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Quo Vadis, Ariile  Protejate? 
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„Conservarea naturii va deveni eficientă şi reală numai atunci când va face parte integrantă din filozofia şi 

comportamentul tuturor” (Stockholm, 5 – 16. VI. 1972) 

 

ProPark Fundația pentru Arii Protejate vă invită la Gala Ariilor Protejate (GAP) – ediția a III-a, un 

eveniment de sărbătorire a celor care lucrează în domeniul protecției naturii, dar care ne oferă și 

posibilitatea de a dezbate probleme importante ale domeniului. 

 

Tema centrală pentru anul acesta o constituie definirea unei strategii naționale a ariilor protejate din 

perspectiva celor implicați direct în managementul ariilor protejate și discutarea modalității în care firmele 

pot fi implicate activ în conservarea naturii. Bineînțeles, ca și în anii anteriori, la Gală vom sărbători realizări 

deosebite din arii protejate în anul 2017. La eveniment sunt invitați administratorii ariilor protejate, 

reprezentanții Ministerului Mediului și Agenției pentru Arii Naturale Protejate, reprezentanți ai sectorului 

de afaceri, persoane politice, gestionari de resurse naturale și reprezentanți media. 

 

Anul acesta pe lângă secțiunile de concurs propuse în fiecare an, împreună cu Asociația Rangerilor din 

România vom organiza și concursul Rangerul "Jos Pălăria" care va consta în probe practice desfășurate în 

timpul evenimentului Gala Ariilor Protejate. 

 

Înscrierea la eveniment se face prin completarea  formularului online până pe data de 20 noiembrie 2017, 

iar confirmarea participării se va face până cel târziu pe data de 24 noiembrie 2017.* 

 

Organizatorul va acoperi cheltuielile de cazare și masă, cheltuielile de transport urmând a fi suportate de 

participanți. 

 

Mai multe detalii, inclusiv agenda se găsesc în acest document (infopack).Evenimentul este finanțat de 

Fundația Conservation CARPATHIA (FCC) si JF Furnir. 

 

Vă multumim! 

Echipa ProPark 

 

*Deoarece la Gala Ariilor Protejate avem un număr limitat de locuri, organizatorul își rezervă dreptul de a 

selecta participanții astfel încât la eveniment să fie reprezentate cât mai multe organizații relevante din 

domeniu.  

  

  

 

 

 

http://www.ranger.ro/
http://www.ranger.ro/
http://www.ranger.ro/
https://goo.gl/forms/2bPG5ajQxdCLsENV2
https://goo.gl/forms/2bPG5ajQxdCLsENV2
https://www.carpathia.org/
https://www.carpathia.org/
http://www.jffurnir.com/ro
http://www.jffurnir.com/ro
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LOCUL DE DESFĂȘURARE 
  

ANA HOTELS SPORT 

Valea Dragă, Poiana Brașov, Brașov, România 

Tel: +40 268 407 330 Fax: +40 268 407 336 Web: http://www.anahotels.ro/sporthotel/default-ro.html 

Evenimentul va avea loc în incinta Ana Hotels Sport, situat în Poiana Brașov, într-un loc pitoresc de la 

poalele Muntelui Postăvaru, lângă pârtiile de schi și în mijlocul unei păduri. Atât serviciile de cazare și masă, 

cât și toate sesiunile de prezentări și grupuri de lucru se vor desfășura în incinta acestui hotel. În afara 

sesiunilor planificate în cadrul evenimentului, vă puteți relaxa la piscina și sauna acestui hotel, toate aceste 

servicii fiind gratuite pentru participanți. Cazarea va fi asigurată în camere duble cu paturi twin, iar mesele 

vor fi servite sub forma unui bufet, având atât preparate pentru vegetarieni, cât și pentru non-vegetarieni. 

Cazarea în camere single este posibilă doar în condițiile specificate în formularul de înregistrare. 

 

 

 
 

  

http://www.anahotels.ro/sporthotel/default-ro.html
http://www.anahotels.ro/sporthotel/default-ro.html
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Cum ajung la Gala Ariilor Protejate 2017? 
 

Cu autoturismul. 

Da. După cum știi, încă nu avem autostradă spre Brașov. S-ar putea ca acest lucru să te încânte pentru că 

priveliștea de pe drum merită nu doar o viteză redusă, dar uneori chiar și 1-2 opriri. Dinspre București (sud) 

poți veni pe E60/DN1 până la Brașov, de unde vei urmări indicatoarele de Poiana Brașov. Poți vizita cu 

ocazia aceasta și centrul Brașovului. Din Pitești (sud-vest) poți urma drumul de Poiana Brașov (DN1E) din 

Râșnov, chiar pe lângă Cetatea medievală din Râșnov. Venind dinspre Sibiu (vest), pe E68, poți alege 

varianta prin Brașov, discutată mai devreme sau varianta prin Râșnov, dacă vei vira la dreapta la Codlea (pe 

drumul județean foarte bun 112A) sau la Ghimbav (pe DN73B). De la Sighișoara (nord), vii pe DN13 până la 

Brașov.  

 

Cu trenul. 

Este foarte ușor de ajuns cu trenul la Brașov pentru că este în mijlocul României. Iar gara este în mijlocul 

orașului, foarte aproape de Centrul Civic. Din gară poți lua autobuzul nr. 4 (din 15 în 15 minute) 7 stații, 

până în Livada Poștei, iar apoi autobuzul nr. 20 (din oră în oră), 6 stații, până în Poiana Brașov. Acolo poți 

alege să mergi pe jos 500 de metri până la Hotel sau să chemi un prieten să te ajute.  

 

Cu avionul. 

Nu știm dacă să ne bucurăm sau nu, dar Brașovul nu are aeroport. Așadar avionul nu este o opțiune decât 

dacă vei alege să călătorești așa până la Sibiu sau București, cele mai apropiate aeroporturi, iar de acolo vei 

alege varianta autobuz sau tren. 
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Ce ne dorim să realizăm prin acest eveniment? 

 

 
 

Pentru acest eveniment avem 3 obiective majore: 

1. Să stabilim care este viziunea administratorilor de arii protejate și a celor care sunt implicați în 

conservarea naturii pentru viitorul ariilor protejate din țara noastră 

2. Să oferim o posibilitate pentru schimburi de experiență, pentru discuții profesionale participanților 

3. Să sărbătorim împreună realizări din domeniul managementului ariilor protejate și rangerii 

pricepuți care se încumetă să se înscrie la prima competiție organizată în țara noastră pentru ei.  

În ce privește primul obiectiv, până pe data de 25 noiembrie organizatorii vor pune la dispoziția 

participanților o primă versiune a Strategiei pentru Ariile Protejate din România, așa cum a rezultat din 

dezbaterile ce au avut loc în cursul verii 2017 și la sesiuni de lucru ale Federației Coaliția Natura 2000.  
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PROGRAMUL EVENIMENTULUI 
 

Luni, 4 decembrie – Sosirea și înregistrarea participanților, Sesiune plenară, 

Grupuri de lucru 
  

12:30 - 14:00 - Vă invitam să vă înregistrați la recepția hotelului și să vă luați ecusoanele de participant de la 

organizatori, care vor fi prezenți la recepția hotelului. Apoi sunteți așteptați la  o gustare rece cu ceai sau 

cafea caldă. 

 

14:00 - 16:00 - Vă invităm la sesiunea plenară, la prezentările care vă vor informa despre ceea ce dorim să 
facem împreună la această conferință și vor stimula, sperăm, o gândire constructivă pentru sesiunile de 
lucru ce vor urma. Și pentru că ne dorim ca prezentările din această sesiune să încurajeze gândirea 

inovativă și să aducă idei noi, tema plenarei va fi ”Think out of the box” - Tendinţe în conservarea 
naturii. La această sesiune se va face o prezentare foarte succintă a propunerii de Strategie pentru Ariile 
Protejate ale României, respectiv a variantei care a rezultat din sesiunile de lucru organizate în vara anului 
2017. 
 

16:30 - 18:30 - Veți participa la grupul de lucru pentru care ași optat prin formularul de înregistrare. 

Rezultatele dezbaterilor vor fi incluse în Strategia pentru Ariile Protejate ale României. Temele de 

dezbatere vor fi: 

  

1. Ariile protejate - Quo Vadis? - Vom dezbate probleme legate de: necesitatea extinderii sau 

modificării rețelei de arii protejate, necesitatea extinderii ZPS și ZPI în parcuri naționale, desemnarea de 

coridoare ecologice, ș.a. 

Moderator: Erika Stanciu, ProPark Fundația pentru Arii Protejate 

  

2.      Management eficient și eficace - Vom discuta despre acțiunile prioritare necesare pentru 

îmbunătățirea managementului în următorii 10 ani 

Moderator: Alina Ioniță, Consultant independent 

  

3. Modalități de finanțare a ariilor protejate. Corporate Social Responsibility - Vom dezbate 

problema finanțării, atât din perspectiva eficientizării distribuției fondurilor europene pe viitor, a plăților 

compensatorii pe care trebuie să le asigure statul, cât și din perspectiva mobilizării companiilor pentru a 

contribui la conservare, pornind de la conceptul de Corporate Social Responsibility. Vom discuta și despre 

necesitatea introducerii conceptului de ”Corporate Nature Responsibility”. 
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Moderator: George Ghișoiu, ProPark Fundația pentru Arii Protejate 

 

4. Comunități locale și beneficii economice pentru o dezvoltare durabilă în arii protejate - 

Dezbaterile vor pleca de la prezentarea conceptului de Destinații de ecoturism în România, urmată de 

definirea priorităților de acțiune în arii protejate pentru a demonstra strânsa legătură între conservare și 

dezvoltarea comunităților locale. 

Moderator: Andrei Blumer, Președinte Asociația de Ecoturism din România 

  

5. Parteneriate responsabile în vederea conservării naturii - Se vor discuta principii și condiții pentru 

colaborări cu companii în vederea conservării naturii. 

Moderator: Tiberiu Chiricheș, Director Executiv ProPark Fundația pentru Arii Protejate 

  

18:30 - 19:00 - Cu o deosebită plăcere, vă invităm în sala plenară pentru a viziona filmul de scurt metraj 

Natura Brașovului, un film despre ariile protejate din judeţul Braşov care prezintă atât valorile naturale cât 

și activitățile care se pot organiza în aceste arii protejate: birdwatching (observare păsări), alpinism, 

fotografie, ciclism, drumeţie, activități de speologie, etc. 

  

19:00 - Vă invităm la cină la restaurantul hotelului. 

  

  

Marți, 5 decembrie – Grupuri de lucru, Sesiune surpriză, Festivitatea de premiere, 

”Ca la noi, la nimenea!” 
  

9:00 - 11:00 -  Vor continua sesiunile de grupuri de lucru, pauza de cafea fiind inclusă pe timpul lucrului. 

11:00 - 12:00 - Moderatorii împreună cu participanții grupurilor de lucru vor prezinta concluziile în plen, iar 

participanții vor avea ocazia să pună întrebări. 

12:00 - 13:00 - În acest interval de timp sunteți invitați la masa de prânz în restaurantul hotelului. 

14:30 - 17:30 -  Sesiune surpriză  

19:00 - 22:00 - Vă invităm să participați la cina și la Festivitatea de premiere a Galei Ariilor Protejate și la 

premierea câștigătorilor competiției Rangerul “Jos Pălăria”, respectiv la proba specială culturală a serii  

”Ca la noi, la nimenea!” 

  

Înscrierea proiectelor pentru competiția Galei Ariilor Protejate 

Invităm și încurajăm toți administratorii de arii protejate din România să se înscrie cu proiecte 

implementate în anul 2017 (cu excepție la categoria Conservarea biodiversității unde sunt eligibile proiecte 

aflate în implementare din anul 2013) până în data de 20 noiembrie  la categoriile de mai jos: 

● Dezvoltarea ecoturismului – vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link 

● Educație pentru natură - vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link 

● Natură pentru toți - concurs de fotografie - vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link   

● Ariile Protejate în sprijinul comunităților - vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link 

● Promovarea ariei protejate - vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link 

● Conservarea biodiversității în ariile protejate - vă rugăm să înscrieți proiectul folosind următorul link 

https://goo.gl/forms/ubCdkz1FN8wJbZr73
https://goo.gl/forms/ubCdkz1FN8wJbZr73
https://goo.gl/forms/zcNdxeG5pdLbg2cO2
https://goo.gl/forms/zcNdxeG5pdLbg2cO2
https://goo.gl/forms/6uCy4LBynHSAUovp1
https://goo.gl/forms/6uCy4LBynHSAUovp1
https://goo.gl/forms/lHuYhhaFLWYijoIB2
https://goo.gl/forms/lHuYhhaFLWYijoIB2
https://goo.gl/forms/8H1F9f02aAaoDb7b2
https://goo.gl/forms/8H1F9f02aAaoDb7b2
https://goo.gl/forms/iGXA5i6GLsB6xBQp1
https://goo.gl/forms/iGXA5i6GLsB6xBQp1
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COMPETIȚIA  RANGERUL “JOS PĂLĂRIA” 

“Rangerul este persoana care se ocupă, în principal, de asigurarea conservării şi protejării patrimoniului 

natural, cultural şi istoric situat în ariile protejate. Desfăşoară activităţi de ghidaj şi supravegherea 

activităţii turiştilor, realizează intervenţii şi amenajări necesare activităţii de turism în aria respectivă. 

Rangerul colaborează cu localnicii din zonă, cu cercetători, fomatiuni salvamont şi salvaspeo, operatori 

turistici. El răspunde de aplicarea legilor şi regulamentelor în ariile protejate, de asigurarea securităţii 

turiştilor. Organizarea unor activităţi educative în centrele de vizitare sau pe teren reprezintă componente 

obligatorii ale activităţii lor. Prin calitatea de ranger se înţelege persoană nominalizată în stadiul actual, în 

România, ca gardian ecologic, custode sau agent de teren şi care îndeplineşte servicii asociate cu munca de 

ranger” - Asociația Rangerilor din România. 

Împreună cu Asociația Rangerilor din România, ne dorim să provocăm cei mai entuziaști rangeri din 

România la un concurs în care să își “demonstreze” abilitățile și cunoștințele pe care le pun în slujba 

protecției naturii. 

Concursul va consta în probe practice și teoretice (orientare în teren, interpretare, recunoaștere specii) 

care se vor desfășura în perioada 4-5 decembrie în cadrul Galei Ariilor Protejate 2017. 

Invităm ca fiecare arie protejată să delege un ranger pentru a participa la această competiție, completând 

până în data de 20 noiembrie următorul formular. 

  

 ”CA LA NOI, LA NIMENEA” 

 

Bogăția naturii din ariile noastre protejate este cel mai adesea însoțită de diversitatea, unicitatea și bogăția 

culturală a comunităților locale. Ariile protejate din România sunt suprapuse unor zone folclorice și 

culturale a căror conservare și promovare este parte din munca Dumneavoastră, a Administratorilor. 

 

În acest an, vă invităm ca în cadrul Galei Ariilor Protejate să fiți ambasadorii comunităților locale și să faceți 

cunoscută participanților bogăția etnografică și culturală a acestora, prin intermediul unui moment artistic. 

Publicul va fi invitat să aleagă cea mai reușită interpretare reprezentată prin cântec, dans popular 

prezentarea costumului/costumelor popular(e), prezentarea unui obicei sau a unei datini populare din zonă 

sau alte activități speciale. 

  

Înscrierea la această competiție se face prin completarea formularului de participare la Gala Ariilor 

Protejate, folosind urmatorul link. 

  

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/y3blvf6GARGLYgmf1
https://goo.gl/forms/A9Tr67yEgk5jdBO43
https://goo.gl/forms/A9Tr67yEgk5jdBO43
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Miercuri, 6 decembrie – Excursii  
  

1. Centrul de vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului și vizitarea Centrul de Educaţie Schubz 

           Traseu: Brașov –Râșnov- Zărnești 

Ghizi și gazde: Andreea Kurta (Parcului Naţional Piatra Craiului), Florentina Florescu (Centrul de 

educaţie SCHUBZ) 

Programul: 9.00 ( plecare Brașov)-14.00 (retur Brașov) 

Descriere: Centrul de vizitare al Parcului Naţional Piatra Craiului reprezintă un prim pas de 

explorare a Parcului. Un tur al centrului oferă o experienţă senzorială extraordinară. Cu ajutorul 

dispozitivelor touch screen şi a machetei interactive a Piertrei Craiului vizitatorii pot vedea peisaje 

din Piatra Craiului şi pot afla toate informaţiile necesare despre flora şi animalele sălbatice care 

trăiesc aici, dar şi despre rocile care alcătuiesc masivul.  

              Pentru mai multe informaţii vizitaţi: www.pcrai.ro  

              Centrul de educaţie SCHUBZ 

 Centrul de educaţie SCHUBZ aduce în România metode de educaţie interactive şi experienţiale, 

dezvoltate şi testate în Germania şi în alte ţări, în care contactul copiilor cu natura  este o parte 

esenţială a educaţiei la orice vârstă. În cadrul programelor dezvoltate aici, copiii, tinerii de diferite 

vârste şi familiile lor vor experimenta şi vor înţelege natura ca bază a vieţii lor. Pentru mai multe 

informaţii vizitaţi: www.schubz.ro 

Echipament necesar: echipament lejer în funcție de vreme 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcrai.ro/
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2. Pădurile virgine de la Şinca 

           Traseu: Brașov-Șinca- Valea Strâmbei 

Ghizi și gazde: Tiberiu Chiricheș ( ProPark Fundația pentru Arii Protejate), Director – ing. Urdea 

Sorin , Ocolul Silvic Pădurile Şincii R.A 

Programul: 9.00 ( plecare Brașov)-14.00 (retur Brașov) 

Descriere: La poalele Făgăraşilor, în satul Şinca, se află o pădure veche şi neatinsă, a cărei 

frumuseţe şi unicitate au făcut-o pretendentă la declararea ei drept „patrimoniu UNESCO”, cea mai 

înaltă distincţie pentru un loc natural. Aici vom găsi peste 300 de hectare de natură curată, 

neatinsă de om. De asemenea în pădurea virgină de la Şinca întâlnim cel mai mare brad din ţară cu 

o înălţime de peste 60 de metri. http://www.padurilesincii.ro/ 

  Echipament necesar: bocanci, parazăpezi, haine călduroase, pelerină de ploaie 

              

Copyright Doru Oprisan 

 

 

http://www.padurilesincii.ro/
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3. Complexul Geologic de la Racoș  și Stejarul Secular de la Mercheasa 

Traseu: Brașov - Racoș 

Ghizi și gazde: Catălin Cantor (Asociația Carpaterra) 

Programul: 9.00 ( plecare Brașov)-14.00 (retur Brașov) 

Descriere:  Mai sus de satul Mercheașa, trăiește un adevărat bătrân al Carpaților. Acest stejar este 

cel mai bătrân din țară și are o vârstă estimată la peste 900 de ani. Coroana lui este aproape 

perfectă și greu ai spune că este aici de aproape un mileniu. Vă invităm să vizităm împreună acest 

străjer al Carpaţilor dar şi Complexul Geologic Racoş care se află în imediata vecinătate a acestuia. 

Aici erupțiile vulcanice datează de peste 1,3 milioane de ani și au fost printre ultimele din Carpați. 

Circuitul traseului ne poartă pe la Coloanele de Bazalt, Cariera de Scorie (Vulcanul Stins), Lacul de 

Smarald dar şi pe deasupra acestora pentru a vedea perspectiva Tipiei Ormenişului şi cea a 

Racoşului. Haideţi să păşim împreună în minunata lume a vulcanilor bazaltici! 

http://www.carpaterra.org/  

Echipament necesar: bocanci, pelerina de ploaie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carpaterra.org/
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4. Destinaţia ecoturistică Poarta Carpaților   

Traseu: Brașov – Moieciu de Sus - Fundata 

Ghizi și gazde: Mihai Orleanu (Centrul de Ecologie Montană) 

Programul: 9.00 ( plecare Brașov)-14.00 (retur Brașov) 

Descriere: Zona Bran-Moieciu-Fundata este fără îndoială una dintre cele mai atractive zone 

turistice din țară. Aici stau alături modelul haotic, incoerent bazat pe dezvoltarea excesivă a 

infrastructurii de cazare în Bran și Moieciu de Sus și dezvoltarea mai lentă și mai armonioasă din 

zona Șirnea-Fundata-Fundățica. Pentru a valorifica potențialul natural și cultural precum și 

prezența turiștilor, și pentru a stabili o direcție mai durabilă pentru dezvoltarea ecoturismului, aici 

este în curs de certificare Destinația Poarta Carpaților. Veți putea afla mai multe despre abordarea 

strategică de dezvoltare a ecoturismului în zonă, provocările și rezultatele concrete ale activității 

desfășurate aici de către CEM pentru dezvoltarea viitoarei destinații ecoturistice.    

https://cem.ro/ 

Echipament necesar: echipament lejer în funcție de vreme 

        Photocredit Centrul de Ecologie Montană 

 

 

https://cem.ro/
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5. Ferma ecologică Cobor  

Traseu: Brașov – comuna Ticușu Vechi 

Ghizi și gazde: Cristoph Promberger, Iulia Florea  

Programul: 9.00 ( plecare Brașov)-14.00 (retur Brașov) 

Descriere:   Cobor - Fermă ecologică sau Ferma ecologică din Cobor 

Dealurile Transilvaniei susțin unele dintre cele mai importante pășuni de înaltă valoare naturală din 

Europa. Florile depind de un anumit tip de gestionare a terenurilor, insectele depind de multe 

dintre aceste flori iar păsările depind de aceste insecte și de pășunile vechi de secole. Un ciclu 

important al vieții care necesită continuitate... 

Proiectul Fermei ecologice din Cobor, județul Brasov este rezultatul unui amestec perfect între 

conservarea biodiversității, o destinație ecoturistică plăcută, de un rustic modern, produse agricole 

organice, o locație excelentă pentru cai, locuri de muncă pentru comunitatea locală și promovarea 

acesteia. 

(https:/www.carpathia.org/ro/)     

Echipament necesar: echipament lejer în funcție de vreme 

 

             Photocredit: Fundația Conservation Carphatia 
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