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Oferta generală cursuri ProPark 

 

1. Managementul ariei protejate- elemente de bază 

 

Durată: 3 zile, 21 ore 

Autorizat ANC: NU 

Prin acest curs dorim să sprijinim administratorii, custozii sau personalul nou angajat de către administratorii 

cu experienţă să înţeleagă mai bine ce înseamnă managementul unei arii protejate (inclusiv siturile Natura 

2000) şi ce cunoştinţe sunt necesare pentru un management eficient. 

Scopul cursului va fi prezentarea noţiunilor şi elementelor de bază necesare pentru managementul ariilor 

protejate. 

  Cursul va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: 

      

Echipa de traineri: Erika Stanciu, Tiberiu Chiricheș, Sebastian Cătănoiu 

2. Managementul operațional al ariei protejate 

Durată: între 4 și 5 zile, 29-37 ore 

Autorizat ANC: NU 

 

Temele abordate: 

• Elemente de bază privind sistemul de arii protejate, inclusiv aspecte legate de legislaţie 

• Funcţiile de management ale administraţiilor de arii protejate și procesul de planificare a 

managementului 

• Derularea operaţiunilor de management pe principalele domenii de activitate 

• Alocarea şi managementul resurselor 

• Managementul eficient al unei arii protejate   

Echipa de traineri: Erika Stanciu, Tiberiu Chiricheș, Sebastian Cătănoiu 
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3. Elaborarea planului de management 

Durată: între 4 și 5 zile, 29-37 ore 

Autorizat ANC: NU 

Prin acest curs dorim să sprijinim administratorii şi custozii de arii protejate în înţelegerea conţinutului şi 

procedurii de elaborare a regulamentului şi a planului de management al unei arii protejate, precum şi în 

coordonarea procesului participativ de elaborare a regulamentului şi a planului de management adaptabil. 

 

Rezultate planificate – participanţii vor dobândi: 

• cunoştinţe: privind conţinutul şi procedura de elaborare participativă a regulamentului şi a planului 

de management al ariei protejate 

• competenţe pentru coordonarea procesului participativ de elaborare a regulamentului şi a planului 

de management al ariei protejate 

• atitudine deschisa pentru implicarea factorilor interesa.i în procesul de elaborare a planului de 

management şi pentru a integra în mod corespunzător interesele sociale şi economice ale comunităţilor 

locale fără a afecta obiectivele de conservare. 

 

Vor fi abordate următoarele teme: 

1. Arii protejate – elemente de bază pentru stabilirea cadrului general de care depinde conţinutul 

regulamentului şi a planului de management: recapitulare scurtă a definiţiei, categoriilor şi obiectivelor de 

management, diferenţe principale între obiectivele de management ale ariilor protejate de interes naţional 

şi a celor de interes comunitar. 

2. Măsuri de conservare a biodiversitaţii (managementul conservării) - bază pentru stabilirea măsurilor de 

management – informaţii minime necesare pentru stabilirea măsurilor de management 

3. Elaborarea regulamentului ariei protejate – conţinut minim recomandat, acte normative de care trebuie 

sa se ţină cont la elaborare, reglementari privind implementarea masurilor din regulament şi competenţe ale 

administratorului/custodelui şi ale altor instituţii 

4. Elaborarea planului de management al ariei protejate – prezentarea detaliată a conţinutului şi a etapelor 

de elaborare, inclusiv a etapelor procesului participativ (de implicare a factorilor interesaţi) 

 

Traineri : Erika Stanciu, Tiberiu Chiricheș, Alina Ioniţă (detalii pe www.propark.ro ) 

 

 

 

4. Managementul conservării biodiversității 

Durată:  5 zile, 37 ore 

Autorizat ANC: NU 

 

5. Monitorizarea ariei protejate 

Durată: 4 zile, 29 ore 

Autorizat ANC: NU 

 

6. Comunicare - elemente de bază 

Durată: 3 zile, 21 ore 

Autorizat ANC: NU 
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Prin intermediul acestui curs vei învăța… 

• Să ai rezultate mai bune în comunicarea cu alţii 

• Să îţi îmbunătăţeşti imaginea personală 

• Să înţelegi procesul comunicării pentru a-l folosi mai eficient 

• Să asculţi activ pentru a evita neînţelegerile 

 

Cursul va include şi informaţii despre ariile protejate din România.  

 

Cine poate participa... 

Oricine doreşte să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare şi colaborare, la muncă sau în viaţa personală. 

 

Beneficii 

Abilităţile de comunicare sunt esenţiale pentru fiecare dintre noi, angajat, angajator sau voluntar. Prin 

exerciţii interactive, auto-evaluări, aplicaţii pe roluri, prezentare şi realizare de materiale multimedia, 

participarea la acest curs îţi va aduce experienţă practică, iniţiind şi răspunzând la diverse forme de 

comunicare de bază. Vei învăţa să te descurci în situaţii variate, bazându-te pe o abordare flexibilă, inovativă 

şi plină de încredere în forţele proprii. De asemenea îţi vei dezvolta abilităţile de a colabora cu alţii şi de a-ţi 

perfecţiona tehnicile de comunicare.  

Activităţile din acest curs te vor simula situaţii concrete, prin care vei învăţa experimentând tehnici de 

comunicare, de dezvoltare personală şi de prezentare. Activităţile includ: 

 

• Experimentarea barierelor din comunicare şi modalităţi de corectare 

• Demonstrarea abilităţilor de ascultare activă 

• Exemplificarea influenţei comunicării nonverbale în recepţionarea mesajului 

• Evaluarea tipurilor de personalitate şi de comunicare 

• Demonstrarea modalităţilor de critică constructivă 

• Experimentarea realizării unei prezentări eficiente 

• Prezentarea modalităţilor de comunicare externă şi organizarea de întâlniri 

 

Teme abordate: 

• Introducere în comunicare/ Bariere în comunicare 

• Comunicarea nonverbală - gesturi, privire, aspect 

• Ascultarea activă 

• Critica constructivă  

• Metode de prezentare publică- tehnici de structurare şi prezentare 

• Comunicare externă – cerinţe minime 

• Organizarea de întâlniri - logistica de bază 

 

Cursul este interactiv, cu o partea teoretică de 30% din timpul cursului. Fiecare participant va primi un suport 

teoretic şi o mapă cu mai multe fişe de evaluare şi exerciţii. 

Echipa de traineri: Alina Alexa, Laura Istrate, Georgiana Andrei, Alexandru Săvulescu 

7. Comunicare pentru arii protejate- modul extins, program de formare profesională autorizat ANC 

Tipul programului: perfecţionare 
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Durată:  6,5 zile, 40 ore 

Autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări): DA 

În urma absolvirii examenului final participanţii primesc certificat de absolvire pentru ocupaţia asistent relaţii 

publice și comunicare (studii medii), Cod C.O.R.  342906, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale și persoanelor vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENȚE PROFESIONALE 

Organizarea campaniilor integrate, Evaluarea eficientei programelor de relaţii Publice, Eficientizarea 

comunicării în organizaţie, Menţinerea relaţiilor cu mass-media, Pregătirea întâlnirilor de lucru. 

 

8. Servicii Ranger- program de formare profesională autorizat ANC 

Tipul programului: specializare 

Durată:  11 zile, 63 ore 

Autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări): DA 

În urma absolvirii examenului final participanţii primesc certificat de absolvire pentru ocupaţia RANGER, Cod 

C.O.R. 511315 , eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și persoanelor vârstnice și 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Ești sau dorești să devii RANGER (”agent de teren”) într-o arie protejată?  

Vrei să contribui mai eficient la soluţionarea problemelor din aria ta protejată?  

Vrei să îţi organizezi mai bine munca, astfel încât să fii printre cei mai buni în această meserie? 

Vrei să știi cum să arăţi colegilor cât de important este rolul tău în echipă și pentru succesul ariei protejate și 

cum ar trebui să colaboraţi ca să lucraţi eficient? 

 

Echipa ProPark știe că RANGERII au un rol esenţial într-un un parc naţional sau natural, o rezervaţie sau un 

sit Natura 2000. Sunt ochii și urechile administratorilor, de multe ori reprezentanţii lor în faţa localnicilor și 

nu numai și cei care sunt ”în prima linie” în acţiunile pentru reducerea ameninţărilor. 

 

Având în vedere că cei ce au o asemenea meserie complexă și responsabilităţi atât de mari ar trebui să 

beneficieze de sprijin cât mai mult, Propark dorește să ajute oferind cursuri prin care să dobândești câteva 

cunoștinţe de bază importante și în cadrul cărora să ofere posibilitatea de a discuta soluţii pentru 

problemele cu care te confrunţi zi de zi. 

 

Cui ne adresăm? 

  

Agenţilor de teren din Administraţiile Ariilor Protejate şi custozilor de Arii Protejate, dar şi persoanelor care 

lucrează în administrarea unei destinaţii turistice, șefilor serviciului de pază sau ale echipelor de rangeri din 

cadrul administraţiilor de parcuri naţionale și naturale sau altor persoane interesate din cadrul echipelor de 

administrare arii protejate, celor ce sunt dedicaţi profesiei pe care au ales-o și își doresc să se perfecţioneze 

alături de experţi cu experienţă practică. 

 

Ce teme vom aborda? 

 

 

• Arii Protejate – rol, importanţă, beneficii, viziune 
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• Comunicare cu vizitatorii și managementul vizitatorilor 

• Rolul și atribuţiile rangerului 

• Managementul conservării și monitorizare  

• Managementul situaţiilor conflictuale 

• Managementul voluntarilor 

• Legislaţie în sprijinul ariilor protejate 

• Tehnici de monitorizare (teren) 

 

 

De ce să particip? 

 

Pentru că vei dobândi: cunoştinţe și competenţe utile și îţi vei îmbunătăţi atitudinea faţă de munca ta de zi 

cu zi și te va ajuta la îmbunătăţirea performanţei și calităţii activităţii. 

 

Traineri: Erika Stanciu, Mihai Togor, Georgiana Andrei, Alexandru Bulacu, Horaţiu Popa, Ioana Popa, Alina 

Alexa, Laura Istrate, Alin Ivașcu, Florin Vasile Hălăuștean. Informaţii despre echipa de formatori și experienţa 

lor: www.propark.ro 

 

9. Facilitator de dezvoltare comunitară pentru arii protejate- program de formare profesională autorizat ANC 

Tipul programului: perfecţionare 

Durată:  5 zile, 3o ore 

Autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări): DA 

În urma absolvirii examenului final participanţii primesc certificat de absolvire pentru ocupaţia RANGER, Cod 

C.O.R. 341204, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și persoanelor vârstnice și 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Scopul cursului va fi formarea de specialiști capabili să contribuie la implicarea activă a comunităţilor în 

administrarea ariilor naturale protejate în vederea  gestionării armonioase a teritoriului comun.   

 

Obiectivele exprimate în competențe profesionale: 

Comunicarea cu membrii comunităţii, Lucru în echipă, Facilitarea recunoaşterii grupului de iniţiativă locală, 

Facilitarea dezvoltării activităţilor socio-profesionale, Promovarea metodei de dezvoltare comunitară 

participativă 

Echipa de traineri: Istvan Szabo, Viorel Lascu, Adrian Pătrulescu, Alina Ioniţă  

 

10. Custode pentru arii protejate 

Tipul programului: perfecţionare 

Durată:  7 zile, 40 ore 

Autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări): DA 

În urma absolvirii examenului final participanţii primesc certificat de absolvire pentru ocupaţia Custode 

pentru arii protejate, Cod C.O.R. 511316, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

persoanelor vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

Cursul se adresează:  

• administratorilor şi custozilor de arii naturale protejate atât din interiorul ariei proiectului, cât şi din 

vecinătatea acesteia; 

• personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate.    

http://www.propark.ro/
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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. 

Temele abordate:  

 

 

 
 

11. Specialist în arii protejate 

Tipul programului: specializare 

Durată:  10 zile, 60 ore 

Autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Calificări): DA 

În urma absolvirii examenului final participanţii primesc certificat de absolvire pentru ocupaţia Custode 

pentru arii protejate, Cod C.O.R. 213306, eliberat  de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

persoanelor vârstnice și Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

Temele abordate:  

Asigurarea măsurilor de conservare a biodiversităţii în ariile protejate, Menţinerea integrităţii ariei protejate, 

Asigurarea managementului  vizitatorilor în  aria protejată, Educarea  publicului privind aria protejată 

 

12. Ecoturism și managementul vizitatorilor în arii protejate, curs organizat în parteneriat cu Asociația de 

Ecoturism din România 

Durată: 4 zile, 29 ore 

Autorizat ANC: NU 

 

Cui ne adresăm? 

  

Responsabililor de turism din Administraţiile Ariilor Protejate şi custozilor de Arii Protejate, dar şi 

persoanelor care lucrează în administrarea unei destinaţii turistice. 

 

Ce teme vom aborda? 
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• Noţiuni de turism şi ecoturism 

• Operaţionalizarea conceptului de destinaţie ecoturistică  din perspectiva unui manager al destinaţiei 

• Planul de management al vizitatorilor şi strategia de dezvoltare a unui turism durabil pentru o    

              destinaţie 

• Iniţierea strategiei de vizitare pentru o arie protejată 

 

De ce să particip? 

 

Pentru că vei dobândi:  

 

 cunoştinţe: produsul turistic, ecoturism, managementul vizitatorilor; 

 competenţe pentru iniţierea unui plan de management al vizitatorilor (strategie de vizitare) şi a      

                      unei strategii de dezvoltare a turismului durabil; 

 atitudini:  deschidere pentru integrarea dorinţelor de experienţă a vizitatorilor şi cooperare,  

implicarea factorilor interesaţi în procesul de elaborare a planului de management al  

              vizitatorilor (strategia de vizitare). 

 

Echipa de traineri : Andrei Blumer, Bogdan Papuc- Asociaţia de Ecoturism din România, Horaţiu Popa 

 

Cerințe precurs: colectarea de imagini din zona pe care o reprezentaţi, cu următoarele subiecte: peisaj, 

infrastructură turistică, tipuri de activităţi, spaţii de cazare, semnalizare turistică, panouri informative, harta 

zonei. 

 

13. Trasee tematice şi elemente de interpretarea naturii 

Durată: 4 zile, 29 ore 

Autorizat ANC: NU 

 

Cui ne adresăm: 

• persoanelor angajate la administraţii de arii protejate sau de către custozi de arii protejate; 

• angajaţilor din instituţiile care au un interes major în a se implica în mod direct sau indirect în 

managementul ariilor protejate; 

• persoanelor interesate din instituţii și organizaţii cu responsabilităţi legate de / resurselor naturale pe pe 

teritoriul și în vecinătatea ariilor protejate; 

• persoanelor care lucrează în domeniul turismului şi managmentul vizitatorilor în destinaţii cu valoare 

ecoturistică. 

 

 

Obiectivul  principal este dobândirea capacităţii de planificare a interpretării şi de integrare a elementelor 

de interpretare în  planul de management și  în planul de management al vizitatorilor (strategia de vizitare). 

 

Principalele teme abordate:  

 

• Tehnici de interpretare a naturii şi a elementelor de cultură și tradiţie locală 

• Interpretarea naturii cu ajutorul unui ranger/ghid în contextual organizării de programe de educaţie 

sau de ecoturism; 

• Planificarea unei poteci tematice în contextul pregătirii unui proiect de finanţare; 
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• Implementarea tehnicilor de interpretare pe o potecă tematică, 

• Exemplificarea în teren pe o potecă model, finalizată, în Parcul Naţional Călimani; 

• Noţiuni de bază în planificarea centrelor de vizitare. 

 Echipa de trainer: Andrei Blumer, Bogdan Papuc, Horaţiu Popa, Iulia Olariu, Ioana Popa 

 

14. Managementul voluntarilor în arii protejate 

Durată: 3 zile, 21 ore 

Autorizat ANC: NU 

Cui se adresează: personalului  angajat în echipe de administrare a ariilor protejate (administraţii sau 

custozi) sau persoanelor interesate din instituţii și organizaţii cu responsabilităţi legate de managementul 

terenurilor / resurselor naturale, pe teritoriul și în vecinătatea ariilor protejate. Seminarul de instruire vine în 

sprijinul responsabililor cu comunităţile, responsabililor de comunicare sau a persoanelor interesate de 

coordonarea de voluntari care doresc să iniţieze programe de voluntariat. 

 

Scopul principal al seminarului de instruire va fi înţelegerea modului în care voluntarii pot contribui la 

managementul ariilor protejate și însuşirea cunoștinţelor de bază necesare managementului voluntarilor.   

Participanţii vor dobândi: 

•cunoștinţe: înţelegerea conceptului de voluntariat, a rolului pe care îl au voluntarii în  ariile protejate, a 

principiilor ce stau la baza managementului voluntarilor implicaţi în activităţile din cadrul ariilor protejate, și 

a principalelor proceduri de management.   

•competenţe pentru planificarea de activităţi ce stau la baza managementului voluntarilor care desfășoară 

activităţi în ariilor protejate.  

•atitudine corespunzătoare pentru implementarea și promovarea unui management eficient al voluntarilor 

din ariilor protejate. 

Cursul va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: 

• Managementul voluntarilor în ariile protejate – Prezentarea generală a noţiunii de voluntariat 

• Planificarea programului de voluntariat. Evaluarea nevoilor organizaţiei și ale comunităţii 

• Managementul programului. Recrutarea voluntarilor. Coordonarea și păstrarea voluntarilor. Instruirea 

voluntarilor. 

• Evaluarea programului. Fundamentele evaluării programelor. Feedback continuu. Dezvoltarea unui 

mecanism de evaluare. 

Formatori: Laura Istrate, Horaţiu Popa (detalii pe www.propark.ro ) 
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15. Tehnici de animație pentru natură & educație ecologică 

 Durată: 4 zile, 29 ore   

 Autorizat ANC: NU 

 

Grupul ţintă:  

• persoane angajate la administraţii de arii protejate sau de către custozi de arii protejate; 

• angajaţi ale instituţiilor care au un interes major în a se implica în mod direct sau indirect în managementul    

ariilor protejate; 

• persoane interesate din instituţii şi organizaţii cu responsabilităţi legate de / resurselor naturale pe pe   

  teritoriul şi în vecinătatea ariilor protejate; 

• persoane care lucrează în domeniul turismului, educaţiei şi managementul vizitatorilor în destinaţii cu  

valoare turistică. 

 

Număr maxim de participanţi: 15 

 

Obiectivul  principal este de a forma participanţilor competenţele necesare de a derula activităţi de animaţie  

pentru natură, adresate copiilor având vârsta între 7 şi 14 ani, prin dobândirea de cunoştinţe de bază 

teoretice, cunoştinţe practice, prin testarea şi experimentarea unor animaţii şi prin adoptarea unei conduite 

potrivite animatorului pentru natură. 

După curs participanții vor şti: 

- care sunt caracteristicile şi necesităţile copiilor. Ce trebuie ştiut când ieşim/lucrăm cu ei în natură; 

- ritmuri de viaţă (viaţă cotidiană şi colectivă); 

- noţiuni de responsabilitate; 

- noţiuni de risc - pericol – securitate – prevenire; 

- codul etic al animatorului.  

- cum trebuie să fie un animator: gesturile şi atitudinea animatorului, managementul timpului; 

- să aplice diferite abordări şi instrumente pedagogice (senzorial, imaginar, ştiinţific, emoţional) care să 

integreze diferite tipuri de a cunoaşte (ştiu să fiu, ştiu să fac, ştiu despre); 

- alegerea activităţilor (în concordanţă cu contextul, publicul, ritmul animaţiei), exprimare şi vocabular; 

- diferite tehnici de animaţie: jocuri de scurtă durată, jocuri mari, serate, activităţi manuale, activităţi de 

expresie; 

- să elaboreze un proiect de animaţie personal, coerent şi realizabil: pregătire, realizare, analiză; 

- să pregătească o fişă pedagogică şi o animaţie; 

- să pregătească o animaţie pentru o potecă tematică; 
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- exemple de animaţie pentru natură referitoare la: habitate alpine, pădure, pajişti, râuri şi lacuri, schimbări 

climatice, deşeuri, carnivore mari (urs, lup, râs), turişti în arii protejate, jocuri mari de o zi. 

Important: în vederea pregătirii cât mai bune a instruirii, participanţii sunt rugaţi să transmită organizatorilor 

domeniile specifice de interes pentru educaţie în aria protejată pentru care lucrează (ex: pădure, zimbru, 

peşteri, comportamentul turiştilor, peisaj, deşeuri, etc.) 

 Echipa de traineri: Horaţiu Popa, Ioana Popa (detalii pe www.propark.ro ) 
 

16. Management Forestier Responsabil – Certificarea managementului forestier 

Durată: 3 zile, 21 ore   

Autorizat ANC: NU 

Cursul se adresează personaluliui silvic de specialitate, cu studii superioare, implicat în procesul de 

management forestier din cadrul Ocoalelor şi Direcţiilor Silvice si urmăreşte instruirea în vederea dobândirii 

şi aprofundării cunoştinţelor pe următoarele teme: 

 

 Certificarea managementului forestier  

 Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 

 Lemn mort 

 Noţiuni introductive de arii protejate 

 Schimbări climatice 

Echipa de traineri: Tiberiu Chiricheș, Sebastian Cătănoiu, Marius Turtică, Liviu Năstasă, Marian 

Drăgoi, Lucian  

17. Management forestier responsabil– Certificarea managementului forestier 

Durată: 4 zile, 29 ore   

Autorizat ANC: NU 

Cursul se adresează ONG-urilor implicate în managementul ariilor protejate, atât din postura de 

administratori/custozi cât şi ca factori interesaţi, precum şi reprezentanţilor autorităţilor locale.  

 

Având în vedere ponderea mare a suprafeţelor ocupate cu păduri în ariile protejate, managementul forestier 

reprezintă un factor hotărâtor. De asemenea trebuie menţionat faptul că administraţiile forestiere din 

România urmăresc în multe situaţii să-şi certifice managementul forestier ca dovadă a aplicării unei 

silviculturi responsabile faţă de valorile ecologice, sociale, culturale şi economice. Aici devine extrem de 

important pentru dumneavoastră, cunoaşterea mecanismelor ce pot contribui la implicarea în procesul de 

management forestier, a organizaţiilor pe care le reprezentaţi, din postura de factori interesaţi.  

 

Astfel, cursul îşi propune instruirea participanţilor în vederea dobândirii şi aprofundării cunoştinţelor pe 

următoarele teme: 

 Aspecte generale privind managementul forestier 

 Tehnici silvice 

http://www.propark.ro/
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 Certificarea managementului forestier 

 Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare 

 Lemn mort 

 Noţiuni introductive de arii protejate 

 Pădurea şi schimbările climatice 

  

18. Introducere în GIS 

Durată: 3 zile, 21 ore   

Autorizat ANC: NU 

Cursul va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: 

• Noţiuni introductive GIS, sisteme de coordinate 

• Tipuri de date folosite 

• Integrarea datelor din diverse surse-realizare hărţilor 

Echipa de trainer: Bogdan Florescu, Adrian Pătrulescu 

 

19. Legislație pentru arii protejate 

Durată: 3 zile, 21 ore   

Autorizat ANC: NU 

20. EIA și SEA 

Durată: 3 zile, 21 ore   

Autorizat ANC: NU 

21. Ariile naturale protejate– obstacol sau oportunitate pentru investitori? 

Durată: 3 zile, 21 ore   

Autorizat ANC: NU 

Prin acest curs dorim să sprijinim investitorii să înţeleagă mai bine rolul și importanţa ariilor naturale 

protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000), de ce este important să se ţină cont de ele în dorinţa de a realiza 

noi investiţii, ce înseamnă și cum ar trebui să contribuim la managementul eficient al acestora, care sunt 

activităţile umane ce se pot desfășura pe teritoriul ariilor protejate. 

Scopul cursului va fi prezentarea noţiunilor necesare pentru înţelegerea corectă a rolului și importanţei 

ariilor naturale protejate (inclusiv a siturilor Natura 2000) din perspectiva dezvoltării durabile. 

Cursul va cuprinde teme ce vor ajuta la îmbunătăţirea cunoştinţelor în legătură cu: 
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Formatori: Erika Stanciu, Tiberiu Chiricheş (detalii pe www.propark.ro ) 

 

 

 

 

  

 

Elementele de bază privind sistemul de arii 
protejate, inclusiv aspecte legate de legislaţie  

Ce este Natura 2000? 

Cum mă afectează regimul ariilor protejate/siturilor 
N2000 ca investitor? 

Cum pot să îmi adaptez investiţia pentru a răspunde 
cerinţelor Natura 2000? 


