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Forumul Orașelor Verzi este un eveniment dedicat 
întregului oraș Brașov. Nevoia de promovare a 

comportamentelor ecologice, atât în viața privată cât și în 
cea publică, a condus Primăria Municipiului Brașov la 

organizarea evenimentului. 
De la prima ediție, FOV a devenit cel mai important 
eveniment dedicat politicilor publice de mediu din 

România.



Forumul Orașelor Verzi a avut 
câte un obiectiv principal 
pentru fiecare public țintă 

căruia i s-a adresat

1. Să devină lider al Conferințelor de 
politici publice de mediu adresate 
autorităților locale

2. Să desfășoare activități diverse și 
programe pilot de educare și 
conștientizare pentru cetățenii 
brașoveni

3. Să implice comunitatea locală de 
business și societatea civilă 

OBIECTIVE



/ 3 zile de prezentări și dezbateri  în 10 paneluri, 2 
sesiuni de networking, pe temele:

- Mobilitate și transport alternativ,
- Managementul deșeurilor (economie circulară),
- Gestionarea spațiilor verzi și reconversia urbană
-  Calitatea aerului
- Oportunități de finanțare nerambursabilă 

/ Evenimentul a fost organizat:
- sub Înaltul Patronaj al Președintelui României
- în parteneriat cu Ministerul Mediului Apelor și 

Pădurilor, Asociația Municipiilor din România, 
Consiliul Județean Brașov

/ În cadrul panelului Convenția Europeană a 
Primarilor (Covenant of Mayors)
Brașovul a fost primul oraș din România care și-a 
asumat noi ținte de reducere a amprentei de carbon: 
cu 55% până în 2030 și neutralitate climatică până în 
2050

Conferința internațională de 
politici publice de mediu



SPEAKERI ȘI PARTICIPANȚI

/ 56 de speakeri internaționali și români din 12 țări
/ 250 de participanți unici, 150/zi
/ 30 de delegații ale municipiilor din România
/ 18 primari și viceprimari
/ 6 ambasade care ne-au susținut și 3 ambasadori 
prezenți (Suedia, Franța, Elveția
/ Reprezentanți din:

- Administrația prezidențială
- Guvern(miniștri, secretari de stat, consilieri de 

stat)
- Parlamentul European
- Comisia Europeană
- Asociații  și Fundații de mediu
- Universități naționale și internaționale
- Mediul bancar și  agenții de fonduri europene
- Mediul de business
- Consilii Județene și Locale din țară

Conferința internațională de 
politici publice de mediu



‘FOV a reprezentat un eveniment de succes 
raportat la domeniile de interes pentru 
administrația publică, iar din partea 
municipiilor participante am primit  
feedback-uri pozitive, ceea ce ne bucură în 
concordanță cu parteneriatul realizat între 
AMR și FOV. În acest sens, apreciem că am 
avut o colaborare prosperă care va conduce și 
la alte acțiuni de acest tip. ‘
Constantin Mitache - Director General Asociația 
Municipiilor România



4 programe pilot

1. PETrică - automat de colectare 
ambalaje cu recompense bilete 
RATBV: 100.000 de ambalaje 
colectate în 3 săptămâni

2. Pietonalizare Modarom-Star: 
Street Delivery - peste 5.000 de 
participanți

3. Transport gratuit RATBV în 4 zile 
de eveniment

4. Grădinița 34 - prosumator de 
energie regenerabilă (acoperiș cu 
fotovoltaice)

ACTIVITĂȚI PENTRU PUBLICUL 
LARG - programe pilot



Activități de conștientizare 
pentru toți brașovenii

- s-au desfășurat în 8 zone ale 
Brașovului: Centrul istoric, parcul 
Noua, Dealul Melcilor, Tâmpa, AFI Mall, 
Coresi, Bartolomeu-Avantgarden

- 15 ONG-uri și 22 de parteneri 
comerciali

- 100+ activități diverse: conferințe, 
dezbateri, ateliere, concursuri, parade 
de bicicliști, târguri, proiecții de film, 
expoziții foto, concerte, etc

- 20.000+ brașoveni participanți la 
activități 

ACTIVITĂȚI PENTRU PUBLICUL 
LARG - 6-12 septembrie



Descriere: Street Delivery Brașov ediția #1 s-a 
desfășurat între 10 și 12 septembrie și a însemnat 
închiderea străzii dintre Star și Modarom pentru 
mașini și deschidere ei pentru oameni!

Content: - Ateliere, dezbateri, concerte
                  - 12 spații speciale de Picnic, Plajă, Papa, 
Playground, Paradă și multă joacă
                 - dezbaterea Parcare vs. Pietonalizare cu 
Allen Coliban, Johannes Bertleff, Silvia Demeter, Mihai 
Burada
                  - loc de lectură - autori din Brașov au citit 
pentru public
                  - ateliere și playground pentru copii

Nr. de participanți: 5000 

1. Street Delivery



Descriere: 25 de producători locali care alcătuiesc 
comunitatea Romo au organizat Târgul 
Producătorilor Locali din Piața Sfatului, în cadrul 
Forumului Orașelor Verzi, în perioada 9-12 
septembrie. Romo este o mișcare de susținere a 
micilor producători pornită chiar de aceștia. Se 
bazează pe un sistem eficient de comercializare 
directă, cu impact în comunitate.

Content: târgul a reunit producători de toate 
categoriile, de la artizani, la brutari, producători de 
brânzeturi, dulcețuri, pește, produse cosmetice etc.

Nr. de participanți: 3000 de persoane au vizitat 
târgul ROMO

2. Târgul Producătorilor Locali 
ROMO



Descriere: Asociația Tot mai Verde a organizat 
atelierul “hai pe două roți”, care a conținut lecții de 
învățat mersul pe bicicletă și ateliere de întreținere a 
bicicletelor.  În ultima zi a FOV a fost organizată o 
Paradă a Bicicletelor care a traversat orașul pentru a-i 
mobiliza pe brașoveni să folosească mijloacele 
alternative de transport

Content: - Atelierul “Hai pe două roți” de pe Aleea de 
sub Tâmpa 
                  - Parada Biciliștilor, din Noua până în Piața 
Sfatului

Nr. de participanți: 160 de participanți la atelierul “hai 
pe două roți” și 600 de participanți la Parada 
Bicicliștilor

3. Hai pe 2 roți și Parada 
bicicletelor



Descriere: Programul național ASAP România, 
Armata Selectării Atente a Plasticului, a fost 
prezent la Forumul Orașelor Verzi între 6 și 12 
septembrie.

Content: - Atelierul  ASAP - colectarea corectă a 
plasticului, instalație interactivă
                  - Radio și Lounge pentru tineri
                  - Forum corner - interviuri cu speakerii 
Conferinței Internaționale de politici publice de 
mediu - FOV21

Nr. de participanți: 300 de participanți

4. Lounge ASAP - Armata 
Colectării Selective



5. Lansarea aplicației EcoTrack
Descriere: EcoTrack este o aplicație pe telefon 
prin care se evaluează amprenta de carbon 
folosind conceptul de green gamification

Content: Lansarea aplicației EcoTrack pe scena 
din Piața Sfântul Ioan

Nr. de participanți: 25 de participanți la 
lansare, 500 de descărcări ale aplicației, 10.000 
reach pe social media



      6. Alpin Film Festival

Descriere: este un eveniment cultural 
internaţional de film, carte și fotografie, 
care îşi propune să promoveze civilizația 
montană cu valorile ei patrimoniale, 
turistice, ecologice, economice, de 
educaţie şi sportive.

Content: - proiecții de film în aer liber/săli 
de cinema
                  - ateliere de cățărat
                  - concursuri de documentare
                  - concursuri de fotografie
                  - expoziții de fotografie
                  - activități outdoor pentru 
persoane cu dizabilități

Nr. de participanți: >6000



      7. Cartierul tău e casa ta

Descriere: un eveniment organizat de 
Fundația Agapedia pentru copiii din 
Brașov. Atelierul educativ „Cartierul tău e 
casa ta” a adus o serie de exerciții 
interactive despre impactul negativ al 
poluării, despre importanța păstrării 
mediului curat și rolul individual în 
respectarea regulilor de curățenie în 
cartier.

Content: - atelier de reciclare
                  - proiecție de film 
                  - atelier de poezie

Nr. de participanți: 20



      8. Conferința ProAfaceri Verzi

Descriere: Conferința are ca deviză 
“Afacere cu afacere, generăm 
prosperitate”, având ca scop să învețe 
afacerile despre ce măsuri pot lua pentru a 
fi mai prietenoase cu mediul și, 
bineînțeles, de a crea un cadru organizat 
pentru networking.

Content: - au participat antreprenori, 
politicieni și reprezentanți ai unor instituții 
din România și din Europa

Nr. de participanți: 180



      9. Ateliere de reciclare Descriere: Atelier de creație din materiale 
reciclabile, de desene pe asfalt cu dopuri 
de PET, atelier de colectare selectiva, 
organizate de Comprest SA

Content: - au participat copii din Brașov

Nr. de participanți: 3000



              
               10. Școala Pământului

Descriere: Școala Pământului a însemnat 
învățarea în natură și de la natură oferă 
ocazia celei mai bune abordări pentru ca 
generațiile tinere să se conecteze cu 
lumea din jurul lor.

Content: - ateliere de fotografie
                  - atelier de desen
                  - atelier de analiză a solului și a 
apei
                 - observare astronimică
                 - atelier despre natură
                 - vânătoare de comori
                 - atelier de teatru

Nr. de participanți: 350



              
              11. Împreună pentru     
sănătatea mediului brașovean 

Descriere: Campanie organizată de ProPark- 
Fundația pentru Arii Protejate campanie 
online de constientizare a speciilor de plante 
invazive din oras.

Content: - Campanie de identificare in teren 
a speciilor invazive de pe teritoriul 
Municipiului Brasov
                   -  Realizare ghid pentru PMBv de 
indepartare si inlocuire a speciilor invazive
                   - ateliere pentru copii

Nr. de participanți: 50



12. Strada cea mai verde pentru copii - Campanie Traffic 
Snake & Turism sustenabil în Centrul Istoric al
Brașovului

Descriere: AMBEE a organizat evenimentele 
Strada cea mai verde pentru copii - 
Campanie Traffic Snake & Turism sustenabil 
în Centrul Istoric al Brașovului pe strada 
Postăvarul. 

Content: - ateliere prin care copiii au fost 
încurajați să folosească mijloace alternative 
de transport                  
                  - Consultarea HORECA privind 
trusimul sustenabil
                  - dezbatere cetățeni - Cum arată 
Brașovul anului 2050? Cum ne asigurăm că 
Brașovul va fi mereu Verde?

Nr. de participanți: 160 de participanți



           13. Afi prieten cu mediul

Descriere: Afi a organizat ateliere pentru 
copii 

Content: - educare si informare online
         - activari stil de viata activ prin      
organizarea unui Marathon by night in 
incinta AFI
                    - arta și CSR cu haine reciclate
                    - Work-shopuri cu materiale 
reciclate documentare educative la 
CINEMAFI

Nr. de participanți: 100 de participanți



      14. AMURAL - intersecția virtuală

Descriere: Prototip de artere și intersecții

Content:  În urma a 3 evenimente Mobilitar 
care s-au focusat pe giratoriul de la Onix a 
rezultat un prototip de intersecție care a fost 
prezentată și testată împreună cu societatea 
civilă. Aceste soluții au fost generate în urma 
colaborării din cadrul Coaliției de Mobilitate - 
PMB, UnitBv, ABMEE, RATBv, AMB și OAR Bv, 
dar și cu diverși actori din comunitate.



      15. Concursuri, tabere și reciclare 

Descriere: Cartierul Coresi a fost parte 
importantă din FOV 2021. La tabăra urbană 
copiii au învățat să planteze în grădina 
urbană a cartierului, la atelierul de reciclare 
artistică și-au pus creativitatea în joc, iar la 
concursul de biciclete copiii s-au întrecut pe 
pista de biciclete din cartier.

Content: -  Tabără Urbană
         - Reciclare Artistică
         - Concurs de biciclete



      16. Caravana Ecotic & Campanie de          
colectare DEEE

Descriere: Caravana Ecotic a avut ca obiectiv 
Informarea și Conștientizarea privind 
importanța colectării selective a deșeurilor 
electrice. Caravana este o expoziție mobilă 
care prezintă 10 tipuri de echipamente 
electrice și electronice dezasamblate în 
scopul evidențierii conținutului reciclabil, 
alături de alte informații utile privind 
importanța reciclării și valorificării materiilor 
prime. 

Ecotic a avut ]n oraș și 4 puncte de colectare 
a DEEE-urilor.

Nr. participanți: 100



      

17. FatzaDa Artiștilor: o galerie de artă 
publică

Descriere: Asocierea perfecta dintre FOV care a 
adus Brasovul mult mai aproape de titlul de 
Capitala Verde a Romaniei si autorul celui mai 
complex, frumos si premiat film despre natura 
salbatica a tarii, cetatean al orasului, a generat 
expozitia inedita de fotografie ce porneste 
proiectul FatzaDaArtistilor al Depoului de Arta 
Urbana.

Pe “simeza” panourilor unui santier vechi ce 
readuce orasului o cladire emblematica, pentru 
cateva saptamani, avem expuse sapte cadre din 
filmul Romania Salbatica, un poem manifest 
pentru cunoasterea, salvarea si conservarea 
naturii tarii noastre, rezultat a peste zece ani de 
munca a realizatorilor.
 
Nr. participanți: cel puțin 1000 pe zi



      

18. Activități în cartierul Avantgarden

Descriere: Cartierul Avantgarden a organizat 
ateliere pentru copii, concerte, tururi cu 
bicicleta pentru locuitorii cartierului la 
Forumul Orașelor Verzi 2021

Content - Tot mai verde și mai curat, 
                -  Momente de socializare pentru 
comunitatea Avantgarden
                 - Concert în aer liber Cvartet 
Unissono
                 - Seară de film în aer liber
                 - Avem grijă de natură, iar natura 
are grijă de noi
                 - Tot mai verde, un copil, o  floare, 
un copăcel
                 - Maurer Imobiliare pedalează
 
Nr. participanți: cel puțin 1000 pe zi



CAMPANIA DE COMUNICARE ȘI 
VIZIBILITATEA PROIECTULUI

FOV a fost cel mai mediatizat subiect al 
anului despre Brașov



CAMPANIA DE COMUNICARE
/ 16 parteneri media: preluare articole 
(50+), bannere online (14), știri TV (40+), 
spoturi radio (300+)
/ Website: www.fovbv.ro
/ Social media: FB și Instagram Forumul 
Oraselor Verzi & Primăria Brașov
/ 5 spoturi tv rulate pe televizoarele din 
RATBV
/ 80 de panouri în refugiile RATBV
/ 5000 de suplimente FOV cu hartă (24 p) 
în Zile și Nopți Brașov
/ 3000 de stickere și baloane
/ 150 de steaguri și mesh-uri
/ 4 zile de proiecții cu laser pe Tâmpa

http://www.fovbv.ro


VIZIBILITATEA EVENIMENTULUI
/ aprox 1100 de apariții media în 180 de 
publicații (TV; radio, print, online, social 
media), care au ajuns la 6,2 milioane de 
persoane
/ din totalul știrilor difuzate, peste două treimi 
(71.11%) au fost știri neutre, mai puțin de o 
treime (28,06%) pozitive și sub 1% (0,83%) 
negative.
/ 660 de apariții au fost în mass-media 
naționale și 430 de apariții au fost în cele 
locale
/ valoare de ratecard a aparițiilor media este 
de 275.000 de euro
/ canalele proprii de comunicare (site și 
pagini de social media FOV & PMBV) au 
avut 100+ postări care au generat un reach 
de 500.000 de unici





PESTE 500 de persoane au 
organizat FOV - ediția 1

/ 40 de angajați ai Primăriei, AMB, ABMEE, RPLPK, 
RATBV și 5 voluntari permanenți

/ 420 de membri ai partenerilor implicați în 
organizare

/ 80 de voluntari:  
Ambasadori Speakeri
Ambasadori ai invitaților
Ambasadori verzi
Ambasadori de locație
Ajutor de organizatori
Ambasadori verzi Online

EVENIMENTUL COMUNITĂȚII



BUGET

Un eveniment de 500.000 de euro
         organizat cu 500.000 de lei din bugetul local



Nr. crt Solicitant Nume proiect Finanțare (lei)

1 ASOCIAŢIA CULTURA MUSEION 
BRAŞOV

Şcoala pământului -proiect de educaţie 
pentru natură 11.127

2 ASOCIAŢIA TOT MAI VERDE Hai pe 2 roţi 17.983

3 PROPARK FUNDAŢIA PENTRU 
ARII PROTEJATE

Împreună pentru sănătatea mediului 
braşovean 20.000

4 ASOCIAŢIA SECVENŢE Alpin Film Festival 20.000

5 ASOCIAŢIA CREŞTEM ROMÂNIA 
ÎMPREUNĂ

Ecotrack - evaluarea amprentei de 
carbon, folosind conceptul de green 
gamificaţion

10.890

Proiecte de mediu finanţate prin ghidul de mediu



Nr. crt Prestator Obiect Valoare fără TVA

1 SC BELVEDERE HORECA SRL Servicii de catering 44.000 lei

2 SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA Furnizare energie electrică JT 3.369 lei

3 SC CASER CREATIVE CORNER SRL-D Închiriere echipamente audio-video 59.100 lei

4 SC WENS TOUR SRL Servicii de cazare la hotel 33.334 lei

5 SC EURO EDUCATIONAL SRL Servicii de traducere și interpretariat 13.600 lei

6 SC ABC PRODUCȚIE DE EVENIMENTE SRL Servicii de logistică 107.143,60 lei

Cheltuieli din bugetul local: 370.681 lei (fara TVA)
 441.100 lei (cu TVA)



Nr. crt Prestator Obiect Valoare fără TVA

7 SC SMART TOURS SRL Bilete avion pentru participanți 20.900 lei 

8 SC FAMOUS GIFTS CO SRL Materiale promoționale 22.168 lei

9 B.P. ANKROB IMPEX SRL-D Pachet alimente (produse protocol) 2.341,85 lei

10 SC CASER CREATIVE CORNER SRL-D Servicii închiriere generator, ecrane 5.650 lei

11 SC DIGITAL BRAIN SRL Furnizarea de materiale publicitare 54.786 lei

12 GOLDING SCHOOL SRL Servicii de traducere 90 lei

13 RATBV SA Bilete transport 4.200 lei 



Am transformat Brașovul, timp de o săptămână,
în capitala verde a României!


