

Anul înfiinţării: august 2008 (sucursala)
Adresă:
Sediu sucursală: Str. Brânduşelor 98/86/C/17, cod 500392, Braşov
Persoane de contact:
· Maria Bălaşa, preşedinte Sucursala Braşov – 0368/452904, 0770789228,
untarbrasov2008@yahoo.com
Domeniu de activitate: profesională.
Scop: identificarea problemelor profesionale cu care se confruntă traducătorii autorizaţi şi
soluţionarea legală a acestora.
Activităţi şi proiecte derulate:
traduceri autorizate;
crearea unui cadru organizatoric favorabil asigurării unei înalte calităţi a traducerilor şi o
deservire promptă a destinatarilor finali;
crearea unui sistem de informare rapidă şi eficientă pentru membrii săi încât aceştia să aibă acces
imediat la schimbările normative sau de altă natură care au legătură cu activitatea lor
profesională şi/sau socială;
alcătuirea unor baze de date multifuncţionale în toate domeniile de activitate umană;
stabilirea de parteneriate şi alte forme de colaborare cu diferite instituţii, asociaţii, fundaţii, etc;
organizarea unor activităţi complementare cum ar fi mese rotunde, colocvii, cercuri,
simpozioane, seminarii, conferinţe, spectacole, concursuri;
crearea de software-uri profesionale pentru asistarea computerizată a traducerilor, inclisiv
dicţionare electronice;
sprijinirea membrilor săi prin toate mijloacele legale în vederea redactării, editării şi publicării
de ziare, reviste, broşuri, hărţi, mape, atlase, cărţi şi altele similare;
realizarea de pagini web multifuncţionale;
organizarea de activităţi de formare profesională cu eliberare de certificate de recunoaştere
internă, naţională şi internaţională potrivit normativei în vigoare;
iniţierea demersurilor pentru constituirea unei uniuni profesionale şi/sau transformarea prezentei
asociaţii în uniune profesională;
accesarea de programe locale, naţionale, comunitare şi internaţionale din domenii variate:
cultură, învăţământ, ştiinţă, tineret, condumatori de bunuri şi servicii, turism, servicii, persoane
cu deficienţe şi handicap.
Parteneri, colaboratori: Curtea de Apel Braşov.
Beneficiari: instituţii publice, alte structuri publice sau private
Membri: 1127 de traducători autorizaţi în judeţul Braşov.
SOCIETATEA ZIARISTILOR ŞI OAMENILOR DE CULTURĂ
“CINCINAT PAVELESCU”

1. Adresă: str. Cibinului nr. 30, ap.3 Braşov
2. Persoane de contact:
· Mircea Brenciu, preşedinte – tel./fax. 0368/427098
mfbrenciu@zahoo.com
3. Domeniu de activitate: cultură
4. Scop: promovarea personalităţilor braşovene.
Editare carte şi periodice, cultură, creaţie litatară şi publicistică, promovarea imaginii
personalităţilor şi culturii româneşti în genere şi braşovene în mod special, acordare de premii şi
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distincţii, organizarea de concursuri, acordarea de burse de merit, organizarea de entităţi
relaţionale pentru ziarişti, scriitori, oameni de cultură, etc.
5. Proiecte de viitor:
· Participarea în calitate de iniţiator la promovarea imaginii Braşovului alăturată de imaginea
Sfintei Marii ca protector al municipiului, pregătirea şi asigurarea tuturor condiţiilor, alături de
alte ONG-uri şi de Primăria Braşov, pentru primirea în 8 septembrie 2011 a Brâului Maicii
Domnului şi organizarea pelerinajului şi a unei suite de acţiuni adiacente.
· Organizarea la Braşov, începând cu decembrie 2010, a ediţiei a II a a Concursului Naţional de
Literatură „Nihil Sine Deo”.
· Coparticiparea la organizarea în Braşov a unui Festival internaţional de muzică sacră în 2011.
· Coparticiparea în organizarea la Braşov a unei Tabere naţionale de artă monumentală, având ca
scop îmbogăţirea patrimoniului oraşului cu lucrări de artă monumentală valoroase, lucrări de
care oraşul nostru duce o lipsă acută.
· Coparticiparea, alături de ONG-uri şi de Primăria Braşov, la înfiinţarea în incinta peşterii de pe
masivul Tâmpa a unei chilii destinate adăpostirii unor obiecte de cult ale Maicii Domnului –
Protectoarea Braşovului, chilie care să constituie punctul final al unor ample pelerinaje.
· Premierea a unor 10 personalităţi ale Braşovului sub egida acţiunii „Zece pentru Braşov”,
personalităţi care s-au făcut remarcate în anul 2010.
· Deschiderea, cu ajutorul Primăriei Braşov, a unui Club al presei, club care a fost închis în anul
2001 din lipsa unui spaţiu corespunzător.

RELIGIE:
ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI – FILIALA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1994
2. Adresă: Str. Memorandului, nr. 32, cămin 8, camera 33,Braşov
3. Persoane de contact:
· Bogorodea Ion, preşedinte – tel. 0745861152
· Bîzgan Anamaria, vicepreşedinte – tel. 0721605797, 0268/535960
4. E-mail/web site: ascor_bv@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: religie
6. Scop: promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, cu prioritate în mediul
universitar şi preuniversitar şi apărarea drepturilor tinerilor şi conştientizarea îndatoririlor lor
faţă de Biserică, neam şi familie.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Conferinţe şi mese rotunde cu personalităţi ale vieţii culturale şi teologice (ex. Ciclul de
conferinţe “În căutarea aproapelui”);
· Proiecţii de film, punerea la dispoziţie a unui fond de carte şi casete audio;
· Pelerinaje, tabere de muncă la Mănăstirea Nicula;
· Sfinţirea căminelor la începutul anului universitar;
· Editare revistă;
· Vizite la leagăne de copii şi aziluri de bătrâni;
· Ateliere: icoane, lumânări;
· Festivalul FILOCALIA.
8. Beneficiari: mediul studenţesc braşovean
9. Voluntari: persoane interesate pentru organizarea activităţilor sociale, filantropice, folclorice
(colinde).
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FUNDAŢIA “SF. CONSTANTIN ŞI ELENA” VALEA CETĂŢII - BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2004
2. Adresă: str. Alexandru Odobescu nr. 10, Braşov
3. Persoane de contact:
· Gârbacea Corneliu, preşedinte – tel. 0268/321626, fax. 0268/331575, 0744326262
4. E-mail/web site: fundatiasf.ce@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: religie
6. Scop: aşezământ cu scop religios–filantropic menit să acorde asistenţă morală, religioasă,
precum şi asistenţă medico-socială persoanelor aflate în situaţie de risc social, indiferent de
naţionalitate, rasă, religie.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Refacerea şi menţinerea echilibrului moral religios;
· Înfiinţarea de centre de asistenţă şi îngrijire;
· Organizarea de programe şi servicii privind protecţia persoanelor aflate în nevoie;
· Colaborarea cu asociaţii, fundaţii şi alte instituţii din ţară şi străinătate;
· Organizare de colocvii, conferinţe, simpozioane, întruniri pe teme spirituale;
· Organizare de acţiuni de colectare de fonduri în vederea realizării scopului fundaţiei;
· Înfiinţare şi organizare de activităţi productive (diverse ateliere, servicii funerare, pompe
funebre, etc) şi alte servicii compatibile scopului fundaţiei.
8. Beneficiari: persoane aflate în situaţie de risc social.
9. Voluntari: persoane interesate pentru ajutorarea bolnavilor, a persoanelor vârstnice şi singure.
ASOCIAŢIA GENERALĂ A ROMÂNILOR UNIŢI – GRECO CATOLICI BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1998.
2. Adresă: str. Bobîlna nr. 26, Braşov
3. Persoane de contact:
· Berta Octavian, preşedinte – tel. 0268/428982, 0268/325019, 0788446969
· Leluţiu Aurel, vicepreşedinte – tel. 0268/418982
4. Domeniu de activitate: religie
5. Program cu publicul: la solicitare.
6. Scop: susţinerea, apărarea şi realizarea intereselor locale ale Bisericii Române Unite; sprijinirea
instituţiilor de caritate, biserici şi case parohiale; susţinerea educaţiei religioase; îndrumarea
credincioşilor potrivit eticii creştine, în iubirea de neam şi patrie; îmbrăţişarea ecumenismului.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi practice legate de construirea şi întreţinerea bisericii;
· Acţiuni caritabile, strângere şi distribuire donaţii;
· Donaţii de cărţi;
· Acţiuni cultural-educative: pregătire, participare cu materiale scrise la simpozionul “ 250 de
ani de la înfiinţarea şcolilor româneşti sistematice la Blaj”;
· Proiecte: “Femina VIP Brasov”, “Ne dezvoltăm împreună”
8. Beneficiari: membrii Protopopiatului Braşov, membrii săraci ai parohiilor unite, cămine de
bătrâni şi unităţi de adăpostire a vârstnicilor.
9. Voluntari: persoane interesate pentru activităţi caritabile, practice şi culturale.
Voluntari:. economişti, manageri educaţionali, artişti specialişti în încondeierea ouălor, etnografie şi
folclor, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, fotograf, tehnoredactor, meşter popular
(ţesător, cusător, încondeiere ouă).
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SOCIETATEA CREŞTINĂ MESAJUL VIEŢII
1. Anul înfiinţării: 1992.
2. Adresă: str. Mureşenilor nr. 15, ap. 7, Braşov
3. Persoane de contact:
· Paraschivu Ioan, preşedinte – tel. 0268/478869
4. Domeniu de activitate: religios
5. Scop: răspândirea Evangheliei, distribuirea de biblii şi literatură creştină, încurajarea producţiei
literare creştine, acţiuni de caritate vizând case de bătrâni, orfelinate, persoane bolnave, drogaţi
şi scopuri educative.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Răspândirea şi propovăduirea Evangheliei;
· Distribuirea de literatură creştină gratuită.
7. Parteneri, colaboratori: diferite biserici ale cultului baptist, penticostal, creştini după
Evanghelie, “Message of life” Mission (Texas, USA).
8. Voluntari: persoane interesate pentru răspândirea Evangheliei, distribuirea de literatură creştină,
acţiuni de caritate.
ASOCIAŢIA ÎNVIEREA DOMNULUI
1. Anul înfiinţării: 2002
2. Adresă: Str. Mărăşeşti FN Biserica Învierea Domnului, Braşov
3. Persoane de contact:
· Dinu Elena, preşedinte – tel. 0268/411088
· Ilie Medina, vicepreşedinte – tel. 0268/418513
4. Domeniu de activitate: social, religios
5. Scop: propovăduirea credinţei ortodoxe şi sprijinirea materială a familiilor defavorizate social, a
bătrânilor şi copiilor singuri, inclusiv copiii străzii şi a elevilor supradotaţi intelectual.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Propăvăduirea credinţei ortodoxe;
· Acordarea de ajutor material persoanelor defavorizate.
7. Beneficiari: bătrâni singuri, familii defavorizate social, copii singuri.

CENTRUL CREŞTIN VIAŢA NOUĂ
1. Anul înfiinţării: 1997
2. Adresă: Str. Pinului nr.12, Braşov
3. Persoane de contact:
· Lee Yong Ho, preşedinte – tel./fax 0268/337839
· Fâşioiu Rodica, secretar – tel. 0268/337838
4. Domeniu de activitate: religios
5. Scop: întruniri religioase.
6. Program cu publicul:
· Miercuri 18.00 – 20.00;
· Duminica 10.00 – 12.00, 18.00 – 20.00.
7. Voluntari: persoane cu studii la seminarul teologic pentru predicare şi program administrativ.
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NEW BEGINNINGS ROMANIA
1. Anul înfiinţării: 1999
2. Adresă sediu: str. Dealul de Jos nr. 18A, Braşov.
3. Persoane de contact:
· George şi Rebekah Magher - Holmes, directori: Tel: 0268/418034, 0726203078
4. Email/site: rebekahgeorge@gmail.com, www.nbromania.org
5. Domeniu de activitate: social, religios
6. Scop: înfiinţarea unui Centru Creştin “Family centers”.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Înfiinţarea de “Family centers – Noi începuturi”: părinţi adoptivi creştini, oferă un cămin iubitor
pentru un număr de până la 7 copii, oferindu-le toate facilităţile şi punând bază pe dezvoltarea
spirituală şi religioasă a copiilor (Săcele – august 2006 – 7 copii cu vârste cuprinse între 7-14
ani);
· Suport financiar pentru copii, lucrători şi centrele familiale, donaţii;
· Călătorii scurte în România pentru străinii care vor să cunoască şi să ajute grupul ţintă;
8. Beneficiari: copii orfani.

SPORT:
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ARMATA I BRAŞOV
1. Adresă: str. Parcul Mic nr. 9, bl. 108, ap. 38, Braşov
2. Persoane de contact:
· Brăteanu Emil Mircea, contabil – tel. 0745161592
3. Domeniu de activitate: sport
4. Scop: susţinerea activităţii sportive desfăşurate în Academia Forţelor Aeriene Braşov.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Concursuri, aplicaţii militare desfăşurate între instituţiile militare de învăţământ;
· Concursuri sportive în campionatul judeţean.
6. Beneficiari: membrii
FUNDAŢIA COLUMBOFILĂ 02 BRAŞOV
1. Adresă: str. Pajiştei nr. 36, Braşov
2. Persoane de contact:
· Şofron Gheorghe, preşedinte – tel. 0268/360196, 0722345514
3. Domeniu de activitate: sport
4. Scop: organizarea concursurilor pentru porumbei de poştă şi dezvoltarea rasei de porumbei de
poştă (voiajori).
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizare expoziţii, concursuri locale, zonale şi naţionale, premiere;
· Organizare simpozioane cu privire la creşterea şi ameliorarea rasei de porumbei.
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CLUBUL SPORTIV CIBO BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1964
2. Adresă: str. De Mijloc nr.141
3. Persoane de contact:
· Toader Gheorghe, preşedinte – tel. 0745159281
· Boghez Maria Gica, secretar - 0742829287
4. Domeniu de activitate: sport
5. Program cu publicul: marţi – joi, între orele 14.00 – 18.00
6. Scop: pregătirea specifică şi participarea în competiţii sportive naţionale şi internaţionale a
membrilor asociaţiei.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Campionate naţionale de ciclism şosea şi mountain bike.
· Organizarea ediţiei „TROFEULUI TÂMPA” la Mountain Bike Cross Country, finala Cupei
României.
· Organizarea proiectului Cupa Poiana şi Campionatul Naţional de Ciclocros, octombrie
2010, Poiana Braşov.
· Proiecte de viitor: înfiinţarea echipei de seniori pentru participare la Turul României şi la
alte tururi internaţionale.
8. Beneficiari: sportivi legitimaţi şi amatori.
9. Voluntari: persoane cu pregătire specifică, sportivă şi medicală.
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE SCHI BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresă: str. Independenţei nr. 19, bl. 330, sc A, ap. 7, Braşov
3. Persoane de contact:
· Urs Ştefan, preşedinte – tel. 0268/426212
· Ercuş Florin, vicepreşedinte
4. Domeniu de activitate: sport
5. Scop: coordonarea, organizarea şi dezvoltarea sporturilor de iarnă din judeţul Braşov.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de schi din calendarul FRSB prin asigurarea
arbitrilor şi delegaţilor tehnici;
· Formarea şi pregătirea arbitrilor de schi din judeţul Braşov.
7. Beneficiari: sportivi.
8. Voluntari: sportivi.
ASOCIAŢIA “CLUB SPORTIV MIX 2000”
1. Anul înfiinţării: 2000
2. Adresă: str. Olteţ nr. 10-15, Braşov
3. Persoane de contact:
· Stinghe Vasile, preşedinte – tel/fax. 0268/423292, 0745040461
· Mailat Bogdan, vicepreşedinte
4. Domeniu de activitate: sportiv şi ecologic
5. Scop: sportiv, turistic, cultural, educativ, ecologic
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· În domeniul sportiv: concursuri locale şi internaţionale de înot, fotbal, baschet;
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· În domeniul cultural: spectacol “O şansă tinerilor”.
7. Beneficiari: elevi şi studenţi
8. Voluntari: persoane cu studii superioare.
CLUBUL SPORTIV ROMINTRADE BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2003
2. Adresă: Bd. Victoriei nr. 12, Braşov
3. Persoane de contact:
· Teodorescu Constantin, director – tel./fax. 0268/416867 , 0744608350
· Teciu Adrian
4. E-mail/web site: cteo@infostar.ro
5. Domeniu de activitate: sport
6. Program cu publicul: luni - joi, între orele 10.00 – 13.00
7. Scop: mişcare sportivă pentru promovarea posibilelor talente şi a foştilor sportivi de
performanţă.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Iniţierea şi instruirea membrilor clubului în fotbal, tenis de câmp, tenis de masă, schi, etc;
· Organizarea de activităţi sportive, concursuri sportive şi de masă.
9. Beneficiari: membrii.
CLUBUL STEPO – CARS BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2003
2. Adresă: Bd. M. Kogălniceanu nr. 20, bl. 1K, sc. D, ap. 21, Braşov
3. Persoane de contact:
· Popa Iuliu, preşedinte – tel./fax: 0268/415177, mobil 0723365657
· Stănescu Mihai, vicepreşedinte - mobil 0721471911
4. Domeniu de activitate: sport
5. Program cu publicul: deschis la toate competiţiile.
6. Scop: promovarea competiţiilor sportive auto interne, de la faza competiţiilor de masă până la
faza competiţiilor cu caracter naţional şi internaţional.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de competiţii auto şi carting sub toate formele cunoscute.
8. Beneficiari: comunitatea braşoveană.
9. Voluntari: pentru organizarea de competiţii auto, persoane interesate care cunosc regulamentele
auto editate de Federaţia Română de Automobilism şi carting conform FIA - FISA.
CLUBUL SPORTIV DE ŞAH “LIA”
1. Anul înfiinţării: 2002.
2. Adresă: str. General Dumitrache nr. 31, bl. 344, ap. 20 şi str. 13 Decembrie nr. 125 (Liceul
Nicolae Titulescu), Braşov
3. Persoane de contact:
· Firescu Nădejde Mircea, vicepreşedinte – tel. 0268/423986, 0722198893
· Firescu Nădejde Maria, secretar – tel. 0268/428986
4. E-mail/web site: mircea55@k.ro
5. Domeniu de activitate: sport
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6. Program cu publicul: sâmbăta între orele 09.00 – 12.00, în timpul anului şcolar, la Liceul
“Nicolae Titulescu”.
7. Scop: iniţierea şi aprofundarea teoriei şahiste.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea cursurilor de iniţiere pentru copii;
· Organizarea şi participarea la competiţii pentru copii, juniori şi seniori pe plan local
(Campionatul/olimpiada judeţeană de şah) şi în ţară (Campionatul Naţional de Şah);
· Organizarea de excursii în vederea participării la competiţii naţionale (tabăra Eforie Nord) şi
internaţionale.
9. Beneficiari: copii, membrii.
HANDBAL CLUB GOLDEN KIDS BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2002.
2. Adresă: Bd. Gării nr. 3, bl. 3, sc. A, ap. 16, Braşov
3. Persoane de contact:
· Brebeanu Lenuţa, preşedinte – tel. 0268/423776, fax. 0268/471615, mobil 0721064334
4. E-mail/web site: lenabrebeanu@yahoo.com, www.handballgoldenkids.as.ro
5. Domeniu de activitate: sport
6. Program cu publicul: antrenamente la Sala Sporturilor.
7. Scop: să ofere copiilor şi tinerilor un cadru de manifestare şi dezvoltare a aptitudinilor şi
personalităţii lor, oferind posibilitatea celor cu reale calităţi să urmeze drumul marii
performanţe.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Popularizarea jocului de handbal;
· Selecţionarea sportivilor, promovarea lor la eşaloanele superioare;
· Participarea la Campionatul Naţional organizat de Federaţie (semifinale şi finale);
· Asigurarea unor condiţii de pregătire sportivă de performanţă (sportivi în loturi naţionale);
9. Parteneri, colaboratori: CSS Dinamo, Rulmentul, Ploieşti, Plopeni, Cluj, Vâlcea, Bistriţa,
Buzău, Târgul Mureş, Federaţia Internaţională de Handbal.
10. Beneficiari: copii şi tineri
11. Voluntari: sportivi, studenţi la educaţie fizică, profesori, antrenori pentru activităţi
organizatorice şi antrenamente.
CLUBUL SPORTIV REALE BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2002.
2. Adresă: Calea Bucureşti nr. 16, bl. S4, sc. H, ap. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Petraşcu Aurel, preşedinte – tel. 0268/318197, mobil 0744306347
4. E-mail/web site: reale_brasov@hotmail.com
5. Domeniu de activitate: sportiv
6. Scop: să sprijine şi să stimuleze activităţile de educaţie fizică şi sport, atât cu caracter de masă
cât şi cele de performanţă, contribuind la promovarea sportului, a spiritului de Fair-Play şi a
combaterii violenţei în sport, sprijinind şi promovând tinerele talente în diferite ramuri sportive
pentru realizarea de performanţe sportive.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Practicarea sportului de performanţă în volei: echipa de volei feminin divizia B;
· Asigurarea condiţiilor organizatorice, tehnice, metodice pentru desfăşurarea sportului de
performanţă (volei);
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·

identificarea, stimularea şi pregătirea persoanelor dotate pentru activitatea sportivă
competiţională, sprijinirea tinerelor talente;
· Organizarea şi participarea la antrenamente, competiţii sportive.
8. Beneficiari: sportivi, membrii echipei.
CLUBUL SPORTIV POSTĂVARUL BODYBUILDING BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1998.
2. Adresă: str. Lalelelor nr. 19, bl. 83, sc. A, ap. 18, Braşov
3. Persoane de contact:
· Ciocan Ioan, preşedinte – tel. 0268/426826
· Bîrleanu Anita, secretară – tel. 0268/522981
4. Domeniu de activitate: sportiv, social
5. Program cu publicul: luni – vineri, între orele 10.00 – 22.00
6. Scop: să stimuleze activităţile de educaţie fizică şi sport atât cu caracter de masă cât şi
competitiv, sprijinind lansarea de tinere talente, în diferite ramuri sportive pentru realizarea de
performanţe sportive.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Participări medaliate la concursuri naţionale şi internaţionale de culturism şi fitness;
· Antrenamente, gimnastică pentru întreţinerea şi dezvoltarea corporală armonioasă.
8. Parteneri, colaboratori: FRCF Bucureşti.
ASOCIAŢIA HOCHEI CLUB OLIMPIA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2003.
2. Adresă: Calea Bucureşti nr. 298, Braşov
3. Persoane de contact:
· Gulic Mihail, director executiv – tel./fax. 0268/440427, 0268/336593
4. Program cu publicul: luni, miercuri, vineri între orele 12.00 – 18.00, marţi şi joi între orele
13.00 – 19.00.
5. Domeniu de activitate: sport.
6. Scop: promovarea sportului şi a culturii sportive, cu prioritate a sporturilor de iarnă.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Selecţionarea şi instruirea sportivilor în cadrul secţiei de hochei pe gheaţă, de la juniori până
la seniori;
· Participare în competiţii interne şi internaţionale a sportivilor de performanţă;
· Colaborarea cu cluburile sportive şcolare, precum şi cu persoanele cu putere de decizie din
unităţile şcolare pentru selecţia, pregătirea şi promovarea talentelor de certă valoare în
grupele de performanţă ale Hochei Club Olimpia Braşov;
8. Beneficiari: sportivi.
ASOCIAŢIA AUTO BLIC BRAŞOV
1.
2.
3.
4.
·
·

Anul înfiinţării: 2002
Adresă sediu social: Str. Republicii nr.50, Braşov
Adresă punct de lucru: B-dul 15 Noiembrie nr. 96, ap.4, sc.C, Braşov
Persoane de contact:
Ing. Bela Stoica, preşedinte – 0368/430187, 0745039 736, 0721379 515, bela@autorally.ro
Director Executiv , 0746 518 239, claudiu@autorally.ro
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·
5.
6.
7.

Director Tehnic, 0744 975 206 , petru@autorally.ro
Site: www.autorally.ro
Domeniu de activitate: sport
Scop: organizarea competiţiilor automobilistice naţionale şi internaţionale, pentru profesionişti
şi amatori
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· organizarea competiţiilor automobilistice naţionale şi internaţionale, pentru profesionişti (O
NOUA GENERATIE (doua ediţii), DUNLOP DRIVERS CUP (patru ediţii), RALIUL FEMEII)
şi amatori (RALIURI si COASTA din Braşov şi din ţară: RALIUL BRASOVULUI (şapte
ediţii), RALIUL ROMANIEI(patru ediţii), MEMORIALUL “LUDOVIC BALINT” - COASTA
(şapte ediţii) , RALIUL MOLDOVEI (patru ediţii);
· editează în colaborare cu grupul de presă “ZILE SI NOPTI”, revista “AUTORALLY
MAGAZIN” revista de informaţii, ştiri şi publicitate ce apare la fiecare eveniment organizat de
clubul nostru, în 16 - 32 pagini full-color, 5.000-10.000 exemplare format A5 şi se distribuie
gratuit în Braşov, Baia Mare, Cluj, Piatra Neamţ, Sibiu, Câmpulung, Bucureşti, Deva, Miercurea
Ciuc.
CLUB SPORTIV URZICA
1.
2.
3.
4.
5.

Anul înfiinţării: 2009
Adresă şi contact: Calea Bucureşti nr. 98, bl. 207, sc. B, ap. 3, Braşov
Persoane de contact: Popoacă Georgeta
Domeniu de activitate: activităţi sportive în ramura table-backgammon
Scop: Organizarea de concursuri, selecţie, pregătire şi participare la competiţii interne şi
internaţionale
6. Obiective şi activităţi:
· Organizarea de concursuri de backgammon, în diferite locaţii din ţară, în locaţii proprii sau
închiriate;
· Selecţionarea şi pregătirea membrilor Clubului Sportiv;
· Încheierea de contracte, de programe sportive, cu diferiţi beneficiari;
· Editarea de regulamente pentru concursuri de backgammon;
· Procurarea de aparatură de joc şi literatură, specifică jocului de backgammon;
· Legalizarea şi practicarea jocului de backgammon, prin internet, în România:
7. Beneficiari: membrii clubului

ASOCIAŢIA SPORT CLUB CORONA 2010 BRAŞOV
1.
2.
3.
4.
5.

Anul înfiinţării : 2010
Adresă şi contact: str. Turnului nr.5 Braşov
Persoane de contact: Florea Florin, tel/fax. 0268/471615.
Domeniu de activitate: sport
Scop:
a) Promovarea şi dezvoltarea ramurilor sportive (recunoscute de către Autoritatea Naţională
pentru Sport), pe plan local, naţional şi internaţional;
b) Afirmarea pe plan local, naţional şi internaţional a sportivilor legitimaţi în cadrul clubului sau
sub diferite forme de colaborare (dublă legitimare, protocol de colaborare) cu alte structuri sportive
locale sau naţionale;
c) Promovarea imaginii Municipiului Braşov prin Asociaţia Sport Clob Corona 2010 Braşov ca
urmare a rezultatelor şi performanţelor sportive ale secţiilor şi sportivilor din cadrul clubului.
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6. Obiective:
1. Organizarea şi dezvoltarea sportului de performanţă prin:
a) Realizarea performanţei sportive prin depistarea, selecţia, pregătirea şi participarea la
competiţii de nivel local, naţional şi internaţional;
b) Colaborarea, la nivel local sau naţional, cu alte asociaţii/structuri sportive în vederea
descoperirii, selecţiei şi pregătirii copiilor pentru a deveni sportivi de performanţă;
c) Organizarea de competiţii sportive în conformitate cu Statutele şi Regulamentele
federaţiilor sportive naţionale şi/sau internaţionale;
d) Organizarea de competiţii şi manifestări sportive după regulamente proprii;
e) Promovarea spiritului de fairplay, combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului în
activitatea proprie;
f) Colaborarea cu instituţiile de învăţământ în vederea:
- descoperirea de talente şi îmbrăţişarea sportului de performanţă;
- atragerea şi stimularea participării la competiţii sportive, dezvoltarea spiritului de
competiţie;
2. Organizarea şi dezvoltarea „sportului pentru toţi” prin:
a) Încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, de cât mai mulţi
cetăţeni;
b) Atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o discriminare, în mod
liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi
sportive;
c) Menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor prin crearea
unui cadru social şi organizatoric favorizant;
d) Participarea, organizarea şi desfăşurarea de manifestări/competiţii sportive ce se adresează
tuturor persoanelor în vederea încurajării practicării activităţilor fizice şi sportive.
3. Asigurarea pregătirii cadrelor necesare organizării activităţilor sportive prin:
a) Selecţionarea din rândul sportivilor care dovedesc aptitudini în vederea promovării ca
instructori sportivi şi antrenori;
b) Conlucrarea cu organele locale şi naţionale pentru sport în vederea formării instructorilor
sportivi şi antrenorilor, precum şi perfecţionarea acestora;
c) Organizarea, cu sprijinul organelor sportive locale şi naţionale, de cursuri şi alte activităţi
destinate pregătirii sportive.
4. Preocuparea pentru întreţinerea, folosirea şi dezvoltarea bazei materiale a activităţii
sportive prin:
a) Administrarea bazelor sportive proprii sau primite în administrare pe baza regulamentelor
şi normelor emise de federaţiile de specialitate;
b) Asigurarea întreţinerii şi funcţionării bazei materiale sportive pentru asigurarea condiţiilor
necesare desfăşurării activităţilor sportive;
c) Dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente şi crearea de noi baze
sportive.
7. Beneficiari: membrii clubului
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ECOLOGIC, TURISM:
ASOCIAŢIA “RENATUROPA”
1. Adresa: str. Poenelor nr. 2, bl. 211B, et. IX, ap. 37, Braşov
2. Persoane de contact:
· Maruşca Teodor, preşedinte – tel. 0268/522130, 0723175320, maruscat@yahoo.com
· Pop Oliviu Grigore, vicepreşedinte – tel. 0268/417918, 0723330475
3. Domeniu de activitate: ecologic
4. Scop: iniţierea, promovarea şi implementarea programelor de reconstrucţie a ecosistemelor
agrosilvapastorale degradate antropic pentru protecţia mediului înconjurător conservarea
biodiversităţii, întregire şi armonizare peisagistică, dezvoltarea activităţilor socio-economice
durabile în spaţiul rural prin educaţie, instruire şi învăţământ de profil, asistenţă şi consultanţă de
specialitate urmate de management şi monitoring în acest domeniu
5. Activităţi şi proiecte derulate: înierbare şi reabilitare taluzuri, pârtii de schi, halde de zgură şi
cenuşă, halde menajere.
ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ MILENIUL III BRAŞOV
1. Adresă: str. Nicolae Iorga nr. 22, ap. 1, Braşov
2. Persoane de contact:
· Stanciu Gheorghe, preşedinte – tel. 0268/475168
· Gabriella Donosa- director executiv; 0721 052 102
3. E-mail/web site: nimfatour2003@yahoo.com, www.imagehunting.ro
4. Domeniu de activitate: ecologic
5. Scop: sprijinirea autorităţilor de stat abilitate cu gestiunea florei şi faunei sălbatice pentru
protejarea florei şi faunei montane, protecţia şi refacerea speciilor de animale de interes
cinegetic, combaterea poluării în zona montană, promovarea turismului montan civilizat.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Protejarea florei şi faunei în judeţul Braşov şi judeţele limitrofe;
· Protejarea speciilor rare ameninţate cu dispariţia;
· Sprijinirea autorităţilor de stat în acţiuni de evaluare a speciilor cinegetice;
· Curăţarea pădurilor, a locurilor şi albiilor apelor curgătoare montane;
· Amenajarea şi marcarea de trasee turistice, observatoare, refugii montane, cabane
· Dezvoltarea turismului ecologic;
· Proiecte: “Valorificarea potenţialului turistic prin promovarea vânătorii ecologice de
imagini”.
7. Voluntari: persoane interesate, cu calificare în domeniul protecţiei şi conservării mediului
înconjurător.
ECO CLUB MONTAN “CAROL LEHMAN”
1. Adresă: str. Republicii nr. 4, Braşov
2. Persoane de contact:
· Scorneică Lena, preşedinte – tel. 0744185507
· Huiban Marian, vicepreşedinte - 0721877441
3. E-mail/web site: carollehmann@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: ecologic
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5. Scop: conştientizarea valorilor mediului înconjurător prin educaţie ecologică şi turism durabil,
în vederea formării de cetăţeni responsabili.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Informare, documentare şi consultanţă despre dezvoltarea durabilă, prioritar în zona
montană;
· Consultanţă pentru educaţia ecologică;
· Excursii ecologice pentru elevi, studenţi, etc.;
· Proiecte: educaţie ecologică pentru Parcul Piatra Craiului.
7. Beneficiari: membrii, elevi şi studenţi
8. Voluntari: persoane cu studii medii pentru organizare tabere.
FUNDAŢIA DE ECOLOGIE UMANĂ OASIS BRAŞOV
1. Adresă: str. Pe Tocile nr. 16, Braşov
2. Persoane de contact:
· Gorog Ilona, preşedinte – tel. 0268/410413, 0722367300
· Garboan Ioan, director – tel. 0268/410413, 0723215509
3. E-mail/web site: garboan@rdsbv.ro
4. Domeniu de activitate: ecologic, educaţional
5. Scop: promovarea viziunii holistice, sistemice, ecologice în abordarea unor probleme actuale ale
comunităţii.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea şi sprijinirea funcţionării jucăriotecilor (Braşov, Râşnov);
· Organizarea unor vizite de studiu în Olanda cu tema “managementul programelor în
beneficiul comunităţii”, “administraţia problemelor de mediu” pentru reprezentanţii unor
instituţii din Braşov;
· Organizarea şi dotarea unor cluburi de educaţie ecologică în şcoli generale din jud. Braşov;
· Formarea de formatori pentru educaţia ecologică.
ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI
VIRGIL ONIŢIU BRAŞOV
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Anul înfiinţării: 1994
Adresă sediu central: str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6 Bucureşti
Adresă filială: str. Sitei nr. 67 Braşov
Persoane de contact:
· Sediu central: 0213122321
· Maroti Maricel - Adrian, preşedinte centru local – tel. 0368/409004, 0788599202,
fax.0268/338553
E-mail/web site: marcelscout@yahoo.co.uk, contact@cercetasibrasov.ro,
www.cercetasibrasov.ro
Domeniu de activitate: educaţie non-formală, tineret, servicii sociale, ecologic
Scop: cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor care are ca scop de a contribui la
dezvoltarea tinerilor, în vederea implicării lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, pentru a
deveni cetăţeni responsabili ai comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale.
Activităţi şi proiecte derulate:
· INTERNEŢIONAL AWARD ÎN PENITENCIAR- scopul proiectului este de a contribui la
procesul de reintegrare psiho-socială şi reabilitare a tinerilor privaţi de libertate din
Penitenciarul Codlea prin implementarea programului Internaţional Award for Young People.
Perioada de desfăşurare: 01.01.2008 – 31.12.2010
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· TINERI PENTRU O LUME MAI BUNĂ – scopul proiectului constă în înfiinţarea unei
întreprinderi sociale în vederea dezvoltării şi promovării unor activităţi şi servicii generatoare
de venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune să se
(re)integreze pe piaţa muncii în economia formală.
Perioada de desfăşurare: 01.11.2008 – 30.10.2011
Rezultate:
- înfiinţarea unei structuri a economiei sociale;
- crearea infrastructurii necesare (tabăra cu capacitatea de 60 de locuri)pentru a produce resurse
financiare pentru autosusţinerea programelor pentru diferite categorii defavorizate;
- crearea a 12 locuri de muncă;
- 6000 de beneficiari la nivel naţional ( activităţi de informare, consiliere,(re)integrare socială, de
educaţie non-formală şi formare profesională în vederea consolidării capacităţilor, competenţelor
şi stimei de sine);
- acreditarea a minim 3 servicii sociale în locaţia întreprinderii sociale;
- crearea unui parteneriat naţional pentru dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor necesare în
vederea implementării conceptului de economie socială;
- asigurarea sustenabilităţii proiectului.
· PROGRAMUL PEDAGOGIC AL ORGANIZAŢIEI
· Programe de activităţi progresive şi stimulative, bazate pe interesul participanţilor, incluzând
jocuri, cunoştinţe practice utile şi servicii în folosul comunităţii, desfăşurate, în general, în
cadrul oferit de natură, în strânsă legătură cu aceasta.
9. Beneficiari: copii şi tineri
10. Voluntari: persoane interesate pentru derularea de activităţi sociale şi ecologice.
ORGANIZAŢIA GEOECOLOGICĂ “ACCENT”
1. Anul înfiinţării: 2000
2. Adresă: str. Warthe nr. 11B, Braşov
3. Persoane de contact:
· Pilbath Geza Attila, preşedinte – tel. 0268/412397, 0723357650, 0721163532
4. E-mail/web site: ogaccent@mymail.ro, www.oga.ro
5. Domeniu de activitate: ecologic.
6. Program cu publicul: la Centrul de Informare de la Băile Tuşnad, luni – vineri, între orele
09.00 – 14.00.
7. Scop: desfăşurarea de activităţi de educaţie ecologică, protecţia mediului, promovarea
ecoturismului.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Derularea de programe de educaţie ecologică în rândul opiniei publice, acţiuni de
promovare a ecoturismului;
· Mediatizare şi activităţi în ariile protejate;
· Identificarea şi marcarea de noi spaţii care necesită protecţie;
· Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor privind problemele de mediu (programe
şi proiecte, broşuri, hărţi, panouri, etc);
· Proiecte: “Centrul de Informare Ecoturistică”, “Soluţie pentru un mediu mai curat şi
sănătos”, “Managementul ariilor protejate Ciomat – Puturosu”, Microregiunea Ciomat
Balvanyos”, Ecoturism controlat in microregiunea Ciomat Balvanyos”;
9. Parteneri, colaboratori: Primăria Băile Tuşnad, Inspectoratul de Protecţie a Mediului
Miercurea Ciuc, Asociaţia UNESCO Pro Natura Bucureşti, Organizaţia Ecologică GAEA
Bacău, Asociaţia Microregională Cicucul de Jos Miercurea Ciuc, Csotking Alliance Ungaria,
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Club of Rome Austria, IUCN Elveţia, Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, REC
România.
10. Voluntari: tineri şi alte persoane interesate pentru organizare activităţi de ecologizare, tabere.
ASOCIAŢIA “EXPLORER CLUB”
1. Anul înfiinţării: 2000.
2. Adresă corespondenţă: O.P 1, C.P. 17, str. Lacurilor nr.41, Braşov
3. Persoane de contact:
· Moarcăs Horaţiu, administrator – tel. 0740277077
4. E-mail/web site: office@explorer-world.org, www.explorer-world.org
5. Domeniu de activitate: ecologic, turism.
6. Scop: organizarea de expediţii şi drumeţii, ecoturism.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizarea de expediţii, drumeţii, alpinism, raiduri cu biciclete de munte, motociclete
enduro şi quad-uri, autoturisme tout-terrain, rafting, canoying;
· Activităţi ecologice, amenajarea şi reamenajarea unor trasee turistice, refugii, cabane, etc;
· Realizări şi proiecţii de diapozitive şi filme documentare.
ASOCIAŢIA CHINOLOGICĂ A JUDEŢULUI BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1973
2. Adresă: str. Postăvarului nr. 10, Braşov
3. Persoane de contact:
· Constantin Mamina, vicepreşedinte – tel. 0268/477589, 0268/412611
4. Domeniu de activitate: sportiv şi educativ.
5. Program cu publicul: luni, marţi, miercuri şi vineri, între orele 17.00 – 19.00.
6. Scop: are caracter ştiinţific, educativ şi sportiv, în scopul organizării activităţii pentru
conservarea, dezvoltarea şi protejarea valorii fondului genetic canin de rasă din România.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi chinologice competiţionale, ştiinţifice, sportive, culturale, recreative, de instruire
şi sprijin a membrilor săi;
· Evidenţierea şi îmbunătăţirea raselor de câini.
8. Beneficiari: membrii.
9. Voluntari: persoane interesate care au noţiuni elementare de activitate chinologică şi protecţia
animalelor.
ASOCIAŢIA PRODUCĂTORILOR ŞI PRELUCRĂTORILOR
DE PLANTE MEDICINALE ŞI AROMATICE DIN ROMÂNIA
1. Adresă: str. G. Moroianu nr. 176, Săcele - Braşov
2. Persoane de contact:
· Lazurcă Dumitru, preşedinte – tel. 0268/273766, mobil 0744378702
3. E-mail/web site: dlazurca@xnet.ro, dlazurca@deltanet.ro
4. Domeniu de activitate: profesional, ecologic.
5. Scop: promovarea intereselor membrilor în relaţiile cu organele legislative şi guvernamentale.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Încurajarea cooperării interne şi internaţionale;
· Recoltare ecologică, cultivare organică;
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·

Crearea unei bănci de date referitoare la legislaţie, reţea producători, prelucrători şi
comercianţi interni şi externi;
· Cercetări ştiinţifice din domeniu, târguri şi expoziţii de profil;
· Organizare cursuri de calificare, instruire, stimularea interesului pentru problemele
membrilor.
7. Parteneri, colaboratori: Societatea Farmaciştilor din România, AESGRO, ECOTER,
EUROPAM – Asociaţia producătorilor de plante medicinale din Europa, AROMAHERB
(SUA).
8. Beneficiari: membrii şi colaboratori.
ASOCIAŢIA CLUBUL ECOLOGIST MONTAN 14 BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1995
2. Adresă: str. Lungă nr. 229 (Şcoala Gen. Nr 14), Braşov
3. Persoane de contact:
· Ştefăniuc Mihail, preşedinte – tel. 0268/415737, fax. 0268/415331
· Nan Adina, secretar – tel. 0268/415737
4. Domeniu de activitate: ecologic.
5. Scop: informare continuă şi sprijinirea activităţilor cu caracter ecologic, conştientizarea,
educarea şi sensibilizarea elevilor asupra problemelor mediului înconjurător, participarea la
activităţi cu caracter sportiv, cultural şi turistic.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Activităţi de ecologizare în diferite zone;
· Drumeţii, excursii cu elevii;
· Activităţi de informare, popularizare în sensul păstrării echilibrului regional şi planetar, a
sănătăţii pământului;
· Activităţi sportive, culturale.
7. Beneficiari: comunitatea.

ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA
TURISMULUI DIN JUDEŢUL BRAŞOV – APDT BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2006
2. Adresă: str. Ecaterina Varga nr. 23, cod 500003, Braşov
3. Persoane de contact:
- Macedonschi Cristian, preşedinte, christian.macedonschi@brasovtourism.eu
- Ionuţ Gliga, director executiv – 0726315223, 0268/474288, office@brasovtourism.eu
4. Website: www.brasovtourism.eu
5. Domeniu de activitate: turism.
6. Scop: Promovarea Judeţului Braşov ca destinaţie turistică; dezvoltarea turismului din Judeţul
Braşov.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizări de evenimente şi parteneriate;
· Participarea la târguri naţionale şi internaţionale de turism, evenimente de promovare a
turismului braşovean;
· Parteneri de proiecte cu finanţare nerambursabilă.
- DIMAST (Management Inteligent al Destinaţiei pentru un Turism Durabil)
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-

Promovarea obiectivelor turistice din microregiunea Dumbrava Narciselor
Experienţe culturale de neuitat în inima Transilvaniei
· Parteneri în cadrul unor proiecte.
Demararea Google Art Project (Google Cultural Institute) – promovarea online a principalelor
obiective ale judeţului Braşov
JOT 2020 (Braşov, gazdă a Jocurilor Olimpice de iarmă pentru Tineret 2020).

CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM
1. Anul înfiinţării: 1994
2. Adresă sediu: B-dul Eroilor Nr.29, Sala 202 - Casa de Cultură Studenţească Braşov (Rectoratul
Universităţii Transilvania), Braşov.
3. Adresă corespondenţă: Drumul Cernatului nr.20, Bl.4, Sc.A, Ap.4, Braşov.
4. Persoană de contact: Ciribaşa Florin, vicepreşedinte: ciri_florin@yahoo.com, 0726671362
5. Program cu publicul: miercuri, Rectorat, etaj II, sala 202, ora 19.00
6. Email/site:contact@cpnt.ro, www.cpnt.ro
7. Domeniu de activitate: asociaţie studenţească, profesional-ştiinţifică, cultural, educativ, turism,
sport.
8. Scop: promovarea unei atitudini de respect faţă de munte , găsirea şi aplicarea unor soluţii şi
alternative pentru educaţia tinerilor, organizarea de tabere de specialitate (ecologice), cursuri şi
simpozioane, tabere, excursii şi expediţii pentru tineri, conservarea zonelor protejate, practicarea
unui turism ecologic.
9. Activităţi şi proiecte derulate:
· Tabere naţionale studenţeşti de refacere a marcajelor, a mijloacelor de orientare, a potecilor şi a
adăposturilor turistice (tabere de vară) – Poiana Narciselor, Muntele Tâmpa, Munţii Făgăraşului,
Zona Podragu, dealurile Lempeşului, Masivul Bucegi, etc;
· Şcoala de schi şi alpinism (tabere de iarnă);
· Concursuri de orientare turistică, tabere de alpinism şi speologie, expediţii montane, şcoli de
ghizi, concursuri de artă fotografică;
· Educaţie ecologică şi turistică prin imagini: diapozitive, filme şi fotografii;
· Escaladări pe văile Bucegilor (Morarului, Priponului, Mălinului, Alba), drumeţii în Piatra
Craiului şi Piatra Mare, tabere de marcaj, expediţii în Apuseni, Rodnei, Călimani, Ceahlău,
Ciucaş, Făgăraş, Căpăţânii, Parâng, Retezat, Mehedinţi, Aninei, Tarcu, Godeanu, Cernei,
Sureanu, Leaota, Iezer-Păpuşa;
· Proiectul “Braşov, oraş de munte sau munte de gunoi”;
· Trofeul “Chemarea munţilor”
· Rehabituarea urşilor din cartierul Răcădău;
· Seri folk şi seri ecologice;
· Ture de antrenament şi instruire.
10. Beneficiari: iubitori ai naturii din mediul studenţesc şi toţi cei interesaţi în cunoaşterea, studiul
şi ocrotirea naturii din judeţul Braşov şi din toată ţara.
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ASOCIAŢIA “FLOARE DE COLŢ”
1. Anul înfiinţării: 1998
2. Persoane de contact:
· Olimpiu Pop, preşedinte
· Emil Precup, vicepreşedinte
· Carmen Precup, secretar
3. E-mail/web site: contact@floaredecolt.org, http://www.floaredecolt.org
4. Domeniu de activitate: profesional, cultural, educativ, ecologic şi sportiv.
5. Scop: cercetarea şi educaţia ecologică, evaluarea şi păstrarea patrimoniului natural, pregătirea
fizică şi intelectuală a membrilor în vederea realizării scopurilor propuse.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Realizarea şi menţinerea unor contacte permanente între toţi cei care au interese similare cu ale
societăţii;
· Informarea reciprocă a membrilor organizaţiei asupra activităţii depuse şi a rezultatelor obţinute;
· Organizarea şi participarea la consfătuiri, simpozioane şi alte manifestări cu scop informativ,
ştiintific şi sportiv;
· Acordarea unei atenţii deosebite rezervaţiilor naturale, speciilor de plante şi animale rare,
ocrotite de lege;
· Supravegherea aplicării legilor care privesc protecţia mediului şi sesizarea organelor în drept în
cazul încălcării acestora;
· Stimularea interesului şi preocupărilor faţă de cunoaşterea naturii;
· Atragerea şi îndrumarea celor care doresc să se perfecţioneze şi să se iniţieze în domeniile de
activitate specifice clubului;
· Colaborarea cu diferite instituţii sau organizaţii care şi-au propus scopuri similare cu ale
societăţii;
· Publicarea unor materiale informative şi ştiinţifice;
· Înfiinţarea unor secţii specializate de: turism, alpinism, speologie şi a unei secţii foto-video pe
teme ecologice;
· Participarea la acţiuni de curăţire şi recuperare a mediului;
· Promovarea educaţiei ecologice şi răspândirea ei prin mijloace de informare mass-media;
· Marcarea şi amenajarea de trasee turistice montane;
· Amenajarea şi întreţinerea cabanelor şi refugiilor;
· Acordarea unei atenţii deosebite modalităţilor de acordare a primului ajutor şi educaţiei sanitare;
· organizarea în orasul Braşov a unor seri folk şi vidoproiecţii;
· Participarea la concursuri sub egida Federaţiei Române de Turism Profesionist (F.R.T.P.),
Federaţiei Est Europene de Turism Profesionist (F.E.E.T.P.), S.C.T.R., unde au fost
perfecţionate şi puse în valoare aptitudinile educaţional-sportive şi culturale ale membrilor
asociaţiei, făcându-se astfel cunoscută în urma câştigării a numeroase premii şi trofee;
· Proiecte: “Dâmbu Morii, Canionul 7 Scări - Aleea Gunoaielor”.
7. Parteneri, colaboratori: Societatea Ecologică Română, Institutul de Speologie "EMIL
RACOVITĂ", Federaţia de Speologie, Romsilva, etc.
8. Beneficiari şi voluntari: iubitori ai naturii şi toţi cei interesaţi în cunoaşterea, studiul şi
ocrotirea naturi din judeţul Braşov şi din toată ţara.
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ASOCIAŢIA DE TURISM POIANA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 2008
2. Adresă şi contact: Str. Poiana Doamnei, Hotel Piatra Mare, Poiana Braşov, Judeţul Braşov
3. Persoane de contact:
· Barna Lucian Ştefan, preşedinte: 0721982238
4. Domeniu de activitate: turism.
5. Scop: dezvoltarea turismului în Poiana Braşov şi împrejurimi.
6. Proiecte propuse:
· Promovarea turismului montan la nivel de staţiune turistică, a oportunităţilor şi serviciilor
turistice din Poiana Braşov şi împrejurimi;
· Reprezentarea agenţilor economici din turism, membrii ai asociaţiei, în raporturile acestora cu
autorităţile publice, administrative, cu alte ONG-uri, având aceleaţi scopuri şi obiective similare;
· Organizarea şi participarea la festivaluri, concerte, simpozioane, seminarii, târguri;
· Organizarea şi participarea la evenimente interne şi internaţionale şi manifestări turistice,
culturale, sportive, expoziţii, precum şi orice alte întruniri utile scopului propus;
· Tipărirea unui catalog unitar pentru staţiunea Poiana Braşov;
· Construirea şi organizarea unui centru de informare turistică;
· Crearea unui web - site propriu;
· Montarea unor panouri publicitare la intrarea în judeţ şi oraş ;
· Prezenţă la târguri naţionale şi internaţionale ;
· Crearea unei şcoli de meserii specializată;
· Înfiinţarea unei linii proprii de taxi, cu şoferi specializaţi (ghid turistic, limbi străine);
· Constituirea unui centru de comandă în Poiana Braşov, pentru dezăpezirea parcărilor proprii şi a
aleilor dintre hoteluri.
7. Membri: 44 societăţi din Poiana Braşov.
ASOCIAŢIA OAMENILOR DE AFACERI DIN COMERŢ ŞI TURISM
BRAŞOV - ASCOT
1. Adresă: str. Traian Grozăvescu nr. 7, Braşov
2. Persoane de contact:
· Seche Ion, preşedinte – tel./fax. 0268/427372
· Buzea Raluca, consultant – tel. 0268/427372
3. Domeniu de activitate: profesional.
4. Scop: crearea unui climat de colaborare şi sprijin reciproc între membri asociaţiei pentru
protejarea şi promovarea intereselor lor, precum şi în vederea sprijinirii eforturilor şi
preocupărilor persoanelor fizice şi juridice cu activitate în domeniile vizate de asociaţie.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Expoziţii şi târguri profesionale;
· Simpozioane, mese rotunde şi colocvii, întâlniri de afaceri pentru membrii asociaţiei;
· Ajutor material pentru cazuri deosebite;
· Implicarea în diferite proiecte comunitare: Centrul pentru persoane fără adăpost.
6. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov, AJOFM Braşov, Direcţia de Sănătate
Publică, Direcţia de Muncă şi Solidaritate Socială Braşov, Crucea Roşie Braşov, Asociaţia
Empatia.
7. Beneficiari: membrii.
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ASOCIAŢIA TURISTICĂ BRAŞOV
1.
2.
3.
4.

Adresă: STR. Moldovei nr.9 Braşov
Persoana de contact: Mihai Ioniţă, tel. 0726251838, e-mail.mihai.ionita@fun.ro
Domeniul de activitate: turism.
Scop: Promovarea potenţialului turistic, cultural, a punctelor de atracţie turistică existente în
Braşov şi în judeţul Braşov, prin creşterea fluxului turistic şi asigurarea unei interacţiuni
armonioase între sectorul turistic şi factorii de ordin social şi mediu.
5. Obiectivele asociaţiei:
· Popularizarea şi promovarea obiectivelor turistice, a oportunităţilor şi serviciilor turistice
existente în Braşov şi zona adiacentă;
· Atragerea finanţatorilor publici şi privaţi la obiectivele promovate de asociaţie;
· Stabilirea în colaborare cu autorităţile publice a unor directive şi programe concrete pentru
creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere turistic;
· Încheierea cu autorităţile publice locale a unor acorduri privind participarea nemijlocită şi
angajarea cu prioritate a asociaţiei la orice manifestări, întruniri, simpozioane, târguri, festivaluri;
· Dezvoltarea turismului în Braşov şi zona adiacentă;
· Reprezentarea agenţilor economici din turism membri ai asociaţiei în raport cu autorităţile
publice şi administrative, cu alte ONG-uri având acelaşi scop şi obiective;
· Organizarea şi participarea la evenimente şi manifestări turistice, culturale, sportive, expoziţii,
precum şi orice alte întruniri utile scopului propus.
6. Beneficiari: membrii asociaţiei.
ASOCIAŢIA GHIZILOR MONTANI DIN ROMÂNIA
1. Anul înfiinţării: 1993
2. Adresă: str. Toamnei nr. 2, Braşov
3. Persoane de contact:
· Alcibiade Kivu, preşedinte – tel. 0268/328721, 0268/310810
· Lucian Paşca, vicepreşedinte – tel. 0268/584029
· Radu Mircea, secretar - str. Molidului nr. 9, bl. 14, sc. A, ap. 16, Braşov
4. E-mail/web site: agmr_ro@yahoo.com, www.agmr.go.ro
5. Domeniu de activitate: profesional.
6. Scop: asigurarea ghizilor montani necesari societăţilor de turism din ţară şi străinătate.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Ghizi cu înaltă calificare (pentru toate zonele muntoase din ţară) pentru agenţii de turism române
sau străine, cât şi pentru persoane particulare;
· Toate nivelele de cursuri pentru obţinerea calificării de ghid montan - se eliberează certificat de
calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi de Ministerul
Educaţiei (şcoli la Braşov, Buşteni, Zărneşti şi Deva (pentru munţii Retezat);
· Ski şi ture de vară sau iarnă;
· Expediţii în alte zone montane din lumea la cerere, cu toate serviciile necesare;
· Pentru şcoli, universităţi sau cluburi - prezentări de fotografii, diapozitive, filme făcute de
membrii Asociaţiei în Expediţii;
· Planuri de învăţământ etalon pentru profesiunea de GHID MONTAN, ECO-GHID, GHIDSPEO;
· Sfaturi competente despre trasee montane sau despre orice probleme montane.
8. Parteneri, colaboratori: Ministerul Turismului, Parcurile Naţionale din România, Fundaţia
Carpaţi.
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9. Beneficiari: membrii asociaţiei, societăţi turistice.
10. Voluntari: ghizi montani.

APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI:
ASOCIAŢIA PENTRU PROTEJAREA ŞI AJUTORAREA HANDICAPAŢILOR
CARDIACI OPERAŢI - FILIALA BRAŞOV
1. Sediu central: Cluj Napoca
2. Adresă sediu filiala: str. Iuliu Maniu nr. 28, Braşov
3. Persoane de contact:
· Căşvean Teodor, preşedinte – tel./fax 0268/330114
4. Domeniu de activitate: sănătate.
5. Scop: apărarea drepturilor şi intereselor handicapaţilor cardiaci operaţi.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Colaborare cu Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap (predă
documentaţia membrilor pentru a asigura primirea drepturilor corespunzătoare).
7. Beneficiari: membri - cardiaci operaţi.
ASOCIAŢIA PAS ALTERNATIV BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: iunie 2003
2. Adresă: str. Sitarului nr. 33, bl. E21,sc. B, ap. 6 şi str. Olteţ nr. 21, sc. A, ap. 5, Braşov
3. Persoane de contact:
· Beldianu Iolanda, preşedinte – tel.0745852646, 0268/566343
· Zapareniuc Sabina, vicepresedinte – tel. 0745017992
· Smirnov Gelu, administrator - tel. 0268/332454, fax. 0268/257037
4. E-mail/web site: pass1bv@yahoo.com
5. Domeniu de activitate: social, educaţie, tineret.
6. Scop: sprijin pentru persoanele defavorizate şi cu risc de marginalizare prin asigurarea de
servicii sociale complexe (consiliere psihologică, asistenţă socială, consultanţă juridică, etc);
dezvoltarea unui sistem de perfecţionare profesională a membrilor şi conştientizarea comunităţii
cu privire la utilitatea serviciilor oferite grupului ţintă.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Servicii sociale pentru victimele violenţei domestice – femei şi copii, pentru familii
monoparentale, alte categorii de femei aflate în situaţii de risc: adolescente, femei în situaţii
post-traumatice, etc;
· Educaţie: campanie de prevenire a violenţei domestice, educarea şi emanciparea femeii,
program de formare pentru profesioniştii din domeniu care lucrează în echipe
pluridisciplinare;
· Tineret: programe alternative pentru persoanele cu comportament violent;
· Campania Naţională de prevenire a Violenţei Împotriva Femeiii “Panglici Albe” în
perteneriat cu Fundaţia Sensiblu s-a adresat cu precădere bărbaţilor şi s-a desfăşurat în lunile
martie (luna femeilor) şi iunie (luna copiilor). S-au împărţit aproximativ 10.000 de pliante
însoţite de câte o panglică albă pe care bărbaţii au purtat-o ca simbol al luptei împotriva
violenţei.
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·

Campania Naţională “16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii” – organizată
anual în luna noiembrie, marcată prin acţiuni specifice (expoziţia “Martorele Tăcute”,
seminarii, spectacole);
· “Manualul de Bune Practici în domeniul de intervenţie în Violenţa Domestică”, elaborat sub
egida Societăţii Naţionale de Cruce Roşie Vrancea, Pas Alternativ Braşov şi Artemis Cluj;
· Continuarea programului de intervenţie în situaţii de violenţă domestică – P.As.S
(psihologie, asistenţă socială, sociologie), premiat în 2002 ca fiind cel mai bun program
social implementat în judeţul Braşov, iar Iolanda Beldianu- coordonator a primit premiul
“Femina VIP” pentru activitatea socială;
· Centrul de consiliere şi adăpost pentru victimele violenţei Râşnov;
· Centrul de Consiliere şi Îndrumare pentru Femei “Cenuşăreasa” – susţinere situaţii de criză
(telefonic/direct), îndrumare competentă în luarea deciziilor urgente (de ordin administrativ,
financiar, profesional, etc), informare: drepturi, căi de acţiune, instituţii abilitate), consiliere
psihologică, juridică şi socială pentru victimele violenţei, familii monoparentale (Bd.
Mureşenilor nr. 5, tel. 475913);
· Centrul Rezidenţial “Şansa” Codlea: crearea unui serviciu specializat de socializare pentru
tineri şi reducerea fenomenului de risc social şi economic la nivelul grupului ţintă (tineri de
peste 18 ani care părăsesc instituţiile de ocrotire) prin oferirea de găzduire şi servicii psihosociale în vederea dobândirii deprinderilor de viaţă independentă – coordonator Rozalia
Cadar (tel. 0744165456, e-mail: cadar66@yahoo.com, str. Lungă nr. 131 Codlea în
parteneriat cu Primăria Municipiului Braşov ;
· Dialog ANPF – normative, standarde, coaliţii, manual de bune practici;
· Membru fondator al Coaliţiei ONG cu Programe de Prevenire şi Combatere a Violenţei
Împotriva Femeii (VIF);
· Membru fondator al Reţelei Comunitare Împotriva Violenţei – Braşov, iniţiată în mai 2003
de Casa Speranţei Biserica Reformată, ce reuneşte lunar reprezentanţii instituţiilor abilitate
să intervină: Poliţia de proximitate, DGASPC, Autoritatea Tutelară, DMSSF, IML şi
profesioniştii din ONG-urile active în domeniu.
8. Beneficiari: victimele violenţei domestice, tineri dezinstituţionalizaţi.
9. Voluntari: studenţi şi absolvenţi de psihologie şi asistenţă socială cu pregătire specifică pe
intervenţie în situaţii de violenţă domestică pentru organizare campanii de prevenţie, însoţire
beneficiare, elaborare proiecte.
LIGA FEMEILOR BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1990.
2. Adresă: str. Pârâului nr. 7A, bl. F14, ap. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Dinu Cristina, preşedinte – tel. 0268/584906, fax. 0268/411706, mobil. 0745660518
4. E-mail/web site: cristinadinu18@yahoo.co.uk
5. Program cu publicul: 9.00 – 11.00, 18.00 – 20.00
6. Domeniu de activitate: educaţional, sănătate, apărarea drepturilor, tineret.
7. Scop: îmbunătăţirea statutului social, economic al femeii, educaţie a drepturilor copilului,
tinerilor, femeilor, educaţie pentru sănătate pentru femei şi tineri.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Programe educaţionale sănătate, drepturi;
· Proiecte: “Educaţie pentru sănătate”, “Fii cetăţean al comunităţii”, “Împreună pentru voi”,
“Tribunii non-violenţei”, “Ziua tineretului braşovean”, “Prevenire traficare umană”.
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9. Parteneri, colaboratori: mass media locală, Primăria Municipiului Braşov, Direcţia Judeţeană a
Tineretului şi Sportului, O.IM. Bucureşti, S.E.C.S., A.R.A.S., Adolescentul, PRO-VOBIS, T.T.,
O.D.T. – Braşov, A.I.E.S.E.C., F.D.S.C., F.N.U.A.P., SOROS, PRO FAMILIA LAUSANNE
(Elveţia), D.J.T.S., McDonald’s, REAL, PRODLACTA, B.A.D.R., LETI’S COMPANY,
CONDMAG, etc.
10. Beneficiari: femei, copii, tineri.
11. Voluntari: cadre didactice, tineri pentru programele educaţionale.
ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR, RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR EROILOR
“BRAŞOV DECEMBRIE 1989”
1. Anul înfiinţării: 2004.
2. Adresă: str. George Bariţiu nr. 1, Braşov
3. Persoane de contact:
· Maior Lazăr, preşedinte – tel./fax. 0268/410212
· Mardare Vasile, vicepreşedinte – tel. 0723363552
· Butnaru Mariana, secretară - 0722597730
4. Domeniu de activitate: apărarea intereselor, social.
5. Scop: combaterea ideologiilor extremiste, şovinismului, rasismul, antisemitismul; luptă
împotriva totalitarismului sub orie formă; apără interesele materiale, sociale, culturale şi
profesionale ale membrilor şi ale familiilor lor; respectă drepturile omului şi în cazuri extreme
sesizează Consiliul Europei; luptă neîntreruptă pentru aflarea Adevărului despre Revoluţia
Română din Decembrie 1989.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Dialog social cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor;
· Monitorizarea activităţii Guvernului, Parlamentului, Prefecturii, Consiliului Judeţean şi
Consiliului Local Braşov pentru a face propuneri pentru îmbunătăţirea şi realizarea
obiectivelor în folosul comunităţii;
· Organizare cursuri;
· Spectacole folclorice, evenimente specifice în fiecare lună decembrie a anului, de cinstire a
eroilor martiri;
· Proiecte: “Un pas spre libertate” (volumele I, II), Cupa “1 Iunie” şi “22 Decembrie” la şah,
nataţie şi handbal, realizarea pe CD a unui program de utilizare a calculatorului pentru
începători.
7. Parteneri, colaboratori: Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, Consiliul
Judeţean Braşov, Consiliul Local Braşov, Primăria Municipiului Braşov, alte primării din judeţ,
Inspectoratul Şcolar Braşov, Universitatea “Transilvania” Braşov, Universitatea “George
Bariţiu” Braşov, Universitatea “Sextil Puşcariu”, Agenţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport,
Agenţia Judeţeană a Taberelor Şcolare Braşov, Asociaţia “15 Noiembrie 1987”, Asociaţia Pro
Democraţia Club Braşov, sindicate, Fundaţia Transilvania Expres, BCR Sucursala Braşov, CEC
Braşov, SC Aro Palace SA, SC Vectra SRL, SC Lubrifin SA, SA Libris SRL, SC Roman SA,
MUM-UTB, Prescon SA, Electroprecizia SA, SA Aurora SA, etc.
8. Beneficiari: membri revoluţionari şi cetăţenii Braşovului.
9. Voluntari: profesori, antrenori, instructori, arbitri sportivi şi tehnicieni.
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ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A VETERANILOR DE RĂZBOI
ORGANIZAŢIA JUDEŢULUI BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1990
2. Adresă: str. Mureşenilor nr. 29, Cercul Militar Braşov
3. Persoane de contact:
· gl.bg.(r) Oituz Dumitrescu, preşedinte – tel. 0268/414201, 0268/511378
· col (r) Mircea Toma Vlaicu, secretar – 0268/310057
· col (r) Păşescu Ghoerghe, consilier
4. Domeniu de activitate: social, educaţional.
5. Scop:
§ Asigurarea protecţiei sociale a veteranilor de război, văduvelor de război, văduvelor de veterani
de război şi a membrilor familiilor de veterani ai celor două războaie mondiale, prin
recunoaşterea şi obţinerea drepturilor legale ce le revin;
§ Cultivarea tradiţiilor istorico-militare ale poporului român şi armatei sale, manifestate în
războaiele Reântregirii Pământului şi Neamului Românesc.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Participare la viaţa social-culturală a municipiului şi judeţului Braşov, la manifestările
comemorative organizate pe plan local şi naţional;
· Evocarea prin acţiuni omagiale şi înălţarea, atât în municipiul Braşov, cât şi în localităţi din
judeţul nostru, de însemne memoriale ale martirilor, eroilor şi veteranilor de război;
· Organizarea evidenţei membrilor săi (7831 veterani şi văduve din care 3370 braşoveni),
· Asigurarea obţinerii şi repartizării drepturilor materiale şi băneşti ce li se cuvin (rente,
indemnizaţii, documente de transport, bilete de tratament şi de odihnă, etc).
7. Beneficiari: veterani sau urmaşii supravieţuitori (soţie, copii).
ASOCIAŢIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA BRAŞOV
1. Anul Înfiinţării: 1961
2. Adresa: str. Castelului nr. 106, cod 500014, Braşov
3. Persoane de contact:
· Virgil Gheorghe Lazăr, preşedinte – tel/fax: 0368/429123, tel: 0268/478328
4. Cluburi:
· Club Nevăzători Braşov: str. Castelului nr. 50 Braşov
· Club Nevăzători Făgăraş: str. M. Viteazul nr. 36, Făgăraş
5. Email/site: bvanvr@gmail.com, www.nevazatoribrasov.ro
6. Scop: integrarea persoanelor cu deficienţe de vedere în viaţa economică, socio-profesională,
cultural-artistică şi sportivă a judeţului.
7. Activităţi:
Ø Activităţi de sprijin – servicii de asistenţă şi reprezentare, asistenţă în procurarea bunurilor
adaptate pentru nevăzători, cursuri de perfecţionare şi reorientare profesională;
Ø Activităţi de socializare – competiţii de cunoştinţe generale, litarare şi sportive, întâlniri,
evenimente sociale, serbări, excursii şi schimburi de experienţă organizate de către filială, fie
cu sprijinul acesteia;
Ø Activităţi de asigurare a accesului la informaţie – acces gratuit la biblioteca electronică şi
internet cafe-ul filialei, oferirea de publicatii adaptate nevăzătorilor la preţuri minime.
8. Beneficiari: membrii asociaţiei.
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ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR, INVALIZILOR ŞI URMAŞILOR EROILOR ÎN REVOLUŢIA
DIN DECEMBRIE 1989 BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1990.
2. Adresă: str. Mureşenilor nr. 24, Braşov
3. Persoane de contact:
· Viorel Catana, preşedinte – tel. 0268/475684
· Alina Tincu şi Dan Stoica, vicepreşedinţi
4. Domeniu de activitate: apărarea drepturilor şi intereselor.
5. Scop: întrajutorarea umanitară a răniţilor, infirmilor şi a urmaşilor decedaţilor eroi căzuţi în
Revoluţia din 1989, care la cererea lor au devenit membrii activi.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Asigurarea cu prioritate a răniţilor şi infirmilor din Revoluţie cu mijloace tehnice medicale
necesare în raport de afacţiuni (proteze ale membrelor inferioare, superioare, cărucioare,
etc);
· Asigurarea cu prioritate şi în mod gratuit cu medicamente şi tratamente de refacere în unităţi
medico-sanitare, staţiuni balneo-climaterice şi sanatorii cu specific de recuperare psihică
atât din ţară cât şi din străinătate a celor ce au suferit traume fizice şi psihice în timpul
Revoluţiei, pentru răniţi şi urmaşii decedaţilor;
· Respectarea drepturilor de a beneficia de ajutoarele umanitare puse la dispoziţie de
străinătate, referitor la tratamentele medicale îndeosebi celor cărora li s-au prescris acestea
de către medici competenţi;
· Asigurarea cu prioritate a locurilor de muncă pentru răniţii, infirmii şi urmaşiii celor
decedaţi în Revoluţie, precum şi membrilor familiilor lor (gradul I);
· Asigurarea cu prioritate a participării membrilor asociaţiei la toate formele de perfecţionare
a pregătirii profesionale şi de cultură generală atât în cadrul unităţilor unde îşi desfăşoară
activitatea cât şi în afara acestora;
· Acordarea prin unităţile şi forurile competente de ajutoare umanitare membrilor asociaţiei în
raport de nevoi, urmărindu-se totuşi ca aceasta să se facă în mod echitabil prin comisii;
· Asigurarea aprovizionării cu prioritate cu produse agro-alimentare pe bază de abonamente
de la magazine (Casă de Comenzi) pentru toţi membrii activi ai asociaţiei;
· Organizarea de excursii în staţiuni balneo-climaterice , atât în ţară cât şi străinătate pentru
copiii, fraţii şi surorile celor căzuţi în Revoluţie, răniţilor şi invalizilor;
· Organizarea periodică a comemorării memoriei eroilor căzuţi în Revoluţie, cu invitarea
reprezentanţilor locali şi judeţeni ai puterii şi administraţiei de stat şi ai protopopiatului
Braşov;
· Înaintarea către factorii competenţi a unor propuneri pentru amplasarea de monumente de
atribuire a denumirii unor bulevarde şi străzi cu numele eroilor căzuţi în Revoluţie;
7. Beneficiari: răniţi, infirmi şi urmaşi ai decedaţilor, eroi căzuţi în Revoluţia din 1989.
UNIUNEA VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A VĂDUVELOR DE VETERANI DE RĂZBOI
1. Adresă: str. Republicii nr. 5, Braşov
2. Persoane de contact:
· Oancea Virgil, preşedinte – tel. 0268/542809
3. Domeniu de activitate: apărarea drepturilor cetăţeneşti
4. Scop: evidenţa şi acordarea avantajelor de guvern.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
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· Participare la zilele naţionale;
· Întocmirea de dosare şi urmărirea acordării drepturilor băneşti cuvenite.
6. Beneficiari: veterani şi soţiile veteranilor.
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI
PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR DIN ROMÂNIA FILIALA
EUROREGIUNEA CENTRU
1.
2.
3.
4.

Anul înfiinţării: 1992
Adresă sediu central: str. Sfânta Vineri nr. 34, bl. A6, sector 3, Bucureşti
Adresă filială: Bd. Alexandru Vlahuţă nr. 10, birouri G4, Braşov
Persoane de contact:
· Academician Aurel Iancu, preşedinte de onoare – tel. 0740058298
· Prof. Dr. Vasile Pilat, secretar general
· Angela Mălureanu, secretar Filiala Euroregiunea Centru – tel./fax. 0268/324399,
0746859912, 0723625174
5. Email/site:euroregiuneacentru@anpcppsr.ro, euroregiunecentru_anpcppsr.ro@yahoo.com
6. Domeniu de activitate: protecţia drepturilor.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Protecţia consumatorului şi protejarea sa de impostură, fals, contrafacere şi kitsch;
· Dezvoltarea optimismului şi încrederii consumatorului în produsele ce poartă efigia elitei
calităţii;
· Implementarea de programe specifice pentru asigurarea serviciilor: Programul de Informare
(www.uniuneaeuropeana.ro), Programul Punctul Verde (www.punctulverde.ro), Programul de
Transparenţă a Informaţiei (www.pti.ro), Programul pentru Intărirea Disciplinei Contractuale
(www.pidc.pti.ro), Programul pentru Colaborare Transfrontalieră ((www.pidc.pti.ro), Programul
pentru Promovarea Culturii (www.ppc.pti.ro, www.e-biblioteca.ro);
· Sprijinirea consumatorului în privinţa eliminării incertitudinii şi a alegerii celei mai bune, în
conformitate cu însemnele programelor promovate de A.N.P.C.P.P.S.R.
ASOCIAŢIA „UNIUNEA EUROPEANĂ A PERSOANELOR CU HANDICAP
U.E.P.H”.
1. Adresa: str. Republicii nr. 17, ap.1 Braşov.
2. Persoane de contact:
- Preşedinte: Dobre Gigi – tel mob.0727499177
- Vicepreşedinte: Milea Ionel
- Director General: Mălâia Codin
3. Email/site:
4. Domeniu de activitate: apărarea drepturilor cetăţeneşti.
5. Scop: monitorizarea modului în care sunt promovate, respectate şi garantate drepturile U.E.P.H,
de a stabili relaţii de parteneriat public-privat cu orice instituţii guvernamentale naţionale şi
internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu furnizorii de servicii sociale, cu
reprezentanţii societăţii civile şi cu orice persoane fizice şi juridice.
6. Obiective:
- ocrotirea sănătăţii – prevenirea agravării bolilor de care aceştia suferă, tratament şi recuperare;
- educaţie şi formare profesională;
- ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;
- asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii servicii;
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- locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal, ambient, transport, acces la mediul fizic,
informaţional şi comunicaţional;
- petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
- asistenţă juridică;
- facilităţi fiscale;
- evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii
comisiei de evaluare.
7. Parteneri şi colaboratori:
- Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România;
- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
- Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Egalităţii de Şanse;
- Ministerul Sănătăţii Publice;
- Asociaţia Nevăzătorilor din România;
- Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România;
- Asociaţia Naţională a Surzilor din România;
- Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească;
- organizaţiile neguvernamentale pentru drepturile omului.
8. Beneficiari: orice persoane fizice şi juridice, fără deosebire de cetăţenie, rasă, sex, vârstă, clasă
socială, religie şi opinie politică, copii şi adulţii cu handicap, cetăţenii români, cetăţeni ai altor state
sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori reşedinţa în România.
Pot fi membrii ai U.E.P.H orice persoane fizice şi juridice fără handicap din România sau din
străinătate care, într-un fel sau altul, îşi pot aduce contribuţia la atingerea scopului şi obiectivelor
organizaţiei.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ:
FUNDAŢIA NAŢIONALĂ “NEAMUL ROMÂNESC” BRAŞOV
1. Adresa: str. Iuliu Maniu nr. 45A, Braşov
2. Persoane de contact:
· Grigorescu Octavian, preşedinte - tel. 0268/564873
· Cadiu Eugen, secretar – tel. 0268/530387
3. Domeniu de activitate: cooperare internaţională.
4. Scop: stabilirea şi întreţinerea de legături cu românii aflaţi peste hotare şi sprijinirea acestora în
vederea păstrării identităţii naţionale.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Dotarea aşezămintelor româneşti din afara ţării cu carte şcolară, literatură, etc;
· Schimburi de delegaţii cu organizaţii ale comunităţilor româneşti din afara ţării;
6. Voluntari: pentru activităţi specifice.
ASOCIAŢIA MUSASHINO JAPONIA
1. Anul înfiinţării: 2003.
2. Adresă: str. Olteţ nr. 11, Braşov
3. Persoane de contact:
· Baraboi Georgiana, secretar coordonator – tel./fax 0268/471810
4. E-mail/web site: office@musashino.ro, http://www.musashino.ro
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5. Program cu publicul: luni, miercuri, vineri între orele 12.00 – 18.00, marţi şi joi între orele
13.00 – 19.00.
6. Domeniu de activitate: educaţional, cooperare internaţională.
7. Scop: consolidarea relaţiilor de prietenie dintre cetăţenii oraşelor Braşov – România şi
Musashino – Japonia şi promovarea schimburilor interculturale.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Servicii de bibliotecă publicaţii din diverse domenii de activitate în limba engleză, franceză,
germană, română, japoneză;
· Cursuri de limbă japoneză cu profesori japonezi;
· Evenimente culturale cu specific japonez: curs de caligrafie japoneză; curs de benzi
desenate; curs de ceremonia ceaiului; E-tegami- pictarea de vederi.
· Spaţiu de întâlnire al reprezentanţilor celor două culturi;
9. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov, Direcţia Generală pentru Protecţia
Drepturilor Copilului, Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”, Muzeul de Artă, licee, Ambasada
Japoniei la Bucureşti, Col. Naţ. I.Meşotă , Şc. Gen.nr.11, Grădiniţa nr.33, RTT, Editura PoliromIaşi, etc.
10. Beneficiari: cetăţeni din Braşov.
11. Voluntari: cadre didactice, tineri pentru organizarea unor evenimente culturale, predarea unor
cursuri, etc.
ASOCIAŢIA SOLEIL DE L’EST
1. Anul înfiinţării: 2004.
2. Persoane de contact:
· Mihai Gavaza, preşedinte – tel. 0268/588708, fax 0033247413828
3. E-mail/web site: contact@soleildelest.org, www.soleildelest.org
4. Program cu publicul: vizitarea de expoziţii, invitaţie la vernisaje, degustare de vinuri şi produse
gastronomice româneşti.
5. Domeniu de activitate: cultural, cooperare internaţională.
6. Scop: realizarea de schimburi culturale între România şi Franţa, îndeosebi între Braşov şi Tours,
creare şi funcţionare de reşedinţă de artişti pictori români în Franţa.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Organizare de expoziţii de pictură în România şi Franţa;
· Crearea unei imagini pozitive a României în Franţa, prin prezentarea culturii româneşti;
· Oferă posibilitatea tuturor pictorilor din Romănia şi binenţeles din Braşov să participe la
reşedinţa de artişti în Franţa, pe bază de prezentare de candidatură şi îndeplinirea a 2
condiţii: pictor apreciat şi recunoscut în ţară si bună conduită morală;
8. Parteneri, colaboratori: Primăria Municipiului Braşov, Primăria oraşului Tours, asociaţii de
pictori fancezi, UVA Grand Montmartre, Centrul de Creaţie Contemporan din Tours, Şcoala
Superioară de Arte Frumoase din Tours, Uniunea Artiştilor Plastici din Romănia, “Soleil de l’est
“ Franţa, Coordination Poitiers Iaşi, “ Aurel Vlaicu Roumanie” – Bretagne, Anjou – Roumanie,
SLAO Orleans, AIRC Orleans, Dacia – Mediteranee, etc.
9. Beneficiari: publicul francez care prin vizitarea expoziţiilor de pictură, întâlniri, mese rotunde
va putea cunoaşte o altă imagine a ţării noastre.
10. Voluntari: persoane cu studii superioare şi cunoştinţe în domeniul artelor plastice, în domeniul
logistic, bună comunicare cu mass media şi cu potenţiali finanţatori pentru contactarea pictorilor
români, selectarea celor care vor fi invitaţi în Franţa şi găsirea de sponsori.
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FUNDAŢIA “OCTAVIAN – EUGEN SASSU DUCŞOARA”
1. Anul înfiinţării: 2006
2. Adresă: Bd. Alexandru Vlahuţă nr. 61, bl. 140, sc A, et. VI, ap. 21, Braşov
3. Persoane de contact:
· Sassu-Ducşoara Octavian, preşedinte – tel./fax. 0268/317777, 0726747327
· Sassu – Ducşoara Simona, vicepreşedinte - 0721477107
4. Email/site:sassu_doc@hotmail.com, www.sassu-ducsoara.ro
5. Domeniu de activitate: cultural, cooperare internaţională.
6. Scop: promovarea şi dezvoltarea artelor, în special a artei maestrului Sassu-Ducşoara Eugen,
promovarea şi dezvoltarea creaţiei literare a sciitorului Ioan Sassu-Ducşoara, promovarea
valorilor spirituale orientale şi occidentale.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Arte vizuale, literatură;
· Schimburi culturale internaţionale şi relaţii de prietenie, relaţii cu românii de pretutindeni;
· Promovarea valorilor spirituale orientale şi occidentale;
· Promovarea artei prin intermediul turismului;
8. Beneficiari: cei interesaţi de artă, cultură şi spiritualitate.

CARITABIL:
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII CREŞTINE
1. Adresă: str. Iuliu Maniu nr. 43, Braşov
2. Persoane de contact:
· Doroş Alexandra, preşedinte – tel. 0268/473040, 0766401575
· Mandache Carmen Denisa – tel. 0268/429078
3. Domeniu de activitate: caritate.
4. Scop: sprijinirea persoanelor dezavantajate.
5. Activităţi şi proiecte derulate:
· Identificarea persoanelor aflate în nevoie şi sprijinirea lor materială sau morală;
· Atragerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor supradotaţi;
· Colaborarea cu alte instituţii similare.
6. Beneficiari: persoane dezavantajate.
7. Voluntari: jurişti, asistenţi sociali, psihologi, profesori, preoţi pentru relaţia cu beneficiarii.

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ AURORA
1. Adresă: str. Fanionului nr. 7, Braşov
2. Persoane de contact:
· Mich Iosif, preşedinte – tel. 0268/324841
3. E-mail/web site: acaurora@rdslink.ro
4. Domeniu de activitate: caritate.
5. Scop: oferirea de servicii de asistenţă socială.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Acordarea de ajutoare materiale constând în îmbrăcăminte, alimente, calculatoare;

99

· Asistenţă socială;
· Case la Vulcan: club copii şi cantină.
7. Beneficiari: cazuri sociale.
8. Voluntari: asistente şi persoane interesate să ajute la distribuirea şi sortarea ajutoarelor.
FUNDAŢIA ISOD
1. Persoane de contact:
· Weiss Marcela, administrator – tel. 0268/413180
2. Domeniu de activitate: caritabil.
3. Scop: social.
4. Activităţi şi proiecte derulate:
· Acţiuni caritabile.
ASOCIAŢIA MISIONARĂ LANDMARK
1. Anul înfiinţării: 1995.
2. Adresă: str. Aurel Vlaicu nr. 33, Braşov
3. Persoane de contact:
· Clinciu Liviu, director general – tel. 0268/427343, 0722205647
· Frusina Raluca, vicepreşedinte – tel. 0745766293
4. Domeniu de activitate: religie, caritate.
5. Program cu publicul: luni - vineri, între orele 09.00 – 17.00.
6. Scop: încurajarea activităţilor de cooperare între bisericile creştine indiferent de cultul religios,
promovarea interesului pentru activitatea creştină, încurajarea misiunilor creştine bazate pe Noul
Testament, stimularea interesului pentru literatura creştină şi răspândirea declaraţiei doctrinale
baptiste şi desfăşurarea activităţilor de caritate şi binefacere.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Ajutorarea spirituală, materială şi morală a persoanelor bătrâne, bolnave şi cu handicap;
· Colectarea de ajutoare;
· Activităţi de sprijinire a căminelor de bătrâni, caselor de copii şi a altor aşezăminte de
binefacere.
· Proiecte: “Terapia ocupaţională”, “Ajutoare şi Alinare. Studii biblice”, “Reintegrare
socială”, “Alimente, medicamente”.
8. Beneficiari: bătrâni, copii orfani, persoane cu handicap şi familii defavorizate.
9. Voluntari: pentru terapie ocupaţională şi activităţi religioase.

FUNDAŢIA IOCHEBED
1. Adresă: Bd. Griviţei nr. 61, bl. 46, sc. E, ap. 1, 500198, Braşov
2. Persoane de contact:
· Dana Fagadar, preşedinte – tel. 0368/449283, iochebed@gmail.com
3. E-mail/site: iochebedbv@gmail.com, www.iochebed.org, www.mercysanctionmission.com
4. Domeniu de activitate: umanitar.
5. Scop: iniţierea, prestarea susţinerea şi încurajarea acţiunilor umanitare de consiliere psihologică,
consiliere spirituală, asistenţă socială şi activităţi educative, precum şi alte acţiuni de binefacere.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
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·
·

Consiliere, asistenţă, educaţie şi informare a persoanelor care au avut parte de o sarcină nedorită;
Conferinţe şi cursuri educative, seminarii şi schimburi de idei cu participare internă şi
internaţională;

ASOCIAŢIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO - CATOLIC BLAJ, FILIALA BRAŞOV
1. Anul înfiinţării: 1999
2. Adresă sediu: str. Brânduşelor nr. 106, cod 500392, Braşov.
3. Persoană de contact:
· Diana Poruţiu, director filială: Tel: 0268/325596, 0721899857;
4. Email/site: brasov@caritas-blaj.ro, www.caritas-blaj.ro
5. Domeniu de activitate: umanitară.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Centrul de îngrijire la domiciliu CID Braşov: reprezintă un sistem modern şi funcţional de
îngrijire medicală şi asistenţă socială la domicliu, asigură creşterea gradului de integrare socială
şi participare comunitară, asigură accesul nediscriminatoriu al beneficiarilor şi aparţinătorilor lor
la informaţii privind legislaţia în vigoare pentru grupurile ţintă;
· Cantina Socială Mobilă constituie un serviciu alternativ de sprijinire a familiilor cu probleme,
beneficiarii primind, pe lângă prânzul şi cina oferite zilnic, şi sprijin moral şi afectiv pentru
depăşirea problemelor. Pe lângă prepararea şi distribuirea hranei, cantinele sociale asigură şi
transportul acesteia la domiciliul pentru persoane imobilizate;
· Grădiniţa “Brânduşelor” Braşov: 56 de copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani, împărţiţi în 3
grupe;
· Ajută anual peste 25.000 de persoane din judeţele Alba, Cluj, Mureş, Bistriţa, Sibiu, Braşov, din
municipiul Bucureşti şi din toate judeţele ţării afectate de situaţii de urgenţă sau catastrofe;
· 8 centre de îngrijire la domiciliu, în care sunt asistate peste 800 de persoane în vârstă sau cu
handicap în diverse grade, prin deplasarea îngrijitorilor şi asistenţilor medicali la domiciliul
persoanelor asistate;
· asigură educaţia la cele mai ridicate standarde de calitate pentru 345 de copii preşcolari şi de
ciclu primar, în 5 grădiniţe şi o şcoală primară;
· servicii de consultanţă în cadrul Biroului de Asistenţă şi Consultanţă pentru persoanele cu
dizabilităţi;
· 3 cantine sociale cu peste 200 de beneficiari;
· program de reinserţie socială pentru tinerii proveniţi din casele de orfani;
· se implică în dezvoltarea de programe pentru prevenirea consumului de droguri şi pentru
asistenţă acordată familiilor afectate de problematica migranţilor;
7. Parteneri/finanţatori: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Direcţia Judeţeană de
Muncă şi Solidaritate Socială Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov, Ministerul Cooperării
şi Solidarităţii Sociale din Germania, Caritas Germania, Fundaţia OSZPKA Germania,
Ordinariatul Mainz, Grădiniţa St. Alban Mainz, Planig-Bad Kreznach, Confederaţia Caritas
România, Caritas Padeborn, S.C. Autosori SRL Braşov, S.C. Kaleido SRL Braşov, SC Valtec
SRL Braşov.
8. Beneficiari: vârstnicii, persoane bolnave, persoane imobilizate la pat/la domiciliu – 60 de
persoane pe lună.
ASOCIAŢIA DE CARITATE “SPRIJIN PENTRU DEFICIENŢII SENZORIALI”
1. Anul înfiinţării: 1995
2. Adresă: str. Aurel Vlaicu nr. 26Bis (în cadrul Grădiniţei cu program special nr. 34), Braşov
3. Persoane de contact:
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· Scafaru Mihai, preşedinte – tel. 0268/333684, 0268/420603, 0723333007
E-mail/web site: ashi_579@hotmail.com
Domeniu de activitate: social, sănătate, apărarea drepturilor cetăţeneşti.
Program cu publicul: luni – vineri, între orele 10.00 – 14.00
Scop: creşterea gradului de conştientizare al societăţii în legătură cu persoanele cu deficienţe în
general şi cu cei cu deficienţe de auz şi văz în special, cu privire la nevoile, potenţialul,
drepturile şi contribuţia acestora în societate.
8. Activităţi şi proiecte derulate:
· Dezvoltarea serviciilor de sprijin şi asistare a persoanelor deficienţe senzoriale;
· Sprijinirea educaţiei integrate pentru a oferi şanse egale pentru copii, tineri şi adulţi;
· Testarea auzului, adaptarea aparatelor auditive la copii şi adulţi;
· Ajutor specializat copiilor deficienţi de auz în vederea integrării sau deja integraţi;
· Consilierea părinţilor şi cadrelor didactice care lucrează cu aceşti copii;
· Organizarea de servicii itinerante pentru copiii integraţi pe teritoriul judeţului Braşov;
· Centrul de Integrare a Deficienţilor de Auz
9. Beneficiari: copii, adulţi deficienţi de auz şi familiile acestora, cadre didactice care lucrează cu
deficienţi de auz.
10. Voluntari: persoane interesate de problema deficienţei de auz pentru sprijin şi consiliere.
4.
5.
6.
7.

DREPTURILE MINORITĂŢILOR:
ASOCIAŢIA UNIUNEA ROMILOR DIN ROMÂNIA
1. Anul înfiinţării: 2001
2. Adresa: str. Pîrîului nr. 3, bl. 11, sc. A, ap. 7, Braşov
3. Persoane de contact:
· Fureszes Rupi, administrator preşedinte – tel.: 0723917268
4. Program cu publicul: zilnic între orele 9.00 – 17.00, în Piaţa Traian.
5. Domeniu de activitate: drepturile minorităţilor, educaţional, social.
6. Scop: apărarea dreptului la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii etnice, culturale,
lingvistice, religioase şi sociale ale membrilor săi în concordanţă cu legile ţării.
7. Activităţi şi proiecte derulate:
· Crearea unui sistem de protecţie socială pentru membrii asociaţiei;
· Exercitarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
· Protecţia identităţii etnice, în mod deosebit limba, religia, cultura, tradiţiile;
· Lipsa de locuri de muncă, de venituri, locuinţe stabile, şcoli, etc;
· Înlesnirea obţinerii actelor de identitate, întrajutorarea membrilor, emanciparea etniei, asistare
socială;
· Proiect: Centrul de integrare de zi (pentru copiii romi).
8. Beneficiari: romi.
9. Voluntari: pentru activităţi diverse de întrajutorare a beneficiarilor .
ASOCIAŢIA RHOMA HEART - ILO RROM
1. Adresa: str. Saturn nr. 15, Braşov
2. Persoane de contact:
· Raea Nuţă, preşedinte – tel. 0722339693
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· Gheorghiu Dan, vicepresedinte – tel.: 0742276215
E-mail: romahart@yahoo.com, grunisar@yahoo.com
Domeniu de activitate: drepturile minorităţilor.
Scop: emancipare socială şi profesională a etniei rrome.
Activităţi şi proiecte derulate:
Promovarea drepturilor cetăţeneşti;
Formarea personalului din rândul rromilor din administraţia publică şi promovarea lor în
consiliile locale şi judeţene;
- Colaborări culturale;
- Programe pentru comunităţile rrome în domeniul social, educaţional, sănătate, reconversie
profesională, mediu şi rezolvarea unor probleme specifice.
- Fonduri structurale, coordonare regiunea CENTRU, programul „Paşi strategici pentru
îmbunătăţirea accesului la educaţie a copiilor romi”.
- Programul „Învăţăm pentru viaţă”, în colaborare cu ACRR şi UNICEF.
7. Beneficiari: rromi.
8. Voluntari: pentru activităţi specifice proiectelor aflate în derulare.
3.
4.
5.
6.
-

ASOCIAŢIA G.M.G. ESPEROM
1. Anul înfiinţării: 1993.
2. Adresă: str. Fântâniţei nr. 2, Braşov
3. Persoane de contact:
· George Mihăilă Gridănuşu, preşedinte – tel. 0368/004389, 0749096297
· E-mail: gmg_esperom@yahoo.com
4. Domeniu de activitate: educaţional, etnic (romi)
5. Scop: educaţia civică şi culturală a tineretului român şi a romilor.
6. Activităţi şi proiecte derulate:
· Educaţie civică şi pregătirea turistică a tinerilor români;
· Teatru tradiţional – mijloc educativ;
· Proiecte: “ROMIANA” (centrul educaţional al romilor), “Centrul Esperantist Român”,
“Cercetaşul Gemegist Român”.
7. Parteneri, colaboratori: Consiliul Judeţean Braşov, Primăria Municipiului Săcele, Centrul
Cultural “Reduta”, Asociaţia Universală ESPERANTO.
8. Voluntari: sociologi, psihologi, persoane cu talent artistic, persoane interesate să devină actori
ai trupei “G.M.G.ESPEROM”
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