
                                                                                       

Raport activități ATB 2019

Ianuarie -  ,,Oferi un dar, primești un zâmbet  ’’  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dăruim atât bucurie spirituală, cât și „materială”. Scopul      

acestei campanii a fost sprijinirea copiilor din familii social vulnerabile, care aveau nevoie, nemijlocit, de

înțelegere și sprijin. 

 Astfel, Atb Brasov a venit cu inițiativa de a susține material o tânără mămică cu patru 

copii de 1, 3 și 5 ani, precum și un bebeluș de numai două luni, care locuiesc în satul Feldioara din 

județul      Brașov. 

 Modul de trai foarte modest și lipsa unor resurse materiale ne-au determinat să procurăm  

pentru această familie anumite produse alimentare și alte lucruri necesare copiilor, deoarece au nevoie,    

într-adevăr, de ajutor.

,,Mai aproape de Europa  ’’  

Asociația Tinerilor Basarabeni din Brașov a găzduit, 18-19 Februarie 2019, proiectul ,, Mai

aproape de Europa” în colaborare cu sponsorul principal RoofArt România.

Scopul acestui proiect l-a prezentat integrarea societății basarabene în spațiul românesc,      

precum și familiarizarea acestuia cu eventualele perspective și oferte de învățământ, pentru cei care         

doresc să-și continuie studiile în România, în special, la Brașov.

Astfel, voluntarii noștri au ghidat un grup de elevi din Republica Moldova, care au              

beneficiat, pe parcursul acestei perioade, de excursii gratuite prin județul Brașov, însoțite de trei mese pe 

zi, și, bineînțeles, diverse activități recreative.

Destinațiile turistice care au fost vizitate: Turnul Alb și Turnul Negru din centrul orașului Brașov,

Cetățuia Brașov, Prima Școală Românească, Castelul Bran, Castelul de Groază, Cazinoul Regal, Castelul

Pelișor.

Aducem comunitatea basarabeană mai aproape de noi, mai aproape de Europa!

Festivalul Cultural „Basarabia- File din Poveste”

https://web.facebook.com/atb.brasov?__tn__=K-R&eid=ARBXaWPjZEqag46TQyfNW1odcNspoMVuiXugleBugnnnwh6fwEM75ySGY3JcF_ed50qDl9O2E5fNbaN5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZ2Q9d-1tB5aAHeUIbOwDwZbeumFz31VVKlGCHpQatfLH7l-t8n_xaKJyisx2JJltW3W2HkBEeIBB-My3J019dick7pKBRsrrS3V57Dcd81jJuFDNKzy2ZJEz-ihZJPNjmhpZ5s-2ozsK8VvM_dmbWm1BE2KLezV9dUvpByVMz63sjatCDJ9mRl9ogr0JFWBG-JDUGWxxWoHwqt3aiwctOuxqrXtSNlunNFmJ3_mVrlz7VgPUvIYNlBXX2BFP4QzgDnKhsxmWXlNRgyZEFJJ0LkIj1LIO-92o1JP9U503ZgfsUYL8MBSHik3W6maD-xNGhPY488iL-2kXnWFa1fUxjEQ


                                                                                       

Festivalul „Basarabia - file din poveste”, care a devenit deja o tradiție în cadrul asociației 

noastre, revine la Brașov, în perioada 27-31 martie, aflându-se la cea de-a VII-a ediție!

În acest context, sărbătorim cei 101 ani de la Unirea Basarabiei cu România și, ca în fiecare an, 

urmărim același scop și anume promovarea culturii specifice spațiului dintre Prut și Nistru, prin 

organizarea diferitor activități ce reflectă valorile și obiceiurile neamului nostru! 

Astfel, ne propunem să reunim cât mai mulți tineri, creând o legătură strânsă între comunitatea 

basarabeană și cea brașoveană.

Pe 27 Martie  reprezentanții ATB Brașov, alături de viceprimarul municipiului Brașov - 

Costel Mihai și Asociația Clubul Oamenilor de Afaceri Basarabia, au participat în cadrul unei 

conferințe de presă în incinta primăriei, în contextul celebrării celor 101 ani de la Unirea Basarabiei 

cu România. Ulterior, voluntarii asociației au organizat un flashmob cu 101 baloane tricolore în 

Piața Sfatului și au învârtit Hora Unirii, împreună cu alți tineri din Brașov, colaborând cu liceele din 

Brașov. La acest eveniment am invitat presa pentru realizarea interviurilor și a unui video.

În data de 28 Martie, a avut loc prima ediție a concursului „Miss & Mister Basarabia”. 

Astfel, 14 tineri - șapte băieți și șapte fete, atât elevi cât și studenți, au concurat în cadrul 

următoarelor probe: prezentare, proba de inteligență, defilare în costume naționale, defilare în ținute 

de seară și proba surpriză.

Toți participanții au beneficiat de premii speciale, inclusiv publicul, care a participat în cadrul unei 

tombole.

În colaborare cu Global Records, l-am avut ca invitat special pe interpretul basarabean Mark Stam, 

iar la final, Dj Fox Banger a organizat un party până dimineață.

            Pe 29 Martie, am organizat degustare de bucate și vinuri tradiționale moldovenești.

Evenimentul a fost unul deschis, organizat în localul Street Cafe.

Pe 31 Martie, am organizat o proiecție de film basarabean în incinta localului Social Pub.

6 Aprilie, curs de ,,prim ajutor  ”  

Echipa SMURD, la inițiativa ATB Brașov, au organizat un curs de prim ajutor în funcție de 

categoria de vârstă.



                                                                                       

În cadrul acestui curs, participanții au învățat tehnici de supraviețuire în care au avut practică 

cu manechinele.

2 Mai, Lansarea de carte   ,,  Portocalele verzi  ”  

Joi, 2 mai, am organizat, în colaborare cu Bestseller,  în incinta Librăriei Șt. O. Iosif din

Brașov, lansarea romanului “Portocalele  verzi”  de Vitali  Cipileagă,  autorul romanelor  „În umbra

pașilor tăi” și „De vorbă cu Emma”.

5 Iulie-15 Octombrie ,,Adoptă un boboc  ’’  

În perioada 5-8 iulie 2019 am reprezentat Universitatea Transilvania la Târgul Universităților 

din România în cele mai mari orașe din Republica Moldova. În cadrul acestui eveniment am 

prezentat ofertele academice ale universității și informațiile relevante admiterii. Cele mai întrebate 

facultăți au fost cea de Medicină, Informatică, Drept și cea de Litere.

În general, acest proiect a decurs cu succes. Universitatea Transilvania din Brașov a fost 

reprezentată de următorii voluntari: Didenco Constantin, Chirtoacă Cătălina, Spița Antonio și 

Movileanu Beatrice.

Voluntarii Asociației Tinerilor Basarabeni, s-au implicat și  în procesul de admitere mai mult  

în mediul online, ajutând în completarea formularelor, oferind informațiile necesare despre admitere.

În perioada de cazare ne-am implicat la fel de activ ca în perioada de admitere. Pentru a facilita 

depunerea dosarelor, voluntarii Asociației Tinerilor Basarabeni au avut inițiativa de a-i întâlni pe 

viitorii boboci la autogară, iar de acolo să îi conducă până la Rectorat sau Facultate, în dependență 

de perioadă/ tur.

Ziua Multiculturalității, 5 Octombrie 2019

  Centrul  Regional  de  Integrare  pentru  Străini  din  Brașov  a  organizat  în  parteneriat  cu

asociația noastră și cu Primăria Brașov, ediția a 7-a a festivalului Ziua Multiculturalității în Brașov.

Au participat  reprezentanți  din  21 de țări  din întreaga  lume,  stabiliți  în  Brașov.  ATB Brașov a

promovat valorile și tradițiile basarabene.

,,Activități relevante Marii Uniri de 1 Decembrie  ’’  



                                                                                       

De 1 decembrie am avut inițiativa de a organiza activități relevante centenarului. O parte din

voluntari  au mers la Alba Iulia alături  de alte asociații  basarabene pentru realizarea unui proiect

organizat de Federația Asociațiilor Basarabene, iar o parte din voluntari au împărțit felicitări de ziua

Marii Uniri prin oraș.

14 Decembrie ,,Basarabeni de Succes  ’’  

Scopul acestui eveniment este de a aduce oamenii de afaceri basarabeni mai aproape de

tinerii  din   Brașov,  totodată  ne  propunem să  le  oferim  și  lor  posibilitatea  să  se  cunoască  între  ei.

Evenimentul s-a desfășurat în două părți.

În prima parte a serii am ascultat poveștile de viață a invitaților noștri. Am aflat cum au       

înființat afacerea, de ce au ales Brașovul, prin ce dificultăți și obstacole au trecut ei până au ajuns oameni

de succes și ce sfaturi ar avea pentru studenți. 

În a doua parte i-am cunoscut mai aproape pe invitații noștri, am interacționat cu ei într-o  

manieră relaxantă, cu discuții la o cafea. De asemenea, ei ne-au prezentat și posibilele oferte de joburi și 

promoții.

,,Basarabian Travel  ’’  

Pe  parcursul  anului  univesitar  2019,  am  organizat  excursii  pentru  studenții  și  elevii

basarabeni  admiși  la  Brașov  în  diferite  orașe  ale  României:  Alba  Iulia,  Sibiu,  Râșnov,  Bran,

Timișoara, Hunedoara, Deva, Sinaia, Petroșani.

Președinte ATB Brașov

Didenco Constantin


