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Invitaţie 

Management Forestier Responsabil 

Seminar de instruire 

 

ProPark – Fundaţia pentru Arii Protejate vă invită să participaţi în perioada 09-11.05.2016 la cursul de instruire cu 

tema: „Management Forestier Responsabil – Certificarea managementului forestier”, organizat în cadrul 

proiectului „Natura 2000 şi Dezvoltarea Rurală în România” finanțat de Programul de Cooperare Elvețiano-

Român. 

Sesiunea de instruire va cuprinde o etapă onlinei şi o etapă faţă în faţă: 
 

1. Înscrieri platformă: 08 - 18 martie 2016 

2. Curs online: 21 martie - 15 aprilie 2016 

3. Examen online: 15 aprilie 2016 

4. Anunţ selecţie: 22 aprilie 2016 

5. Curs faţă în faţă: 09 - 11 mai 2016 

 
Cursul se adresează reprezentanţilor ONG-urilor interesate de managementul forestier reponsabil, 
reprezentanţilor agenţiilor de protecţie a mediului, altor factori interesaţi şi implicaţi în acest subiect. 
 
În cazul în care sunteţi selectat şi aţi obţinut nota corespunzătoare la etapa online, veţi fi invitat să participaţi la 
sesiunea faţă în faţă care va fi organizată în perioada 09 - 11 mai 2016, la Hotel Ciucaş, Aleea Sfânta Ana nr. 7, 
Tuşnad, Jud. Harghita. 
 
Pentru înscrieri vă rugăm să completaţi formularul următor până în data de 18 martie 2016: 
https://docs.google.com/forms/d/1Xzwbpy2tIw2eD78Mp_0pnue3lepfGGx9KuB9ykaSlaQ/viewform?usp=send_form 

 
Pentru aceast program de pregătire există un număr limită de 40 de participaţi pentru cursul online şi 20 de 
participanţi pentru cursul faţă în faţă. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Xzwbpy2tIw2eD78Mp_0pnue3lepfGGx9KuB9ykaSlaQ/viewform?usp=send_form
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Toate costurile sunt asigurate de organizator: cazare, masă, transport (în limita a 7,5 l/100 Km consum de 
combustibil, în baza bonului fiscal datat în perioada sesiunii de instruire, pe care veți solicita trecerea C.U.I.: 
23925251).  
 
Recomandarea este să vă planificaţi sosirea cu o seară înainte de prima zi de curs, iar plecarea cel mai devreme 
după ora 16.00 a ultimei zile de curs.  
 
Cursul este intensiv, cu începere la ora 9.00 și încheiere la ora 18.00. Seminarul pune accent pe experiența și 
implicarea activă a participanților, are în vedere provocările cu care aceștia se confruntă și se bazează pe analiza 
studiilor de caz, exerciţii interactive, auto-evaluări, aplicaţii pe roluri.  
 
 
Contact înscrieri şi informaţii: 

Roxana Iordăchescu 
Tel: 0724/03.36.04 
Fax: 0368/46.25.64 
Email: roxana.iordachescu@propark.ro 
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Agendă curs faţă în faţă 

Management Forestier Responsabil 

09 – 11 mai 2016 

ZIUA 1 

10:00 – 11:30 Aspecte generale privind managementul forestier 

11:30 – 11:45 Pauză de cafea 

11:45 – 12:45 Aspecte privind tehnica silvica 

12:45 – 14:00 Pauza de masă 

14:00 – 15:30 Certificarea forestiera in sistem FSC 

15:30 – 15:45 Pauză de cafea 

15:45 – 18:00 PVRC + Paduri seculare 

ZIUA 2 

10:00 – 11:15 Lemn mort și arbori pentru biodiversitate  

11:15 – 11:30 Pauză de cafea 

11:30 – 13:00 Arii protejate si Situri N 2000 

13:00 – 14:00 Pauză de masă  

14:30 – 18:30 Excursie  tematică 

ZIUA 3 

10:00 – 11:15 Schimbări climatice 

11:15 – 11:30 Pauză de cafea 

11:30 – 13:00 Evaluare finală/Discuție finală 

13:00 – 14:00 Pauză de masa 
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Teme pregătire online: 

 

1. Aspecte generale privind managementul forestier 

2. Aspecte privind tehnica silvica 

3. Certificarea forestiera in sistem FSC 

4. Ariile protejate și managementul forestier 

5. Schimbările climatice și pădurea 

 

 

                                                             
i Etapa online se desfăşoară pe platforma proparktraining.ro, elaborată în cadrul proiectului “Creșterea oportunităților de 

educație în domeniul dezvoltării durabile pentru managerii de arii protejate din România” proiect   finanțat de  DBU - 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt (German Federal Foundation Environment). Pentru mai multe detalii 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 

https://www.dbu.de/1246.html
https://www.dbu.de/1246.html

