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Prezentarea organizației
ProPark s-a înființat în 2008 pentru a veni în sprijinul ariilor protejate
din România prin îmbunătățirea capacității de management atât
prin programe de formare, cât și prin proiecte care să contribuie la
menținerea valorilor naturale și culturale și realizarea de modele
funcționale de arii protejate. ProPark are o echipă de 8 persoane
angajate. Activitatea noastră este sprijinită de o echipă de 20
specialişti/traineri cu experiență practică în următoarele domenii:
managementul ariilor protejate, comunicare, interpretare,
animaţie pentru natură, relația cu comunitățile, strategie și
plan pentru managementul vizitatorilor, management forestier
responsabil, managementul conservării biodiversității.
Scopul Fundației este să contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea
continuă a capacității de management a ariilor naturale protejate
din România, educarea și conștientizarea cu privire la importanța
conservării naturii.

2

Who we are
ProPark was founded in 2008 with the aim to support protected
areas in Romania by improving their management capacity
through both training programmes and projects contributing to
the conservation of the natural and cultural values and creating
functional models of protected areas. ProPark has a team of 8
employees. Our activity is supported by 20 specialists/trainers
with practical experience in the following fields: protected area
management, communication, interpretation, animation for
nature, relationship with communities, visitor management
strategy and planning, responsible forest management, biodiversity
conservation management.
The purpose of the Foundation is to contribute to the development
and to the continuous improvement of the protected area
management capacity in Romania, to educate and raise awareness
on the importance of nature conservation.

foto: Dan Dinu
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CONTEXT
Ariile naturale protejate au un rol extrem de important nu numai în conservarea speciilor, habitatelor,
a peisajelor unice, dar şi în menținerea tradițiilor şi patrimoniului cultural. În plus, multe arii protejate,
mai ales parcurile naturale, au obiective prin realizarea cărora se poate demonstra că dezvoltarea
durabilă presupune conservarea şi utilizarea durabilă a resurselor naturale.
În ultimul deceniu România a făcut un salt semnificativ în ceea ce priveşte desemnarea şi gestionarea
ariilor naturale protejate. În anul 2001 s-a aprobat prima lege pentru arii protejate, iar în perioada
1999 – 2005 s-au constituit administrații pentru aproape toate parcurile naționale şi naturale. S-au
atribuit în custodie la instituții şi organizații numeroase arii protejate de interes național, altele
decât parcurile naționale şi naturale, care nu au beneficiat înainte de nici o măsură concretă de
management. S-au desemnat noi arii protejate de interes național, astfel că în momentul de faţă
există 29 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi peste 900 de alte categorii de arii protejate.
Intrarea României în UE a atras după sine desemnarea a 381 situri de interes comunitar, care întregesc
reţeaua ecologică de arii naturale protejate Natura 2000 a Europei, dar și rețeaua de arii protejate
a României. Parte din acestea au fost atribuite în administrare, constituindu-se, pe lângă cele 28
administrații de parcuri naționale și naturale peste 156 custodii și administrații noi, aparținând de
diverse instituții și orgnizații, printre care Regia Națională a Pădurilor, consilii județene, universități,
organizații neguvernamentale.
Aceste schimbări majore în desemnarea de noi arii protejate şi constituirea structurilor de
administrare nu au fost urmate de schimbările necesare pentru coordonarea la nivel național a
activităților complexe legate de managementul eficient al ariilor naturale protejate. În România nu
există în prezent o abordare strategică pentru administrarea eficientă a ariilor protejate şi pentru
coordonarea managementului la nivel național. La sfârşitul anului 2009, în cadrul Ministerului
Mediului şi Pădurilor s-a constituit Direcția Generală Protecția Naturii şi Managementul Ariilor
Naturale Protejate. Direcția Managementul Ariilor Naturale Protejate din cadrul acestei Direcții
Generale are o capacitate redusă în prezent, având nevoie de resurse şi sprijin pentru elaborarea
strategiilor de fundamentare a unei administrări coordonate a ariilor protejate şi pentru întărirea
capacității de management a celor implicați în mod direct sau indirect în managementul ariilor
protejate.
Administratorii ariilor protejate se confruntă cu numeroase probleme, majoritatea comune/
similare, cum ar fi presiunea investițiilor insuficient fundamentate, planuri de dezvoltare care nu
se supun principiilor de dezvoltare durabilă, exploatare nerațională a resurselor naturale, lipsa de
înțelegere privind necesitatea menținerii capitalului natural și cultural. Lipsa resurselor financiare
și a sprijinului factorilor de decizie locali, regionali și naționali, combinate cu o capacitate redusă
de a gestiona problemele complexe cu care se confruntă îngreunează în mod semnificativ munca
administratorilor de arii protejate. Publicul larg, principalul beneficiar al rezultatelor conservării prin
managementul ariilor protejate nu cunoaşte importanța şi rolul acestora, ceea ce determină un grad
redus de înțelegere, sprijin şi chiar de utilizare a beneficiilor ce derivă din existența ariilor protejate.
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CONTEXT
Protected areas play an extremely important role not only in the conservation of species, habitats,
unique landscapes, but also in preserving traditions and culture heritage. Furthermore, many
protected areas, especially nature parks, have objectives which, once implemented, may prove that
sustainable development implies the conservation and sustainable use of nature resources.
During the last decade, Romania has taken a significant step in terms of protected area designation
and management. In 2001 the first law with regard to protected areas was approved and during 1999
– 2005 administrations were established for most of the national and nature parks. A large number
of protected areas of national interest, other than national and nature parks, areas which in the past
had not benefited from any actual management action, were given into the custody of institutions
and organisations. New protected areas of national interest have been designated, having at present
27 national and nature parks, as well as over 900 other categories of protected areas. As a result of
becoming EU member state, 381 sites of community interest were designated, which contribute to
the ecological network of protected natural areas - Natura 2000 - in Europe, as well as to the network
of protected areas in Romania. Some of them were handed over for administration, which means
that, in addition to the 28 national and nature parks administrations, over 156 new custodians were
appointed and new administrations created, belonging to various institutions and organisations,
including the National Forest Administration, county councils, universities, NGOs.
Such major changes in the designation of new protected areas and the formation of administrative
structures have not been followed by the necessary changes required for the coordination at
national level of the complex activities related to the efficient management of the protected areas.
At present, there is no strategic approach for an efficient management of the protected areas and
for the coordination of the management at national level in Romania. By the end of 2009, a General
Directorate for Nature Protection and Management of Natural Protected Areas was created within
the Ministry for Environment and Forests. The Protected Nature Areas Directorate within this
General Directorate has reduced capacity at present. It needs resources and support to create the
strategies to create the foundation for the coordinated management of the protected areas and to
strengthen the management capacity of those directly or indirectly involved in the management of
protected areas.
The administrators of protected areas are facing many issues, most of them common/similar,
such as the pressure of insufficiently substantiated investments, development plans which do not
observe the principles of sustainable development, irrational exploitation of nature resources, lack
of understanding for the need to preserve the natural and cultural capital. The lack of financial
resources and of support from local, regional and national decision takers, combined with a reduced
capacity for the management of the complex issues they are confronted with, significantly hold back
the work of the protected areas administrators. The general public, as the main beneficiary of the
results of conservation through protected area management, has no knowledge of their importance
and role, which results in a low level of understanding, support and even of use of the benefits
deriving from the existence of the protected areas.
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Deși este o activitate foarte complexă, managementul ariilor protejate nu este cunoscut şi recunoscut
ca și domeniu de activitate distinct, cu loc bine definit alături de alte sectoare de activitate.
Lipsa personalului calificat, respectiv a cursurilor de calificare pe domeniile specifice managementului
ariilor protejate are un impact semnificativ asupra eficienței managementului ariilor protejate. Deşi
există câteva universități care au cursuri de management al ariilor protejate, acestea prezintă aspecte
generale şi nu abordează în detaliu și în mod practic domeniile specifice managementului ariilor
protejate. Angajații administrațiilor şi custozii care lucrează în arii protejate nu au nici o posibilitate de
a-şi îmbunătăți pregătirea profesională la noi în țară. Materialele existente pe acest domeniu sunt în
principal în limba engleză, fiind inaccesibile majorității celor ce lucrează în arii protejate. Problemele
extrem de complexe dintr-o arie protejată, precum şi dificultățile de administrare a rețelei de arii
protejate la nivel național impun relizarea unui program de instruire pe termen lung, pregătit în
principal pentru cei ce lucrează în administrațiile de arii protejate sau ca şi custozi, precum și pentru
cei ce pot influența în mod direct acest management prin activitățile pe care le desfășoară.
ProPark - Fundația pentru Arii Protejate s-a înființat cu scopul de a răspunde direct necesității de
dezvoltare a capacității profesionale pentru aceste arii protejate, atât a angajaților din instituțiile
publice cu responsabilități legate de aceste arii, cât și pentru personalul din administrații, pentru
custozi și pentru principalii factorii interesați.
La finele anului 2010 s-a înființat SC ProPark – Arii Protejate SRL, având fundația ca și asociat unic.
SC ProPark SRL desfășoară activități compatibile cu misiunea fundației, dar generatoare de profit cu
scop de a contribui la asigurarea fondurilor necesare pentru atingerea misiunii fundației. Menținând
standarde ridicate, întreprinderea va acționa tot în sprijinul ariilor protejate, profitul obținut fiind
reinvestit în ariile protejate din România sub forma unor finanțări sau burse pentru instruire.
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In spite of being a very complex activity, the management of the protected areas is not known and
recognised as a distinct, well defined field of activity.
The lack of qualified staff, of qualification training courses in the specific fields of protected areas
management, has a significant impact upon the effectiveness of the protected areas management.
Although there are some universities providing courses of protected area management, they only
present general aspects, not offering possibilities to learn about detailed and practical management
approaches for the various domains, specific for protected area management. The employees of the
administrations and the custodians working in protected areas have no possibility to improve their
professional skills in our country. Exiting documentation relevant for this field of work is mainly in
English, and thus, inaccessible to most of those working in protected areas. The extremely complex
issues within a protected area as well as the difficulties in managing the protected area network at
the national level make it necessary to have a long term capacity building programme targetting
mainly those working in PA administrations or as custodians, as well as those who have direct
influence on this management through the activities they carry out.
ProPark - Fundaţia pentru Arii Protejate [Foundation for Protected Areas] was established in order
to respond directly to the need for professional capacity building for these protected areas for both
the employees in public institutions having responsibilities related to such areas and the staff in
administrations, custodians and the main stakeholders.
At the end of 2010, SC ProPark – Arii Protejate SRL was established, with the Foundation as sole
shareholder. SC ProPark – Arii Protejate SRL, a limited company, carries out activities consistent with
the mission of the foundation but profit generating, to help provide funds to achieve the mission of
the Foundation. Maintaining high standards, the company will act in support of protected areas, the
profit being reinvested in the protected areas in as grants or scholarships for training.

foto: Dan Dinu
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Viziune, Misiune, Obiective
ProPark își propune să devină un brand recunoscut în România și alte țări din regiune asociat ariilor
protejate funcționale, calității și experienței în domeniul managementului ariilor protejate, respectiv
un vector de influență important pentru definirea și implementarea politicilor naționale în domeniul
ariilor protejate. ProPark dorește să devină un lider în formarea profesională în domeniul ariilor
protejate având o echipă de specialiști cu un standard ridicat de pregătire, bazat pe experiență
practică.

Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate prin
programe de formare și instruire și prin proiecte care să contribuie la menținerea valorilor naturale
și culturale și realizarea de modele funcționale de dezvoltare durabilă în România.

Obiectivele ProPark
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•

Elaborarea și implementarea unui program de îmbunătățire a capacității și eficienței de
management al ariilor protejate, destinat personalului administrațiilor acestor arii, custozilor
și/sau factorilor interesați în a se implica în managementul ariilor naturale protejate.

•

Promovarea ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă
a resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate în rândul
comunităților și a publicului larg.

•

Conștientizarea și educarea copiilor și a tinerilor cu privire la importanța ariilor naturale
protejate, a conservării naturii în general, pregătirea lor pentru activități în aceste domenii,
activități ce pot fi practicate fie pe bază de voluntariat, fie ca potențiali angajați în domenii
relevante.

Vision, Mission, Objectives
ProPark aims to become a recognized brand in Romania and other countries in the region, associated
with functional protected areas, quality and experience in the management of protected areas, an
important vector of influence for defining and implementing national policies on protected areas.
ProPark wants to become a leader in professional development in protected areas, with a team of
specialists standing for high standards, based on practical experience.

ProPark mission is to improve the management capacity of protected areas through capacity
building and education programs and by implementing projects to help maintain the natural and
cultural values and build working models of sustainable development in Romania.

ProPark Objectives
•

Develop and implement a programme to improve protected area management capacity and
effectiveness, targeting protected area staff and/or stakeholders interested in becoming
involved in the management of protected areas.

•

Promote protected areas as model areas for conservation and sustainable use of natural
resources and increase levels of acceptance of protected areas among communities and the
general public.

•

Awareness raising and education of children and young people on the importance of
protected areas, nature conservation in general, preparing them for activities in these areas
either on voluntarily basis or as potential employees in relevant domains.

9

PROPARK - FUNDAŢIA PENTRU ARII PROTEJATE
Raport anual - 2011 -

STRUCTURA organizației
După 3 ani de activitate desfășurată în principal prin contribuția entuziastă a unei mici echipe de
voluntari, în decursul anului 2011 s-a constituit o echipă de 8 angajați, dintre care 3 cu normă
întreagă. Echipa administrează atât Fundația cât și întreprinderea, două entități juridice distincte, dar
care servesc același scop și au aceeași misiune. Fundația desfășoară activitățile fără scop comercial,
în principal prin elaborarea și implementarea de proiecte, iar întreprinderea pe cele care aduc profit
reinvestit în activitățile Fundației. Din punct de vedere administrativ activitatea este organizată
conform organigramei de mai jos, echipa și infrastructura fiind aceleași pentru cele două entități.
Conducerea Fundației cât și a întreprinderii este realizată de un Consiliu Director format din 5
membri. Controlul financiar intern se realizează de către un cenzor, iar menținerea calității de un
responsabil cu managementul de calitate.
Fundația este condusă de un Director Executiv.
Se preconizează că într-un viitor apropiat întreprinderea va fi coordonată de un Director Adjunct.
ProPark este organizată în 6 departamente comune: Administrativ și Financiar, Formare Profesională,
Educație și Conștientizare, Elaborare şi Implementare Proiecte, Marketing ,Fundraising şi Comunicare,
Consultanţă. Diferențierea se face doar din punct de vedere al evidențelor financiar-contabile.
Departamentul Consultanță aparține doar SRL-ului, iar cel de Proiecte doar Fundației.
Organigrama include următoarele posturi:
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•

director executiv,

•

director adjunct, coordonator al SRL-lui,

•

director economic, coordonatorul Departamentului Administrativ și Financiar,

•

manager de program, coordonatorul Departamentului de Cursuri,

•

comunicator/asistent, responsabil cu activitățile
Departamentului de Educație și Conștientizare,

•

coordonator al Departamentului de Marketing, Finanțare și Comunicare,

•

experți pentru programele de instruire și pentru consultanță.

administrative

și

coordonatorul

The structure of the organisation
After three years of activity performed mainly by the contribution of a small team of enthusiastic
volunteers, a team of 8 employees, of which 3 working full time, was established during 2011. This
team manages the foundation and also the company, two separate legal entities, but which serve the
same purpose and have the same mission. The foundation carries out activities without commercial
purposes, mainly through project development and implementation, while the company undertakes
activities that bring profit which is reinvested in the foundation. In administrative terms the work is
organized according to the chart below, with the same team and infrastructure for the two entities.
The leadership of the foundation and of the company is conducted by a Board of Directors which
consists of 5 members. The internal financial control is carried out by a censor, and the quality is
assured by a person responsible for quality management.
The Foundation has an Executive Director. In the near future it is expected to have Deputy Director
coordinating the company.
ProPark is organized in six departments shared by both the foundation and the company:
Administrative and Financial, Capacity Building, Education and Awareness , Marketing and Fundraising,
Communications. Differentiation is made only in terms of financial and accounting records. The
Consulting Department belongs solely to the limited company. The Projects Development and
Implementation Department belongs solely to the Foundation.
The organisation chart includes the following positions:
•

Executive Director,

•

Deputy Director,

•

Financial Manager, coordinator of the Administrative and Financial Department

•

Programme Manager, coordinator of the Training Department,

•

Communicator /Assistant responsible for administrative activities and coordinator of the
Department of Education and Awareness,

•

Coordinator of Marketing, Finance, Communications,

•

experts in training programs and consulting.
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Departament
Formare Profesională
(1)

Director Executiv
(1)

Departament
Proiecte
(1)

Departament Educaţie
şi Conştientizare
(0,2)

Responsabil Managementul Calităţii

Departament Marketing,
Fundraising, Comunicare
(0,3)

Departament Consultanţă
(3)
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Departament
Financiar şi Administrativ
(0,5)
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Director Economic
(1)

Cenzor (1)

Consiliu Director (7)
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar, Trezorieri, Consilieri

Organigrama ProPark
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Finance and
Administration
(0,5)

Financial Director
(1)

Censor (1)

Capacity Building
Departement
(1)

Executive Director
(1)

Education and Awareness
Raising Departement
(0,2)

Quality Management

Project
Departement
(1)

Board (7)
President/ Administrator
Vicepresident
Secretary, Treasurers, Counselors

ProPark Organisational Chart

Marketing, Fundraising,
Communication
Departement (0,3)

Consultancy
Departement
(3)
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PROIECTE / PROGRAME
Fundamentarea ocupațiilor Specialist Arii Protejate (SAP) și Ranger
Principalul sector de acţiune al Fundaţiei ProPark este în domeniul formării profesionale a
administratorilor de arii protejate şi în cel al informării, educării și conștientizăriii celor implicaţi
indirect în managementul acestor arii.
Deși ariile protejate acoperă în prezent aproape 20% din teritoriul țării, fiind necesari specialiști
calificați pentru managementul lor, în România nu există nici un program coerent, bine structurat,
care să se adreseze celor ce lucrează în administraţiile de arii protejate sau custozilor. Mai mult
decât atât, factorii interesați care gestionează terenurile și resursele din ariile protejate nu au nici
o posibilitate de a participa la programe care să îi ajute să înţeleagă cum pot contribui la utilizarea
responsabilă a resurselor naturale și de ce este important să se realizeze acest lucru în ariile protejate
și nu numai.
Fundaţia și-a propus să elaboreze un program de instruire pe termen lung pentru cei ce sunt implicaţi
în managementul ariilor protejate, contribuind astfel atât la calificarea personalului angajat cât şi la
informarea/educarea factorilor interesaţi cheie. Acesta va fi primul program de instruire / calificare
ce se adresează celor ce lucrează în arii protejate și factorilor interesați ce influențează în mod
semnificativ activitățile de conservare a patrimoniului natural și cultural din ariile protejate.
În anul 2011 ProPark în colaborare cu Ministerul Mediului și Pădurilor a înregistrat ocupația Specialist
în Arii Protejate în Registrul Ocupațiilor din România, contribuind astfel la fundamentarea unei
ocupaţii noi, importantă pentru managementul ariilor naturale protejate.
Această ocupație vine în completarea celei de Ranger înregistrată în anul 2006 de către Asociația
Rangerilor din România. ProPark împreună cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu Asociația
Rangerilor din România lucrează la elaborarea standardului ocupațional pentru ambele ocupații.
De asemenea se lucrează intens la elaborarea programelor de instruire pentru aceste ocupații,
programe care vor permite obținerea de certificate de calificare.
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Projects / Programmes
Protected Areas Specialist (PAS) and Ranger Occupations
The main areas of work for ProPark Foundation are the capacity building programme for protected
area managers and in the field of information, education and awareness raising targeting those
indirectly involved in the management of these areas.
Although protected areas now cover almost 20% of the country and require qualified staff for
management, in Romania there is no coherent, well structured programme, to address those
working in the administrations of protected areas or custodians. Further more, stakeholders
managing land and resources in protected areas have no opportunity to participate in programs to
help them understand how they can contribute to a responsible use of natural resources and why it
is important to do so in protected areas and beyond.
The Foundation aims to develop a long-term training program for those who are involved in the
management of protected areas, contributing to the qualification of employees and to informing/
educating key stakeholders. This will be the first training / qualification program that addresses those
working in protected areas and stakeholders that significantly influence conservation activities of
natural and cultural heritage in protected areas.
In 2011 ProPark in collaboration with the Ministry of Environment and Forests registered the
occupation of Protected Areas Specialist in the Register of Occupations in Romania , thereby
substantiating a new occupation, important for the protected area management.
This occupation complements that of Ranger, registered in 2006 by the Ranger Association in
Romania. ProPark together with the Ministry of Environment and the Rangers Association in Romania
is working to develop the occupational standards for these two occupations.
Intense work is also being done to develop capacity building programs for these occupations,
programs that will allow obtaining qualification certificates.

15
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Programul de dezvoltare profesională
Încă din primul an de activitate ProPark a început cooptarea de specialiști cu experiență practică
în domeniile lor de expertiză și cu abilități pentru a deveni formatori, asigurând calificarea acestora
ca și formatori în conformitate cu legislația românească. În prezent echipa lărgită a ProPark include
48 de formatori pe diferite domenii. O parte din acești formatori au fost deja implicați în a elabora
pachete de cursuri pe diferite teme, și anume:
•

Arii protejate - elemente de bază

•

Elaborarea planurilor de management

•

Comunicare – elemente de bază

•

Interpretare pentru natură

•

Animație pentru natură

•

Managementul conservării biodiversității

•

Management Forestier Responsabil – elaborat în colaborare cu WWF Programul
Dunăre Carpați

•

Managementul vizitatorilor și ecoturism – elaborat în colaborare cu Asociația de
Ecoturism din România

În 2011 s-au organizat 17 cursuri la care au participat 288 angajați ai administratorilor de arii protejate
sau de la instituții/organizații interesate. Tabelul cursurilor organizate este prezentat în Anexa 1.
Deși interesul pentru cursuri este evident, este important de menționat că administratorii de arii
protejate nu dispun în prezent de resursele necesare pentru a asigura pregătirea profesională a
personalului angajat. ProPark lucrează în mod constant la identificarea de resurse financiare care să
permită participarea unui număr cât mai mare de persoane la programele de instruire.
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Professional development programme
Since the very first year, ProPark started coopting professionals with experience in their fields of
expertise and skills to become trainers, providing them a qualification as trainers in accordance
with Romanian legislation. Currently ProPark enlarged training team includes 48 trainers in different
domains. Some of these trainers have been involved in developing training packages on different
themes, namely:
•

Protected areas - basics

•

Management planning

•

Communication – basics

•

Interpretation for nature

•

Animation for nature

•

Biodiversity conservation management

•

Responsible Forest Management – developed in collaboration with WWF Danube
Carpathian Programme

•

Visitor management and ecotourism – developed in collaboration with the Association
for Ecotourism of Romania

In 2011, 17 training courses were organized, attended by 288 employees of protected area
administrations or institutions / organizations concerned. A table of courses held during 2011 is
presented in Appendix 1.
Although the interest in training is obvious, it is important to mention that the protected area
administrators do not currently have the resources to provide professional training to their staff.
ProPark makes continuous efforts to identify financial resources for supporting as many people as
possible to participate in the capacity building programmes.
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Proiectul “Schimbări climatice și biodiversitate în Țara Lăpușului”
Proiectul “Schimbări climatice și biodiversitate în Țara Lăpușului” s-a implementat în perioada 20102011 în parteneriat cu WWF România, Asociaţia pentru Certificare Forestieră şi comunitatea din
Groşii Ţibleşului. Grupurile ţintă au fost comunităţile locale din Ţara Lăpuşului, administraţiile locale
şi regionale, şcolile și turiştii. Finanțarea, în sumă de 151236 RON s-a asigurat de către Programul de
Granturi Mici al Fondului Global de Mediu - România.
Acest proiect a contribuit la crearea unei zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a
resurselor naturale și creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate în rândul comunităților,
obiectiv important al Fundației.
Principalele obiective ale proiectului au fost:
• promovarea activităţilor cu emisii reduse de carbon prin punerea în funcţiune a unui sistem
model cu două tehnologii de energie regenerabilă şi protejarea resurselor naturale (pădurile
cu valoare ridicată de conservare şi pajiştile tradiţionale);
• creşterea nivelului de informare privind schimbările climatice şi soluţiile de reducere a
acestora de către comunităţile locale prin acţiuni educative, diseminarea de materiale,
iniţierea unui centru de resurse educative;
• promovarea unui mod de viaţă durabil şi reducerea sărăciei prin producerea şi comercializarea
de produse locale şi iniţierea a două afaceri generatoare de venituri.
Rezultate:
•
•
•
•
•
•
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realizarea unei instalaţii demonstrative de energie regenerabilă;
promovarea turismului cu emisii reduse de carbon prin stimularea unei afaceri locale:
închiriere de biciclete;
sprijinul populaţiei locale pentru realizarea unui brand local şi pentru producerea şi vânzarea
de produse tradiţionale;
promovarea turismului pedestru prin realizarea de noi poteci de drumeție in Muntii Ţibleş;
iniţierea unui centru de resurse educaţionale pentru schimbări climatice şi biodivesitate;
activităţi educative în şcoli pe tema schimbărilor climatice şi energiei regenerabile.

“Climate change and biodiversity in Ţara Lăpuşului” Project
The “Climate change and biodiversity in Ţara Lăpuşului” Project was implemented in 2010-2011 in
partnership with WWF Romania, the Association for Forest Certification and the Groşii Ţibleşului
community. The target groups were local communities in Ţara Lăpuşului, local and regional
administrations, schools and tourists. Funding, amounting to 151.236 RON was provided by the
Small Grants Program of the Global Environment Fund – Romania.
This project contributed to creating a model for conservation and sustainable use of natural resources
and to increasing acceptance of communities for protected areas, which are important objectives of
the Foundation.
The main project objectives were:
• promotion of low carbon emission activities by implementing a model system with two
renewable energy technologies and protection of natural resources (forests with high
conservation value and traditional grasslands);
• increasing levels of information on climate change and solutions to reduce it by local
communities through education, dissemination of materials, establishment of an educational
resource centre;
• promoting sustainable lifestyles and reduce poverty by producing and marketing of local
products and the initiation of two income-generating business.
Results:
•
•
•
•
•
•

a demonstration renewable energy system was created;
promotion of low-carbon tourism by stimulating local businesses (bike rental centre);
support local people to develop a local brand and to manufacture and sale traditional
products;
promotion of pedestrian tourism by creating new hiking trails in Tibles Mountains;
initiation of an educational resource centre for climate change and biodiversity;
educational activities in schools on climate change and renewable energy.
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Antreprenoriat Verde
Antreprenoriat Verde este un program derulat în parteneriat de către Romanian - American
Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat. Acesta propune un model de dezvoltare durabilă a unor
zone cu moștenire naturală și culturală semnificativă, care, exploatată responsabil, poate aduce
beneficii importante pe termen lung organizaţiilor implementatoare şi comunităților locale. Modelul
se bazează pe înființarea de către ONG-urile active în domenii ca protecția mediului și dezvoltarea
comunitară a unor întreprinderi sociale, care să folosească profitul în beneficiul comunității locale,
conservării patrimoniului natural, cultural și dezvoltării economice.
În cadrul acestui program, ProPark va beneficia de know how și suport financiar pentru realizarea și
implementarea unui plan de afaceri viabil care să aducă profit organizației pentru a putea investi în
Ariile Protejate din România.
În baza planului de afaceri realizat la finele anului 2011 cu sprijin din partea programului, se va
încerca transformarea activităţilor care contribuie la îndeplinirea misiunii și obiectivelor Fundației în
activități generatoare de venituri, profitul astfel obținut fiind apoi folosit pentru crearea unui fond
destinat Ariilor Protejate.

Proiectul “Potecile tematice: un instrument pentru natură”
Proiectul s-a implementat în perioada aprilie–noiembrie 2011. Inițiat și coordonat de Asociația de
Ecoturism din România proiectul a beneficiat de finanțare de la Fundația pentru Parteneriat cu suma
de 19.978 RON.
ProPark a contribuit în principal la creșterea calității interpretării în arii protejate prin organizarea
de către ProPark – Fundația pentru Arii Protejate în colaborare cu Asociația pentru Ecoturism din
România a cursului de interpretare.
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Green Enterprenorship
„ Green Entrepreneurship” is a program run in partnership by the Romanian - American Foundation
and the Foundation for Partnership. It proposes a model of sustainable development of areas with
significant natural and cultural heritage, which, if responsibly operated, can result in long term benefits
for the implementing organizations and local communities. The model is based on the establishment,
by NGOs active in fields such as environmental protection and community development, of social
enterprises that will use the profits to the benefit of local community, natural and cultural heritage
and economic development.
Under this program, ProPark will receive know-how and financial support for developing and
implementing a viable business plan to bring profit to the organization, enabling it to invest in
protected areas in Romania.
Through the business plan developed in late 2011, with support from the programme, an attempt
will be made to turn some activities that contribute to the mission and objectives of the Foundation
into income generating activities, with the profit used to create a fund for supporting Protected
Areas.

“Thematic trails: a tool for nature” Project
The project was implemented during April-November 2011. Initiated and coordinated by the
Association of Ecotourism in Romania, the project was funded by the Foundation for Partnership
with the amount of 19.978 RON.
ProPark contributed mainly to improving the quality of interpretation in protected areas by
organising, in collaboration with the Association for Ecotourism in Romania, the interpretation
training seminar.

21

PROPARK - FUNDAŢIA PENTRU ARII PROTEJATE
Raport anual - 2011 -

Proiectul „Managementul durabil al resurselor naturale din zona
Parcului Naţional Retezat în beneficiul comunităţilor”
Proiectul a fost elaborat și implementat de Asociația de Turism Retezat (ATR) în colaborare cu WWF
Programul Dunăre Carpați, finanțat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu România.
ProPark a organizat prima Șezătoare la Poalele Retezatului. Evenimentul a pus bazele unei colaborări
de durată între comunități și Administrația Parcului fiind urmat de 4 evenimente similare organizate
de ATR și comunitatea locală în 2010 - 2011. Vechiul obicei al șezătorilor a reînviat, având de fiecare
dată mai mulți participanți, prezentând un real potențial de a fi rampa de lansare pentru un viitor
brand local și o gamă de produse tradiționale locale.
Acest eveniment a contribuit la obiectivele ProPark de educație, conștientizare și de promovare
a ariilor protejate ca zone model pentru conservarea și utilizarea durabilă a resurselor naturale și
creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate.

22

“Sustainable management of natural resources in the area of the
National Park Retezat to the benefit of the communities” Project
The project was developed and implemented by the Retezat Tourism Association (RTA) in cooperation
with WWF Danube Carpathian Programme, funded by the Small Grants Program of the Global
Environment Fund - Romania.
ProPark organized the first a Village Gathering at the Foothills of the Retezat Mountains. The event
laid the basis for a long-term cooperation between the community and the Retezat National Park
Administration. It was followed by 4 similar events organised by RTA and the local community in
2010 – 2011. The old tradition of the village evening in Retezat is now revived, each event bringing
in more and more participants. It has the potential to act as a springboard for a local brand and for
local traditional products.
This event contributed to the education and awareness raising objective of ProPark, to the
promotion of protected areas as models for conservation and sustainable use of natural resources
and increasing levels of acceptance of protected areas.
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CONSULTANŢĂ
Echipa de specialiști Propark oferă consultanță în domeniul managementului Ariilor Protejate. Oferta
de servicii de consultanță, a apărut în vederea completării ofertei de formare profesională.

Îmbunătățirea sistemului de arii protejate din Moldova și a eficienței
managementului
În cadrul proiectului implementat de Ministerul Mediului din Republica Moldova și finanțat de UNDP
(United Nations Development Programme), ProPark contribuie la reorganizarea sistemului naţional
de arii protejate, elaborând norme și ghiduri pentru managementul eficient al ariilor protejate și
contribuind la îmbunătățirea legislației.

Planificarea participativă a managementului ariilor naturale protejate de
pe cursul inferior al Râului Tur - ECOTUR 2011-2013
Proiectul este implementat de Societatea Carpatină Ardeleană – Satu Mare cu finanțare din Programul
Operațional Sectorial Axa 4 Mediu și își propune îmbunătățirea condițiilor de management al ariilor
protejate din lunca Inferioară a Râului Tur, precum și creșterea gradului de informare și conștientizare
a populației din comunitățile locale cu privire la importanța ocrotirii și conservării ariilor protejate. În
cadrul acestui proiect, ProPark asigură consultanță în elaborarea planului de management integrat
al ariilor protejate din zonă.
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Consultancy
The Propark team of specialists offers consulting services on the Protected Areas management. This
offer of consulting services emerged as a complement to the offer for capacity building.

Improvement of the protected area system in Moldova and of the
management effectiveness
Within the project implemented by the Ministry of Environment in the Republic of Moldova
and financed by UNDP (United Nations Development Programme), ProPark contributes to the
reorganization of the protected area national system, developing standards and guidelines for
effective management of protected areas and contributing to the improvement of the legislation.

Participatory management planning of protected areas on the lower Tur
River - ECOTUR 2011-2013.
The project is implemented by the Transylvanian Carpathian Society - Satu Mare with funds from
the Sectoral Operational Programme - Axis 4 Environment and aims at improving the management
conditions of protected areas in lower floodplains of the Tur River, as well as at increasing the
level of information and awareness of locals on the importance of protecting and conserving the
protected areas. Within this project, ProPark provides consulting services in preparing the integrated
management plan of protected areas from this region.

foto: Dan Dinu
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Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ
al Parcului Natural Lunca Mureșului
Proiectul se implementează de către Administrația Parcului Natural Lunca Mureșului cu finanțare din
Programul Operațional Sectorial Axa 4 Mediu. În cadrul acestui proiect, ProPark a organizat cursurile:
•

Determinarea statutului de conservare a speciilor şi a habitatelor de interes comunitar de pe
teritoriul Parcului Natural Lunca Mureşului

•

Utilizarea echipamentelor de monitorizare de către echipa de management.

Sisteme de decizie în Ariile Protejate în Europa de Est
Proiectul, a cărui finanțare este oferită de către Agenția Federală pentru Conservarea Naturii din
Germania va fi implementat de către experții ProPark în perioada decembrie 2011- decembrie 2012.
Prin intermediul acestui proiect se dorește:
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•

identificarea tipurilor de sisteme de decizie din ariile protejate existente în țările esteuropene și analiza modului de funcționare al acestora;

•

promovarea diferitelor tipuri de sisteme de decizie a ariilor protejate prin sintetizarea
informațiilor teoretice și prezentarea unor studii de caz din țările Europei de Est, care să
permită înțelegerea, recunoașterea și adoptarea acestora în practică;

•

evidențierea principalelor probleme, tendințe, oportunități și implicații ale modelelor
de sisteme de decizie existente în ariile protejate din Europa de Est și formularea unor
recomandări pentru creșterea calității deciziei și adoptarea în practică a unor noi forme de
sisteme de decizie;

•

actualizarea bazei de date mondiale privind ariile protejate (WDPA) cu informații privind
acest aspect.

Development of preliminary studies on for conservation management
measures in Lunca Muresului Natural Park
The project is implemented by the Lunca Mureşului Nature Park Administration with funds from the
Sectoral Operational Programme - Axis 4 Environment. Within this project, ProPark organized the
following training seminars:
•

Determining the conservation status of species and habitats of Community interest in Lunca
Mureşului Nature Park

•

Use of the monitoring equipment by the management team.

Protected Area Governance in Eastern Europe
The project, funded by the Federal Agency for Nature Conservation in Germany, is being implemented
by ProPark experts between December 2011 - December 2012.
The objectives are to:
•

identify and analyse the protected area governance types in Eastern European countries;

•

promote various protected area governance types by synthesizing theoretical information
and presenting case studies from Eastern European countries, which will help their
understanding, recognition and implementation;

•

highlight key issues, trends, opportunities and implications of existing models of protected
area governance in Eastern Europe and make recommendations for improving the quality of
the decision and putting into practice new forms of governance;

•

update the global database on protected areas (WDPA) with information on this issue.

foto: Dan Dinu
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Mulțumiri
Sprijinul special primit în anul 2011 de Fundația ProPark din partea unor parteneri și finanțatori
a permis constituirea unei mici echipe entuziaste și foarte motivate. Acesta fiind un pas
critic pentru viitorul organizației, suntem foarte recunoscători Fundației MAVA precum și
organizațiilor Fauna & Flora International și WWF Programul Dunăre Carpați pentru finanțările
și contribuțiile care au permis acest lucru. Echipa utilizează acest sprijin în principal pentru a
realiza programul de instruire pe termen lung și pentru a asigura finanțarea activităților pe viitor.
Suportul asigurat de ceilalți finanțatori prin proiectele aprobate este de asemenea important,
ajutând echipa să sprijine ariile protejate și factorii interesați.
Sperăm că rezultatele prezentate în acest raport demonstrează o bună utilizare a sprijinului
primit de la toți partnerii și finanțatorii. Avem convingerea că rezultatele pe 2012 vor continua să
demonstreze că acest support este utilizat în mod efficient în interesul ariilor protejate din România.
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INFORMAŢII FINANCIARE
Surse de venit - 2011

VENITURI

RON

EURO

FFI
Mava
WWF
GEF
Proiect plan afaceri
Cursuri, seminarii
Servicii consultanţă
Chirii
Diferenţe curs valutar
Dobânzi

37.576
189.236
269.176
58.535
7.884
15.038
147.295
14.339
30.588
308

8.638
43.503
61.880
13.456
1.812
3.457
33.861
3.296
7.032
71

Total

769.978

177.006
Tabel 1. Surse de venit - 2011

Figura 1. Surse de venit - 2011
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Financial Information
Income by donors and activities

INCOME

RON

EURO

FFI
Mava
WWF
GEF
Business plan project
Courses, seminars
Consulting services
Income from rentals
Differences in currency exchange
Interests

37.576
189.236
269.176
58.535
7.884
15.040
147.296
14.339
30.588
308

8.638
43.503
61.880
13.456
1.812
3.457
33.861
3.296
7.032
71

Total

769.978

177.006
Table 1. Income by donors and activities

Figure 1. Income by donors and activities
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Categori cheltuieli - 2011

CHELTUIELI

RON

EURO

Salarii și contribuţii
Terți prestări servicii
consultanță
Alte servicii executate de terți
Cheltuieli administrative
Amortizare
Diferențe curs valutar

347.783
74.589

79.950
17.147

187.540
110.519
9.404
20.481

43.113
25.407
2.162
4.708

TOTAL

750.316

172.487

Tabel 2. Categorii de cheltuieli - 2011
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Figura 2. Categorii de cheltuieli - 2011

Expenses 2011

EXPENSES

RON

EURO

Salaries and contributions
Third party consultancy
Other third party services
Administrative expenses
Depreciation
Differences in currency exchange

347.783
74.589
187.540
110.519
9.404
20.481

79.950
17.147
43.113
25.407
2.162
4.708

TOTAL

750.316

172.487

Table 2. Expenses - 2011

Figure 2. Expenses - 2011
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Cheltuieli pe surse de venit - 2011

CHELTUIELI
PE SURSE DE VENIT

RON

EURO

MAVA
FFI
WWF
GEF
Cheltuieli activitate economică

185.856
64.215
271.441
58.560
170.244

42.726
14.762
62.400
13.462
39.137

TOTAL

750.316

172.487
Tabel 3. Cheltuieli pe surse de venit - 2011

Figura 3. Cheltuieli pe surse de venit - 2011
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Expenses by income source

EXPENSES
BY INCOME SOURCE

RON

EURO

MAVA Foundation
FFI
WWF DCP
GEF UNDP
Commercial activities

185.856
64.215
271.441
58.560
170.244

42.726
14.762
62.400
13.462
39.137

TOTAL

750.316

172.487
Table 3. Expenses by Income Source - 2011

Figure 3. Expenses by Income Source - 2011
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Surse Fonduri 2009 - 2011

SURSE FONDURI
(euro)
FFI
WWF
MAVA
GEF SGP
Fundatia pentru
Parteneriat
Charities Aid
Foundation
Seminarii instruire
Servicii consultanţă

TOTAL
1 euro=4.35 ron

2009

2010

2011

9.360

27.372
4.513

11.441

17.825

18.415
71.418
91.261
5.501
2.184
2.024

15.132

8.517
5.593

3.457
33.861

35.933

63.819

228.121
Tabel 4. Surse Fonduri

Figura 4. Surse Fonduri
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Income 2009 - 2011

FUNDS SOURCES
(euro)
FFI
WWF
MAVA
GEF SGP
Foundation for
Partnership
Charities Aid
Foundation
Training seminars
Consulting services

TOTAL
1 euro=4.35 ron

2009

2010

2011

9.360

27.372
4.513

11.441

17.825

18.415
71.418
91.261
5.501
2.184
2.024

15.132

8.517
5.593

3.457
33.861

35.933

63.819

228.121
Table 4. Funds Sources

Figure 4. Funds Sources
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ANEXE
Anexa 1 – Cursurile din anul 2011
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
42

17.

Denumirea cursului

Managementul conservării
Elaborarea regulamentului și a
planului de management pentru
Arii Protejate
Managementul Arii Protejate
Management forestier
responsabil
Management forestier
responsabil
Management forestier
responsabil
Management forestier
responsabil
ToT Comunicare în AP
Elaborarea regulamentului și a
planului de management pentru
Arii Protejate
Management forestier
responsabil
Management forestier
responsabil
Trasee tematice si elemente de
interpretare
Management forestier
responsabil
Management forestier
responsabil
Comunicare în aria protejatăelememte de bază
Management forestier
responsabil
Educație și animație pentru
natură

Perioada de
Număr
desfăşurare participanţi

Loc
desfăşurare

16 - 18 februarie

9

ARAD, PN LUNCA
MUREŞULUI

21 - 25 februarie

9

BRAŞOV

29 - 31 martie
30, 31 martie 1 aprilie

16

CETATE, DOLJ

24

SLĂNIC MOLDOVA

18, 19, 20 aprilie

20

VĂLIUG, CARAŞ
SEVERIN

4, 5, 6 mai

16

ARCANI, GORJ

11, 12, 13 mai

26

13 - 14 mai

12

CISNĂDIOARA,
SIBIU
BRAŞOV

17 - 20 mai

16

LVIV, UKRAINA

18, 19, 20 mai

20

GHEORGHENI,
HARGHITA

1, 2, 3 iunie

21

SINAIA, PRAHOVA

15 - 18 iunie

8

VATRA DORNEI

15, 16, 17 iunie

26

6, 7, 8 iulie

26

30 iunie-2 iulie

12

CETATE,DOLJ

17-21 octombrie

17

ZĂRNEȘTI,BRAȘOV

17-21 octombrie

10

NUCȘOARĂ

TOTAL

288

TĂRGU MUREŞ,
MUREŞ
VIDRARU, ARGEŞ

Appendices
Appendix 1 – Training Courses in 2011
NR.
CRT.
1.
2.
3.

Name of Course

Conservation Management

Period

Number of
participants

Venue

February 16-18

9

ARAD, PN LUNCA
MUREŞULUI

9

BRAŞOV

16

Development of regulations and
management plan for Protected February 21-25
Areas
PA Management
March 29-31
March 30, 31 Responsible Forest Management
April 1

5.

Responsible Forest Management

April 18, 19, 20

20

6.

Responsible Forest Management

4, 5, 6 May

16

7.

Responsible Forest Management

May 11, 12, 13

26

8.

ToT Communication in PA
Development of regulations and
management plan for Protected
Areas

May 13-14

12

CETATE, DOLJ
SLĂNIC
MOLDOVA
VĂLIUG, CARAŞ
SEVERIN
ARCANI, GORJ
CISNADIOARA,
SIBIU
BRAŞOV

May 17-20

16

LVIV, UKRAINA

10.

Responsible Forest Management

May 18, 19, 20

20

11.

Responsible Forest Management
Theme trails and elements of
interpretation

June, 1, 2, 3

21

GHEORGHENI,
HARGHITA
SINAIA, PRAHOVA

June: 15-18

8

VATRA DORNEI

13.

Responsible Forest Management

June: 15, 16, 17

26

14.

Responsible Forest Management

July: 6, 7, 8

26

June 30-2 July

12

CETATE,DOLJ

17

ZĂRNEȘTI
NUCȘOARA,
RETEZAT

4.

9.

12.

15.
16.
17.

Communication - basics

Responsible Forest Management Octomber 17-21
Educational activities for children
Octomber 17-21
(including animation for nature)

TOTAL

24

10

TÂRGU MUREŞ,
MUREŞ
VIDRARU, ARGEŞ

288
43

