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Introducere la Raportul Anual
Dragi colegi, prieteni şi suporteri ai ProPark,
Dragi prieteni ai Propark,
Încheiem împreună încă un an, 2014, la fel de frumos și plin ca și cele precedente. Spun „împreună” pentru că îndeplinirea misiunii noastre, aceea de îmbunătățire a capacității de management a ariilor protejate,
nu ar fi posibilă fără voi, experții Propark, partenerii
noștri în proiecte și contracte, cursanții mereu deschiși
spre nou, copiii noștri dragi. Împreună cu voi așadar
am furnizat zeci de cursuri pentru silvici, fermieri, rangeri și nu numai. Am lucrat la Planuri de management
în Bazinul Ciucului, Valea Nirajului și Munții Bârgăului.
Am oferit posibilitatea copiilor din toată țara să se
bucure de ce este mai frumos în ariile protejate din
Romania. Am trecut peste hotare și am împărtășit din
experiența Propark în alte trei țări. Prin toate aceste
activități și colaborări am căutat să sprijinim specialiștii din țara noastră în activitatea lor de management
a unora dintre cele mai frumoase și mai diverse zone
naturale din Europa.
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Prin perfecționarea continuă a serviciilor sale,
Propark rămâne lider în formarea profesională pentru
arii protejate din regiune. Asta se datorează în principal echipei lărgite de experți practicieni din toate domeniile relevante, diversificării serviciilor în domeniu și
perfecționării continue a trainerior. Credem și investim
în continuare în viitor, punând accent deosebit pe educația ecologică a copiilor și tinerilor.
Pentru voi, prietenii noștri, echipa Propark s-a mărit și perfecționat în 2014 și a făcut eforturi deosebite
pentru asigurarea resurselor necesare implementării
tuturor proiectelor pe care le-am derulat și despre care
vă invit să citiți cu plăcere în paginile următoare.
Cu prietenie,
Tiberiu Chiricheș
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PROPARK - FUNDAŢIA PENTRU ARII PROTEJATE
Listă acronime
AER - Asociația de Ecoturism din România
BfN - Agenţia Federală pentru Protecţia Mediului din Germania
EME Natura 2000 -„Manageri eficienţi pentru o reţea Natura 2000 eficientă”
FFI - Fauna and Flora International
MAVA - Fondation pour la Nature
NGO - Organizație non-guvernamentală
PPK - ProPark
CBD-PoWPA - Convenţia privind Diversitatea Biologică - Programul de lucru pentru arii protejate
PAC - Comitetului Consultativ pentru Proiect
TNA - (Training Needs Assessment) Evaluarea Necesarului de Instruire
ECO - Austria - Institutul de Ecologie Austria
AP - Arii Protejate

Raportul prezintă principalele activităţi realizate de echipa ProPark în perioada ianuarie - decembrie 2014.
Structura raportului reflectă principalele domenii/obiective ale Fundaţiei ProPark pentru Arii Protejate.
Unele activităţi sunt/ au fost realizate în cadrul proiectelor (vezi Anexa 3), altele în cadrul contractelor de consultanţă (vezi Anexa 2).
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I. PROGRAMUL DE CREŞTERE A CAPACITĂŢILOR
Misiunea ProPark este de a îmbunătăţi capacitatea
de management a ariilor protejate prin programe de
formare şi educaţie care să ajute la păstrarea valorilor
naturale şi culturale şi la crearea de modele de dezvoltare durabilă în România.
Obiectivul nostru principal este de a dezvolta şi a
implementa programe pentru îmbunătăţirea capacităţii şi eficacităţii managementului ariilor protejate,
programe care se adresează angajaţilor din instituţii
guvernamentale, custozilor şi/sau factorilor interesaţi
să se implice în managementul ariilor protejate.

A
Proiect: Întărirea capacităţii de management a
ariilor protejate în Europa de Est

Scopul proiectului constă în sprijinirea şi coordonarea dezvoltării planurilor naţionale şi regionale în 2
ţări şi o regiune din Europa de Est, contribuind astfel la
dezvoltarea unor programe pe termen lung de dezvoltare a capacităţilor pentru managerii ariilor protejate,
conform CBD-PoWPA. Proiectul urmărește să evidențieze importanța dezvoltării profesionale în contextul
managementului ariilor protejate.
Principalele componente ale proiectului sunt: evaluarea nevoilor de formare realizată în 23 de țări din
Europa de Est, planurile naționale și regionale de dezvoltare a capacităților elaborate în 3 zone țintă, un

grup de formatori consolidat în regiune, pagina de internet - o platformă creată pentru a-i informa pe principalii factori interesați despre inițiativele și resursele
de dezvoltare profesională relevante.
Activităţi derulate în 2014
Al doilea an al proiectului a fost dedicat elaborării
a 2 planuri naționale în Croația și Georgia și a planului
regional pentru România și Moldova.
Cea mai mare parte a timpului am dedicat-o pentru:
1. Selectarea țărilor țintă în care să fie elaborate Planurile, pe baza îndrumărilor de la Comitetul
Consultativ pentru Proiect, luând în considerare rezultatele evaluărilor nevoilor de formare (realizate în
prima etapă a proiectului) și ale vizitelor inițiale.
2. Selectarea membrilor grupului de lucru din
rândul organizațiilor și instituțiilor cheie și organizarea
de ateliere pentru elaborarea planurilor de dezvoltare
a capacităților. Au fost elaborate primele versiuni preliminare ale acestor planuri.
3. Promovarea conceptelor și rezultatelor proiectului, precum și a ideii de profesionalizare a managementului ariilor protejate la Congresul Mondial al parcurilor de la Sydney - 12-19 noiembrie 2014.
Definirea de comun acord a structurii și realizarea
platformei web.
Finanţare: Agenția Federală pentru Conservarea
Naturii din Germania (Bundesamt für Naturschutz –
BfN)
Buget: 420,662 €
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Mai multe detalii despre proiect: http://propark.ro/ro/proiecte/cresterea-capacitatii-de-management-a-ariilor-protejate-in-europa-de-est-144.html
Responsabil proiect: Alina Ioniță, alina.ionita@propark.ro

Grupurile de lucru din Croația, Georgia, România și Republica Moldova sunt implicate activ în elaborarea planurilor și în pregătirea contextului pentru implementarea lor cu succes.
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B
Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în
România

Obiectivul general: Proiectul urmăreşte să îmbunătăţească managementul ariilor Natura 2000 şi al reţelei
naţionale de arii protejate prin promovarea dezvoltării
rurale durabile în România şi prin prezentarea oportunităţilor locale de dezvoltare legate de ariile protejate,
printr-o mai bună integrare a managementului ariilor
protejate şi al resurselor naturale în planificarea pentru
infrastructură şi dezvoltare regională şi prin îmbunătăţirea sprijinului financiar pe termen lung pentru managementul ariilor protejate şi al resurselor naturale.
ProPark este responsabilă pentru componenta de
dezvoltare a capacităţilor, urmărind să elaboreze pache-

te de formare şi să organizeze cursuri pentru fermieri
care să-i ajute să îmbunătăţească managementul terenurilor agricole luând în considerare aspectele legate
de conservarea biodiversităţii.
Activități 2014
• 2 cursuri (40 de persoane) privind creşterea
conştientizării şi formare pentru deţinătorii, gestionarii
şi utilizatorii resurselor naturale,
• 1 curs (40 de persoane) privind dezvoltarea şi
managementul proiectelor pentru locuitorii din zona
proiectului.
Finanţare: Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Buget: 112,475.43 CHF
Mai multe detalii despre proiect: http://www.propark.ro/en/proiecte/natura-2000-and-rural-development-in-romania-180.html
Responsabil proiect: Laura Istrate, laura.istrate@propark.ro
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C
Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole cu o
valoare naturală ridicată în România

Obiectivul general: îmbunătăţirea viabilităţii economice a comunităţilor rurale mici cu terenuri agricole
de valoare naturală ridicată din România, apărând în
acelaşi timp beneficiile pentru agricultură şi mediu.
ProPark este responsabilă pentru componenta de
dezvoltare a capacităţilor, urmărind să elaboreze pachete de cursuri şi să organizeze sesiuni de formare
pentru fermieri care să-i ajute să îmbunătăţească managementul terenurilor agricole de valoare naturală
ridicată.
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Activități 2014
În 2014 ProPark s-a concentrat pe programul de facilitatori pentru comunitate și a derulat următoarele cursuri:
• 6 evenimente de training (comunicare, marketing, legislație, asociere, finanțare, gestionarea pășunilor), concepute pentru 15 facilitatori comunitari, care vor
organiza sesiuni de informare în comunitățile lor în 2015
• 1 eveniment de formare de formatori
Finanţare: Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Buget: 214,300.90 CHF
Mai multe despre proiect: http://www.propark.ro/
en/proiecte/rural-development-and-high-nature-value-farmland-in-romania-181.html
Responsabil proiect: Laura Istrate, laura.istrate@propark.ro
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D

capacităţii lor de a realiza managementul zonelor cu viaţă
sălbatică.

Proiect: Iniţiative privind Speciile Sălbatice şi
Dezvoltarea Durabilă în Carpaţii de Sud-Vest

Obiectivul proiectului: Proiectul îşi propune să contribuie semnificativ la păstrarea Carpaţilor de Sud-Vest ca
principala regiune cu faună și floră sălbatică din Europa,
demonstrând oportunităţi de conservare şi management
al zonelor de viaţă sălbatică, inclusiv implementarea legislaţiei UE şi sprijinul pentru dezvoltarea locală şi regională.
ProPark este responsabilă pentru componenta de dezvoltare a capacităţilor, urmărind să elaboreze pachete de
cursuri şi să organizeze sesiuni de formare pentru specialiştii din domeniul resurselor naturale în scopul creşterii

Activități 2014
• În 2014 am organizat 2 evenimente de training privind managementul resurselor naturale (ape, păduri și fond
cinegetic) pentru managerii Ariilor Protejate și alți factori interesați (50 de persoane) și am organizat grupuri de lucru pentru definirea criteriilor privind viața sălbatică din România.
Finanţare: Programul de Cooperare Elveţiano-Român
Buget: 109,010 CHF
Mai multe despre proiect: http://www.propark.ro/en/
proiecte/southwestern-carpathian-wilderness-and-sustainable-development-initiatives-182.html
esponsabil proiect: Laura Istrate, laura.istrate@propark.ro

„Dacă mă gândesc la 2013, pot spune că a fost un an plin, cu multe lucruri făcute bine şi frumos, cu multe
cursuri, organizate pentru oameni deosebiţi, care ne-au „hrănit” cu entuziasm şi putere. Dincolo de tot ce am
realizat împreună, în plan profesional, am primit multă dragoste, susţinere, încredere şi putere din partea întregii echipe. Şi, când spun asta, mă gândesc la a doua parte a anului, când am simţit cum suferinţa poate fi şi
lumină, iar apăsarea devine seninătate prin gânduri bune, zâmbete şi multă înţelegere.” - Georgiana
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E
Creşterea oportunităţilor de formare cu privire
la dezvoltarea durabilă pentru managerii ariilor
protejate din România.

Obiectivul proiectului
Dezvoltarea, implementarea şi promovarea unor
mecanisme/instrumente şi abordări inovatoare pentru a creşte gradul de transfer de informaţii şi cunoştinţe către specialiştii din domeniul ariilor protejate cu
privire la managementul conservării naturii şi importanţa acestuia şi la integrarea sa în procesele de dezvoltare durabilă.
Activități 2014
• Au fost organizate două sesiuni on-line de
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Formare de Formatori, pentru 24 de traineri.
Seminariile de formare de formatori au fost organizate pentru trainerii ProPark, pentru a învăța cum să
introducă abordări noi în programul de dezvoltare a
capacităților pentru angajații ariilor protejate, cu ajutorul instrumentelor de training online.
• Înființarea a 11 grupuri de lucru cu traineri
ProPark pentru a elabora cursurile și materialele de
training online pe 6 subiecte.
Au fost organizate 11 grupuri de lucru pe 6 subiecte incluse în programul aferent ocupației de Specialist
Arii Protejate. Trainerii, împreună cu echipa ProPark,
au stabilit ce anume să fie inclus în lecțiile online pentru fiecare subiect, astfel încât să le permită cursanților să învețe concepte de bază care vor fi foarte utile
pentru cursurile față-în-față și vor reduce partea de
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prezentări și partea teoretică a acestor cursuri.
• Crearea platformei web cu lecții online și materiale de curs (www.proparktraining.ro )
Pe baza exemplelor existente pe internet și a recomandărilor de la specialiști cu experiență în cursuri online - programul de cursuri online CBD - echipa ProPark
a elaborat conceptul preliminar pentru lecțiile online.
Proiectul este gestionat de Federația Europarc.
EUROPARC sprijină ProPark în realizarea proiectului prin
rețeaua sa vastă de profesioniști în domeniul ariilor protejate. Abordările inovatoare pentru creșterea capacităților angajaților ariilor protejate în cadrul acestui proiect
vor fi împărtășite în întreaga rețea a Federației.
Finanţare: DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(Fundația Federală pentru Mediu din Germania)Buget: 209,385 EUR
Mai multe despre proiect: http://www.propark.
ro/ro/proiecte/cresterea-oportunitatilor-de-educatie-in-domeniul-dezvoltarii-durabile-pentru-managerii-de-arii-protejate-din-romania-197.html
Responsabil proiect: Georgiana Andrei georgiana.
andrei@propark.ro
„Prin acest program de formare profesională veți
dobândi cunoștințe și aptitudini pentru administrarea eficientă a ariilor naturale protejate, pentru promovarea acestora ca zone model pentru conservarea
și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, precum
și pentru creșterea nivelului de acceptare a ariilor protejate în rândul comunităților locale și al publicului”, a
spus Georgiana Andrei, manager de proiect.

F
Contracte: Cursuri

1. În 2014 au fost semnate mai multe contracte pentru
furnizarea de servicii de formare pe diferite subiecte legate
de managementul ariilor protejate:
Au fost desfăşurate mai multe sesiuni de formare în X
arii protejate, adaptate la cerinţele beneficiarilor:
a. „Managementul resurselor naturale în ariile protejate
sau în afara acestora prin integrarea conservării biodiversității”,
Custode pentru Arii Protejate – (2 evenimente de formare)
Beneficiar- Asociația pentru Conservarea Biodiversității;
b. Programul de Ranger - certificat, Implicarea
în Comunitate și Implicarea Factorilor Interesați,
Managementul vizitatorilor în AP, Scuba Diving (4 evenimente de formare)
Beneficiar - Asociația Aqua Crisius
c. Comunicare pentru echipele ariilor protejate,
Monitorizarea și conservarea biodiversității, Programul
de Ranger, Managementul Ariilor Protejate, Interpretarea
Naturii- echipa de rangeri (4 evenimente de formare)
Beneficiar - Asociația Munții Făgăraș
d. Măsuri de conservare luate pentru protecția florei și a
faunei, Monitorizarea situației conservării, Managementul
vizitatorilor- (4 evenimente de formare)
Beneficiar- Romaqua Group SRL
e. Managementul ariilor protejate și custode certificat
pentru AP (1 eveniment de formare)- Beneficiar – Natura
2000 Dealurile Târnavelor –Valea Nirajului
f. Implementarea unor măsuri de management pentru urs și habitatele sale (6 evenimente de formare)

11

PROPARK - FUNDAŢIA PENTRU ARII PROTEJATE

Beneficiar – WWF DCP
g. Dezvoltarea capacităților pentru angajații ariilor protejate și pentru locuitorii din jurul și din interiorul parcului
național, pentru a veni în sprijinul Administrației Parcului
Național și al Asociației Rangerilor din România în scopul
monitorizării zonei și diseminării cunoștințelor și experiențelor trăite de un număr mare de oameni (turiști, colegi,
părinți, prieteni etc.) (1 eveniment de formare)
Beneficiar – Asociația Rangerilor din România
h. Dezvoltarea unei foarte bune înțelegeri a conceptului
de conservare a naturii, prin intermediul a 12 teme de dezvoltare durabilă, amprentă ecologică, schimbări climatice,
alegeri personale și impact personal. (6 evenimente de instruire)
Beneficiar – Fundația Conservation Carpathia
i. Managementul ariilor protejate, Programul de Rangeri,
managementul biodiversității (3 evenimente de formare)
Beneficiar – Asociația Vinca Minor

G
Contract: Elaborarea planului de management cu
ajutorul procesului de planificare participativă pentru
zona Bazinului Ciucului de Jos.

Bazinul Ciucului Inferior, precum şi să crească nivelul
de informare şi conştientizare în rândul comunităţilor
locale cu privire la importanţa conservării ariilor protejate. În cadrul acestui proiect ProPark a oferit servicii
de consultanţă pentru dezvoltarea planului de management şi va derula consultări cu factorii interesaţi.
Echipa ProPark a oferit mentorat pe întreaga perioadă
de implementare a contractului.
Activități 2014
Elaborarea primei variante preliminare a planului
de management pentru Bazinul Ciucului de Jos
Consultare publică
Planul de management pentru Bazinul Ciucului de Jos
Elaborarea Planului de monitorizare și a protocoalelor de monitorizare
Finanţare: Organizaţia Geo-Ecologică ACCENT
Buget: 88.000 lei
Mai multe despre proiect:
Responsabil proiect: Tiberiu Chiricheș tiberiu.
chiriches@propark.ro

H
Contract: Elaborarea Planului de management

Echipa ProPark oferă suport tehnic în cadrul proiectului „Plan de management şi campanie de informare, educare şi conştientizare pentru Situl Natura 2000
ROSCI0007 Bazinul Ciucului Inferior“, implementat de
ONG-ul care administrează ariile protejate, şi anume
Organizaţia Geo-Ecologică ACCENT. Proiectul îi sprijină
pe custozi să elaboreze planul de management pentru

12

pentru situl Natura 2000 Larion

În cadrul acestui contract ProPark s-a angajat să elaboreze planul de management, să evalueze biodiversitatea și să țină un curs pentru echipa administrativă
a AP pentru implementarea planului de management
2014 - Raport Anual
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Activități 2014
Finalizarea activității de evaluare a biodiversității
Elaborarea primei versiuni preliminare a Planului
de Management
Finanţare: Asociația proprietarilor de păduri Valea Ilvei
Buget: 101.650 lei

Mai multe despre proiect:
Responsabil proiect: Tiberiu Chiricheș - tiberiu.chiriches@propark.ro
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I

J

Elaborarea planurilor de management integrate

Elaborarea unui plan de management integrat

pentru ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea

pentru siturile Natura 2000 ROSPA0028

Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Şard și

Dealurile Târnavelor și Valea Nirajului,

ROSCI0394 – Someşul Mic

ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava
Mare, ROSCI297 Dealurile Târnavei Mici – Bicheș

Obiective: Elaborarea planurilor de management
pentru siturile Natura 2000 Făgetul Clujului – Valea
Morii, Poienile de la Şard și Someşul Mic
Activități 2014
Organizarea grupurilor de lucru pentru prima versiune a planurilor
Informare și consultare publică cu factorii interesați
(instituții publice și comunități)
Finanţare: S.C. GREENVIRO S.R.L.
Buget: 40.000,00 RON + TVA
Mai multe despre proiect:
Responsabil proiect: Ruxandra Nițu ruxandra.nitu@propark.ro

14

și ROSCI0384 Râul Târnava Mică

Prin acest contract ProPark s-a implicat în dezvoltarea participativă a unui plan de management integrat pentru 4 situri Natura 2000, care implică: (i) formularea unor măsuri de management și elaborarea
Planului în sine în colaborare cu factorii interesați,
experți și Administrația ariei protejate, (ii) coordonarea și facilitarea procesului de participare și consultare, (iii) derularea unei analize asupra percepțiilor și
cunoștințelor comunităților locale cu privire la situri
și valorile lor.
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Activități 2014
În anul 2014 am fost implicați în:
Conceperea procesului și stabilirea de comun acord
cu experții a formatului datelor și a altor aspecte tehnice.
Colectarea informațiilor existente din studiile de
context și elaborarea primelor capitole ale planului de
management.
Informarea comunităților locale și colaborarea cu
factorii interesaţi pentru evaluarea valorilor ariilor
protejate și a amenințărilor cu care se confruntă.
Derularea unui program de formare pentru echipa
de management a ariei protejate pentru ocupația de
„Custode AP”.
Finanţare: SC Greenviro SRL (fonduri de la
Programul Operațional Sectorial)

Buget: 25,000 €
Mai multe despre proiect:
Responsabil proiect: Alina Ioniță alina.ioniță@
propark.ro

K
Consultanță de mediu pentru planul de
management integrat pentru Munții Făgăraș și
Piemontul Făgăraș

ProPark oferă mentorat pentru elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000
Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș. ProPark va facilita
întâlnirile grupurilor de lucru și va coordona elaborarea strategiei de management.

15
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Activități 2014
ProPark a organizat întâlnirea experților pentru stabilirea formatelor de raport și supervizarea metodologiilor de monitorizare pe baza protocoalelor elaborate
de biologi.
Finanţare: Asociația Munții Făgăraș
Buget: 120.500, 00 fără TVA.
Responsabil proiect: Ioana Bejan ioana.bejan@
propark.ro

L
Elaborarea planului de monitorizare și a
documentației suport pentru habitate și specii
(de interes comunitar/național) inclusiv păsările
migratoare din Parcul Natural Comana

ProPark va elabora un plan de monitorizare prin
identificarea activităților, metodologiilor, amplasa-

mentelor, a resurselor umane și logistice necesare
pentru monitorizarea a 2 specii de păsări, Aythya nyroca şi Marsilea
Activități 2014
Elaborarea versiunilor preliminare ale protocoalelor de monitorizare pentru Aythya nyroca, Marsilea
quadrifolia şi pentru 1530* de habitate- pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi pontosarmatice.
Elaborarea planului de monitorizare și a documentației suport pentru habitate și specii (de interes
național și european), având în centru identificarea
amenințărilor pentru biodiversitate, selectarea indicatorilor, metodologii și date, recomandări, hărți GIS.
Finanţare: Parcul Natural Comana
Buget: 74.125 lei
Mai multe despre proiect:
Responsabil proiect: Andra Croitoru andra.croitoru@
propark.ro

“Anul 2013 a fost unul foarte distractiv, petrecut cu un grup de oameni speciali, care au transformat expresia insipidă „să mergi la serviciu în
fiecare zi”, în plăcerea de a desfăşura activităţi,
împreună cu un grup de prieteni, în domeniul ariilor protejate.” - Laura F.
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II. PROIECTE MODEL
Al doilea obiectiv este de a promova ariile protejate
ca zone model pentru conservare şi pentru utilizarea
sustenabilă a resurselor naturale şi are scopul de a
creşte gradul de acceptare a ariilor protejate în rândul
comunităţilor şi al publicului larg.
Proiect: ”Manageri eficienţi pentru o reţea Natura
2000 eficientă” – EME Natura 2000

Proiectul a fost lansat în 2012, în cadrul unui parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
cu Agenţia Municipală pentru Dezvoltare Durabilă din
Braşov şi cu Federaţia Europarc. Acest proiect iniţiat de
ProPark este o iniţiativă importantă atât la nivel naţional

cât şi European, dacă ne gândim la subiectele propuse şi
rezultatele anticipate.
Activități 2014
ProPark a finalizat 5 ghiduri de dezvoltare durabilă a
resurselor naturale. În cadrul proiectului a fost organizat
un curs de comunicare pentru administratorii/ custozii
siturilor Natura 2000 în Spania
Finanţare: Comisia Europeană prin programul Life+
informare şi comunicare
Buget: 513.114 Euro
Mai multe despre proiect: emenatura2000.ro
Responsabil proiect: Ioana Bejan ioana.bejan@propark.ro
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III. EDUCAŢIE
Al treilea obiectiv al ProPark este să crească nivelul
de conştientizare şi de educaţie al copiilor şi tinerilor
cu privire la importanţa ariilor protejate, a conservării
naturii în general, să-i pregătească pentru a lucra în
aceste domenii, fie ca voluntari, fie ca potenţiali angajaţi în domeniile relevante.

A
Proiect: „Natura în școli și școlile în Arii Protejate”

Proiectul a urmărit:
• Să contribuie cu soluții inovatoare la creșterea
gradului de conștientizare și informare a cetățenilor la
nivel național cu privire la problemele de mediu în general și în special cu privire la rolul ariilor protejate în
dezvoltarea durabilă;
• Concretizarea unui program național de educație „Pașaportul Copiilor în Ariile Protejate”;
• Dezvoltarea capacităților pentru profesori și
pentru personalul din cadrul administrațiilor ariilor
protejate pentru a oferi programe de educație pentru
mediu;
• Îmbunătățirea oportunităților pentru adoptarea și implementarea unor programe de educație ecologică în cadrul sistemului național de educație;
• Implicarea copiilor în activitățile practice de
Junior Ranger.

18

Activităţi 2014
ProPark a elaborat, împreună cu partenerii de proiect, în cadrul a 2 ședințe, un program național în care
au fost selectate încă 23 de arii protejate. În cadrul
proiectului a fost elaborat Pașaportul Copiilor în Ariile
Protejate și a fost realizată o pagină de internet dedicată www.pasaportnatura.ro.
Un număr semnificativ de manuale/ materiale educaționale de mediu elaborate în România prin diferite
proiecte au fost adunate în Biblioteca Virtuală pentru
Natură (www.pasaportnatura.ro)
Un grup de experți s-a reunit pentru a elabora un
manual de educație pentru natură pe baza conceptului de arii protejate, pentru copiii din clasele III-IV.
Partenerii de proiect au recomandat un grup de
profesori care să participe la un program de training
dedicat educației de mediu.
Destinațiile celor 5 tabere de vară pentru rangeri
juniori au fost alese după o competiție între partenerii
de proiect, în care aceștia au prezentat atracțiile ariilor
lor protejate.
Finanţare: Granturile SEE, 2009-2014, prin
Programul Fondul ONG din România.
Buget: 160.808,71 Euro
Mai multe despre proiect: http://www.propark.ro/
en/proiecte/nature-in-schools-and-schools-in-protected-areas-195.html
Responsabil proiect: Andra Croitoru andra.croitoru@propark.ro
2014 - Raport Anual
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IV. CONSULTANŢĂ
În capitolele respective sunt prezentate detalii
privind diferitele activităţi de consultanţă, de ex. I.
Programul de dezvoltare a capacităţilor.

Responsabil consultanță: Tiberiu Chiricheş tiberiu.
chiriches@propark.ro

V. TEAM BUILDING
Angajaţii ProPark apreciază evenimentele de team building ca pe un timp de calitate pe care angajații îl pot petrece pe teren, pentru a întâlni oameni care lucrează pentru
ariile protejate și a avea un contact direct cu comunităţile
locale.
În 2014 ProPark a organizat 2 evenimente:
• Ciomad Balvanyos- februarie
Deoarece ProPark colaborează îndeaproape cu

Asociația Vinca Minor, am fost invitați să vizităm situl
Natura 2000 Ciomad Balvanyos, unde ne-am simțit excelent împreună cu colegii noștri de la Vinca Minor.
• Parcul natural Lunca Mureșului- Iulie
În iulie echipa ProPark a vizitat Parcul Natural Lunca
Mureșului și după o prezentare multimedia echipa s-a bucurat de o plimbare cu canoe pe Mureș și de ocazia de a
vedea niște locuri minunate.
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VI. REPREZENTARE
Fundaţia ProPark şi angajaţii săi au fost invitaţi la
mai multe evenimente naţionale şi internaţionale la
care au contribuit cu prezentări şi prin implicarea activă în evenimente, conform tabelului de mai jos.
Nr.
crt.

Eveniment

Amplasare
Numărul de participanţi

Role of ProPark representative

1

Rolul reprezentantului ProPark

Killarney National Park - Debrecen, Ireland
About 350 participants

Moderator of the plenary session – Erika Stanciu
Presenter at WORKSHOP
Communicating the Value of Nature, Erika Stanciu

2

Wilderness Academy Days
1-4 October 2014

Mittersill, Austria

Presentation about ProPark Activities, Ruxandra Niţu

INF LIFE Platform Meeting:
Raising awareness on Natura 2000
13th – 14th October 2014

Kraków, Poland
About 30 participants

Presentation ”Natura 2000 and strategic planning”,
Ioana Bejan

IUCN World Parks Congress, 12-19
November 2014

Sidney, Australia
6000 participants

Presentation in workshop
„Protected areas under shared Governance - inspiring solutions for adaptive co- management”
Erika Stanciu, Alina Ionita

3

4
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VII. ANEXE
ANEXA 1 - Evenimente de formare
NO.

DENUMIREA CURSULUI

PERIOADA

NUMĂRUL DE
PARTICIPANŢI

FINANŢAT DE

1

FĂGĂRAȘ MOUNTAINS ASSOCIATION

January, 26-29, 2014

20

WWF

2

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

26-29 ianuarie 2014

20

WWF

3

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

28-31 ianuarie

21

WWF

4

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

28-31 ianuarie

21

WWF

5

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

30 ianuarie - 2 februarie

22

WWF

6

Comunicare pentru AP

3-5 februarie - partea 1
27 februarie - 2 martie

15

ASOCIAŢIA MUNŢII FĂGĂRAŞ

7

Custode pentru Arii Protejate

22-28 februarie

13

ADMINISTRAȚIA SITULUI NATURA 2000
VALEA NIRAJULUI

8

Managementul AP - elemente de bază

24-25 februarie

15

ASOCIAŢIA MUNŢII FĂGĂRAŞ

9

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

9-12 martie

17

WWF

10

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

11-13 martie

23

WWF

11

Managementul habitatului ursului brun și al
coridoarelor de migrație

13-16 martie

23

WWF

12

Implementarea managementului conservării 23-25 martie

3

ROMAQUA S.A.

13

Managementul conservării pentru AP

25-27 martie

15

ASOCIAŢIA MUNŢII FĂGĂRAŞ

14

Monitorizarea statutului de conservare

26-28 martie

3

ROMAQUA S.A.

15

Managementul vizitatorilor

29-31 martie

3

ROMAQUA S.A.

16

Custode pentru Arii Protejate

9-12 mai

11

Asociația pentru Conservarea Biodiversității

17

Rangeri pentru Arii Protejate

19-25 iunie, partea 1
10-13 iulie, partea 2

15

ASOCIAȚIA AQUA CRISIUS

18

Implicarea în comunitate

27-29 iunie

2

ASOCIAȚIA AQUA CRISIUS

19

Managementul vizitatorilor și ecoturism pentru AP 27-31 iulie

3

ASOCIAȚIA AQUA CRISIUS

20

Conservarea naturii

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

20 iunie

21
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Schimbări climatice

Iulie 25

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

22

Management peisagistic

29 august

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

23

Impactul agriculturii asupra biodiversității

3 octombrie

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

24

Amprenta ecologică

7 noiembrie

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

25

Ești ceea ce mănânci - impactul alimentației
asupra mediului

28 noiembrie

21

ASOCIAȚIA CONSERVATION CARPATHIA

26

Rangeri pentru Arii Protejate

8-12 septembrie, partea 1
13-17 octombrie, partea 2

21

ASOCIAŢIA MUNŢII FĂGĂRAŞ

27

Scufundări

7 mai - 31 octombrie

3

ASOCIAȚIA AQUA CRISIUS

28

Rangeri voluntari

10-12 octombrie

15

Asociația Rangerilor din România

29

Formare de formatori pentru sesiunile online

12-14 mai

13

Proiect: Dezvoltarea oportunităţilor de formare cu privire la dezvoltarea durabilă pentru managerii ariilor protejate din România

30

Formare de formatori pentru sesiunile online 23-25 iunie

11

Proiect: Dezvoltarea oportunităţilor de formare cu privire la dezvoltarea durabilă pentru managerii ariilor protejate din România

31

Sesiune de formare de formatori

30 iunie - 5 iulie

10

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

32

Comunicare

9-11 mai

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

33

Legislație

27-29 iunie

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

34

Asociere

25-27 iulie

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

35

Marketing

3-5 octombrie

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

36

Managementul terenurilor agricole cu o
valoare naturală ridicată

28-30 noiembrie

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

37

Finanţare

9-14 decembrie

12

Proiect: Dezvoltare rurală şi terenuri agricole
cu o valoare naturală ridicată în România

38

Managementul forestier responsabil

28-30 aprilie

15

Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală
în România

39

Managementul Resurselor Naturale

21-23 iulie

30

Proiect: Iniţiative privind Speciile Sălbatice în
Carpaţii de Sud-Vest şi Dezvoltarea Durabilă

40

Managementul Resurselor Naturale (păduri
și ape)

12-13 noiembrie

30

Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală
în România

41

Managementul proiectului/ finanțare

17-19 noiembrie

20

Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală
în România
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BOARD OF DIRECTORS | CONSILIUL DIRECTOR

Paul Hotham

Sorin POP

Mugur POP

Cristoph PROMBERGER

Luminiţa TĂNASIE

Petru BÂRZAN

Președinte
Chairman

Membru
Member
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Membru
Member

Membru
Member

Membru
Member

Membru
Member
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TEAM PRESENTATION | PREZENTAREA ECHIPEI

Erika STANCIU

Tiberiu CHIRICHEȘ

Laura FLORESCU

Alina IONIȚĂ

Ioana BEJAN

Laura ISTRATE

Director Executiv /Executive Director
Fundaţia pentru Arii Protejate

Manager proiect
Project Manager

Georgiana ANDREI

Coordonator programe
Programme Coordinator

Director Executiv /Executive Director
SC ProPark Arii Protejate SRL

Manager proiect
Project Manager

Andra CROITORU
Asistent proiect
Project Assistant

Director financiar
Financial Manager

Manager proiecte/Responsabil comunicare
Project manager/Communications responsible

Ruxandra NIŢU
Asistent proiect
Project Assistant

Roxana IORDĂCHESCU
Asistent proiect
Project Assistant
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