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Cursuri ProPark în contracte și proiecte 2014
1. Seminar de instruire “Managementul habitatelor de urs și a coridoarelor de deplasare” organizat în
cadrul proiectului “Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”/“Open borders for
bears between Romanian and Ukrainian Carpathians”, proiect implementat de către Asociaţia WWF
Programul Dunãre Carpaţi România – Filiala Maramureş, România în parteneriat cu NGO RachivEcoTur
din Ucraina, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-SlovaciaRomânia-Ucraina 2007-2013
Perioada desfășurare: 26 ianuarie- 29 ianuarie 2014
Loc desfășurare: Rușcova, Maramureș
Beneficiar: WWF-România, filiala Maramureș, Bd. Unirii 12 A/86, 430272, Baia Mare, Maramureș,
telefon: 0262 224 035 , fax: 0262 224 035
Prestator: ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate cu sediul în Braşov, str. Lungă nr. 175, jud. Braşov, Cod
unic de înregistrare 23925251.
Număr de persoane participante: 20 participanţi, autorităţi locale/ factori decizionali și gestionari de
păduri din România
Temele abordate în scopul atingerii scopului seminarului de instruire au fost:
• Ce ar trebui să știm despre urs;
• Problemele ursului în România. Identificare, soluţii, responsabilităţile instituţiilor și organizaţiilor;
• Măsuri de management pentru habitatele ursului;
• Prezentarea habitatelor ursului identificate prin proiect şi a măsurilor de management propuse
pentru aceste habitate;
• Măsuri de management al coridoarelor de deplasare a ursului;
• Prezentarea coridoarelor de deplasare identificate prin proiect şi a măsurilor de management
propuse pentru coridoare.
2. Seminar de instruire “Managementul habitatelor de urs și a coridoarelor de deplasare” organizat în
cadrul proiectului ““Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”/“Open borders for
bears between Romanian and Ukrainian Carpathians”, proiect implementat de către Asociaţia WWF
Programul Dunãre Carpaţi România – Filiala Maramureş, România în parteneriat cu NGO RachivEcoTur
din Ucraina, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-SlovaciaRomânia-Ucraina 2007-2013
Perioada desfășurare: 28 -31 ianuarie2014
Loc desfășurare: Sighetu Marmaţiei, Maramureș
Beneficiar: WWF-România, filiala Maramureș, Bd. Unirii 12 A/86, 430272, Baia Mare, Maramureș,
telefon: 0262 224 035 , fax: 0262 224 035
Prestator: ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate cu sediul în Braşov, str. Lungă nr. 175, jud. Braşov, Cod
unic de înregistrare 23925251.
Număr de persoane participante: 21 participanţi, autorităţi locale/ factori decizionali și gestionari de
păduri din România
Temele abordate în scopul atingerii scopului seminarului de instruire au fost:
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• Ce ar trebui să știm despre urs;
• Problemele ursului în România. Identificare, soluţii, responsabilităţile instituţiilor și organizaţiilor;
• Măsuri de management pentru habitatele ursului;
• Prezentarea habitatelor ursului identificate prin proiect şi a măsurilor de management propuse
pentru aceste habitate;
• Măsuri de management al coridoarelor de deplasare a ursului;
• Prezentarea coridoarelor de deplasare identificate prin proiect şi a măsurilor de management
propuse pentru coridoare.
3. Seminar de instruire “Managementul habitatelor de urs și a coridoarelor de deplasare” organizat în
cadrul proiectului ““Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”/“Open borders for
bears between Romanian and Ukrainian Carpathians”, proiect implementat de către Asociaţia WWF
Programul Dunãre Carpaţi România – Filiala Maramureş, România în parteneriat cu NGO RachivEcoTur
din Ucraina, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-SlovaciaRomânia-Ucraina 2007-2013
Perioada desfășurare: 30 ianuarie-2 februarie 2014
Loc desfășurare: Ocna Șugatag, Maramureș
Beneficiar: WWF-România, filiala Maramureș, Bd. Unirii 12 A/86, 430272, Baia Mare, Maramureș,
telefon: 0262 224 035 , fax: 0262 224 035
Prestator: ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate cu sediul în Braşov, str. Lungă nr. 175, jud. Braşov, Cod
unic de înregistrare 23925251.
Număr de persoane participante: 22 participanţi, autorităţi locale/ factori decizionali și gestionari de
păduri din România
Temele abordate în scopul atingerii scopului seminarului de instruire au fost:
• Ce ar trebui să știm despre urs;
• Problemele ursului în România. Identificare, soluţii, responsabilităţile instituţiilor și organizaţiilor;
• Măsuri de management pentru habitatele ursului;
• Prezentarea habitatelor ursului identificate prin proiect şi a măsurilor de management propuse
pentru aceste habitate;
• Măsuri de management al coridoarelor de deplasare a ursului;
• Prezentarea coridoarelor de deplasare identificate prin proiect şi a măsurilor de management
propuse pentru coridoare.
4. Comunicare și gestionarea conflictelor, Modul I: tehnici de comunicare
Perioada: 3-5 februarie 2014
Beneficiar: Asociaţia Munţii Făgăraș în cadrul proiectului “Managementul integrat al siturilor Natura
2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş” cod SMIS-CSNR 36867
Cursul a abordat următoarele teme:
• Introducere în comunicare, comunicare interpersonală;
• Comunicarea în cadrul echipei;
• Strategii de comunicare cu factorii interesaţi, comunicarea cu vizitatorii, comunicarea cu
comunităţile locale;
• Comunicarea cu presa
5. Comunicare și gestionarea conflictelor, Modul II: tehnici de negociere și managementul conflictelor
Perioada: 27 febuarie-2 martie 2014
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Beneficiar: Asociaţia Munţii Făgăraș în cadrul proiectului “Managementul integrat al siturilor Natura
2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş” cod SMIS-CSNR 36867
Temele abordate:
• Tehnici de negociere;
• Managementul conflictului: ce este conflictul, tipuri de conflict, surse de conflict, stilul personal de
conflict, metode de rezolvare a conflictelor
6. Managementul resurselor naturale în arii protejate sau în afara lor, cu integrarea principiilor de
conservare a biodiversității
Perioada: 24-25 februarie 2014
Beneficiar: ASOCIAȚIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITĂȚII BIOLOGICE în cadrul proiectului: “Siretul
Verde – crearea sistemului de management integrat natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior și
ariile protejate suprapuse”, din Programul Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect cofinanţat prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Temele abordate:
• Tipuri de habitate de interes comunitar pe raza ariilor protejate suprapuse SPA Lunca Siretului
Inferior;
• Identificare și măsuri de conservare a habitatelor de interes comunitar;
• Specii de floră și faună de interes conservativ comunitar și naţional pe raza ariilor protejate
suprapuse SPA Lunca Siretului Inferior;
• Metode de inventariere și măsuri de conservare a habitatelor de interes comunitar;
• Cadrul legislativ referitor la specii și habitate de interes conservative;
• Tehnici de teren: inventarierea habitatelor de interes comunitar

7. Monitorizarea habitatelor și speciilor
Beneficiar: Asociaţia Munţii Făgăraș în cadrul proiectului “Managementul integrat al siturilor Natura
2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş” cod SMIS-CSNR 36867
Perioada: 25-27 martie 2014
Cursul va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu:
•Indicatori de biodiversitate
•Elaborarea planurilor de monitorizare a biodiversităţii
•Elaborarea protocoalelor de monitorizare
•Metode și tehnici de monitorizare
•Colectarea și interpretarea datelor pentru diverse grupe de habitate și specii

8. Implementarea măsurilor de conservare
Perioada: 23-25 martie
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Beneficiar: Romaqua Group, Sucursala Bucureşti în cadrul proiectului „Asigurarea managementului
sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa – Scaunul Rotund Borsec”(cod SMIS-CSNR 42809) din Programul
Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
De ce să particip?
Pentru că vei dobândi: cunoştinţe și competenţe utile, îţi vei îmbunătăţi atitudinea faţă de munca ta de zi cu
zi, te va ajuta la îmbunătăţirea performanţei și calităţii activităţii.
Cursul este susţinut de ProPark- Arii Protejate și va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea și
actualizarea cunoştinţelor în legătură cu:
•

Caracteristicile (valori şi ameninţări) habitatelor;

•

Măsurile adecvate de management pentru habitat şi pentru fiecare specie;

•

Realizarea măsurilor de conservare;

•

Echipamente şi instrumentele uzuale utilizate pentru aplicarea în practică a măsurilor de conservare.

9. Monitorizarea stării de conservare
Perioada: 26-28 martie
Beneficiar: Romaqua Group, Sucursala Bucureşti în cadrul proiectului „Asigurarea managementului sitului
Natura 2000 ROSCI0252 Toplița – Scaunul Rotund Borsec”(cod SMIS-CSNR 42809) din Programul
Operațional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Cursul este susţinut de ProPark- Arii Protejate și va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea și
actualizarea cunoştinţelor în legătură cu:
•

Starea de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară din sit;

•

Metode de monitorizare adecvate pentru habitate şi specii;

•

Tehnici şi instrumente specifice de monitorizare;

10. Implementarea măsurilor de management a vizitatorilor
Perioada: 29-31 martie
BENEFICIAR: Romaqua Group, Sucursala Bucureşti în cadrul proiectului „Asigurarea managementului
sitului Natura 2000 ROSCI0252 Topliţa – Scaunul Rotund Borsec”(cod SMIS-CSNR 42809) din Programul
Operaţional Sectorial Mediu – Axa 4, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Cursul este susţinut de ProPark- Arii Protejate și va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea și
actualizarea cunoştinţelor în legătură cu:


Metode de implementare pe teren a zonării sitului din punct de vedere al recreerii şi turismului;



Teme majore de interpretare şi promovare a protejării naturii la nivelul sitului;
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Tehnici şi metode interactive folosite în mod obişnuit pentru interpretarea şi promovarea valorilor
naturii;



Exemple practice de interpretare a naturii.

11. 3 Seminarii de instruire “Managementul habitatelor de urs și a coridoarelor de deplasare” organizate
în cadrul proiectului “Graniţe deschise pentru urşi în Carpaţii României şi Ucrainei”/“Open borders for
bears between Romanian and Ukrainian Carpathians”, proiect implementat de către Asociaţia WWF
Programul Dunãre Carpaţi România – Filiala Maramureş, România în parteneriat cu NGO RachivEcoTur
din Ucraina, finanţat prin Programul Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-SlovaciaRomânia-Ucraina 2007-2013
Perioada desfășurare: 9 - 12 martie 2014, Loc desfășurare: Yaremche, regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina
Perioada desfășurare: 11 -13 martie 2014, Loc desfășurare: Yaremche, Ucraina
Perioada desfășurare: 13-16 martie 2014, Loc desfășurare: Rakhiv, Ucraina
Beneficiar: WWF-România, filiala Maramureș, Bd. Unirii 12 A/86, 430272, Baia Mare, Maramureș,
telefon: 0262 224 035 , fax: 0262 224 035
Prestator: ProPark-Fundaţia pentru Arii Protejate cu sediul în Braşov, str. Lungă nr. 175, jud. Braşov, Cod
unic de înregistrare 23925251.
Număr de persoane participante: 20 participanţi, autorităţi locale/ factori decizionali și gestionari de
păduri din Ucraina
Temele abordate în scopul atingerii scopului seminarului de instruire au fost:
• Ce ar trebui să știm despre urs;
• Problemele ursului în România. Identificare, soluţii, responsabilităţile instituţiilor și organizaţiilor;
• Măsuri de management pentru habitatele ursului;
• Prezentarea habitatelor ursului identificate prin proiect şi a măsurilor de management propuse
pentru aceste habitate;
• Măsuri de management al coridoarelor de deplasare a ursului;
• Prezentarea coridoarelor de deplasare identificate prin proiect şi a măsurilor de management
propuse pentru coridoare.

12. Management Forestier Responsabil – Certificarea managementului forestier
Perioada: 28-30 aprilie 2014
Curs organizat în cadrul proiectului „Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România” finanţat de
Programul de Cooperare Elveţiano-Român.
Cursul s-a adresat personalului silvic de specialitate, cu studii superioare, implicat în procesul de
management forestier din cadrul Ocoalelor şi Direcţiilor Silvice si a urmărit instruirea în vederea
dobândirii şi aprofundării cunoştinţelor pe următoarele teme:
•
•

Certificarea managementului forestier
Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare
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•

Lemn mort

•

Noţiuni introductive de arii protejate

•

Comunicare

13. Comunicare pentru facilitatorii comunitari
Perioada desfășurării: 9-11 MAI 2014
Cursul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Dezvoltarea rurală și Terenurile cu Valoare Naturală Ridicată
din România”
Teme abordate:










Rolul facilitatorilor comunitari în schimbarea comunităţii
Țăranul- Agricultorul- Fermierul și zone agricole cu valoare naturală ridicată
Comunicarea – noţiuni introductive
Formele comunicării
Componentele comunicării
Bariere în comunicare
Canale de transmitere
Cum pregătim o întâlnire cu oamenii din comunitatea noastră
Motivare. Gândire pozitivă. Soluţii.

14. Curs de formare formatori pentru mediul on-line
Perioada desfășurării: 12-14 MAI 2014
Cursul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Creșterea oportunităţilor de educaţie în domeniul dezvoltării
durabile pentru managerii de arii protejate din România”, finanţat de DBU - Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (German Federal Foundation Environment).
Curs organizat în colaborare cu:

Obiectivul cursului: Pregătirea de traineri pentru mediul online, care să contribuie la elaborarea şi
implementarea modulelor de training din cadrul proiectului, pentru cursurile online și faţă în faţă, programe
ce vor cuprinde sesiuni pe toate temele relevante legate de managementul resurselor din ariile protejate.

•
•
•

Teme abordate:
Grupul meu ţintă pe platforma de e-learning?
Adaptarea informaţiei pentru rezultate optime în formarea e-learning
Configurarea primului curs pe platforma elearning
CUI 23925251 Cont: RO44 BRDE 080S V563 9194 0800 Banca: BRD Braşov
6

PROPARK-FUNDAȚIA PENTRU ARII PROTEJATE
str. Lungă, nr. 175, Braşov, România
tel.:0371092553
tel./fax: +40 368 462 564
e-mail: office@propark.ro
www.propark.ro

•
•
•
•
•
•
•

Instrumente care permit interactivitatea cu participanţii
MBlog, forum, Viki, Calendar Fișiere și foldere și alte instrumente
Activităţi și sarcini alocate cursanţilor pe platforma e-learning
Fundamentele platformei e-learning
Personalizare profilului personal și a intrumentelor de lucru
Fundamentele platformei e-learning
Personalizare profilului personal și a intrumentelor de lucru
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