
În această ediţie: 

 Acest seminar a avut ca scop 
diseminarea rezultatelor acestui pro-
iect precum şi realizarea unui schimb 
de experienţă între instituţiile impli-
cate în managementul ariilor proteja-
te din România.  

 Programul a inclus două sec-
ţiuni: prezentări făcute de către orga-
nizatori şi invitaţi, urmate de discuţii 

în ateliere de lucru pe diferite 
teme: 

• Rolul participării în manage-
mentul ariilor protejate (AP);  

• Oportunităţi şi obstacole în 
practicarea unui manage-
ment participativ în AP; 

• Tipuri de participare dorite 
în AP. 

 Acest seminar a reflec-
tat situaţia curentă privind 
participarea la managementul 
AP din România şi a deschis 
calea unor discuţii şi viitoare 
colaborări pe această temă la 
nivel naţional. 

Realizări în cadrul proiectului 

Proiectul “Participarea 
Tinerilor la Managemen-
tul Parcului Naţional 
Munţii Rodnei” reprez-
intă o colaborare între 
Environmental Change 
Institute din cadrul Uni-
versităţii Oxford (UK) şi 
Administraţia Parcului 
Naţional Munţii Rodnei 
(APNMR) în intervalul 
2005-2008. Proiectul s-a 
născut din dorinţa de a 
realiza un plan de man-
agement participativ 
pentru parc, prin impli-
carea tuturor factorilor 
interesaţi, dar mai ales a 
elevilor din şcoli şi licee 
limitrofe parcului. 

Participarea Tinerilor la 

Managementul Parcului 

Naţional Munţii Rodnei 

Implementarea proiectului Darwin 

-Obiectivele proiectului 

• Stabilirea contextului 
iniţial şi a sistemelor de 

monitorizare 

• Realizarea şi implemen-
tarea unui Plan de 

Management Participa-

tiv 

• Documentarea meto-
delor folosite şi promo-

varea lor ca un model 

de relevanţă regională 

Buletin 
informativ 
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Seminarul “Managementul participativ al ariilor protejate din 
 România — stadiul actual şi orientări pentru viitor” - a fost organizat 

la Sîngeorz-Băi în data de 24 noiembrie 2006 
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• Implementarea 
proiectului 
Darwin 

• Realizări în cadrul 
proiectului 

• Activităţi repre-
zentative din ca-
drul Cluburilor 
Darwin 

• Monitorizarea 
biodiversităţii cu 
sprijinul specialiş-
tilor 

• Înfiinţarea Asocia-
ţiei ECO RODNA 

• Activităţi propuse 
• Parteneri 
• Finanţatori 
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Activităţi reprezentative din cadrul Cluburilor Darwin 
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 APNMR împreună cu coordonatorii cluburilor 
Darwin au elaborat un ghid privind tehnicile de monitori-
zare a biodiversităţii şi determinatoare pentru diverse gru-
pe de floră şi faună: genul Aconitum, genul Viola, genul 
Campanula, orhidee, ortoptere, piţigoi din parc. Acestea 
vor fi utilizate la monitorizarea biodiversităţii, informaţiile 
colectate de elevi fiind ulterior validate de către experţi. 

 Elevii din cadrul 
Cluburilor Darwin au des-
făşurat activităţi de moni-
torizare a biodiversităţii în 
teren, prin perimetrarea 
unor pieţe de probă care vor 
fi supravegheate pe termen 
lung. Datele obţinute sunt 
centralizate într-o bază de 
date gestionată de  biologul 
 parcului. 

 S-au realizat şi distribuit o serie 
de materiale informative: 
• poster privind aspecte reprezentative 
din prima etapă a implementării pro-
iectului; 

• îndrumar pentru ghidul turistic; 
• pliant cu obiectivele Asociaţiei ECO 
RODNA; 

• hărţi, calendare, brelocuri, pixuri per-
sonalizate; 

• în urma activităţilor întreprinse în 
cadrul proiectului, s-au realizat o 
serie de articole diseminate în 
mass-media; 

• rezultatele proiectului sunt promo-
vate sistematic în comunităţile lo-
cale prin videoproiecţii; 

• în curs de elaborare ghidul specii 
de floră şi faună reprezentative 
pentru PNMR. 

 



 Monitorizarea faunei de or-
toptere se desfăşoară în cadrul unui 
amplu studiu calitativ şi cantitativ pe 
tot arealul parcului de către voluntari 
ai ONG-ului ECO RODNA. Până în 
prezent s-au identificat 51 specii, 
dintre care 3 protejate la nivel 
n a ţ i o n a l :  P h o l i d o p t e r a 
transsylvanica, Miramella ebneri 
car-pathica şi Odontopodisma 
car-pathica. 

 În perioada iunie-iulie 2006 
s-a derulat o acţiune de monitorizare 
a faunei de coleoptere, aranee şi co-
lembole în zona rezervaţiei ştiinţifice 
Pietrosu Mare, cu specialişti din ca-
drul Institutului de Speologie “Emil 
Racoviţă” Bucureşti. 

 Monitorizarea faunei de mi-
cromamifere în zona Casei Laborator 
de pe Faţa Pietrosului s-a desfăşurat 
cu participarea ONG-urilor ECO 
RODNA şi Centrului Focal Pentru 
Conservarea şi Monitorizarea Biodi-
versităţii. 

 

• publicarea de materiale informative, 
ştiintifice privind diverse aspecte ale 
biodiversităţii; 

• implicarea activă în managementul 
ariilor protejate; 

• iniţierea şi derularea unor proiecte 
privind protecţia mediului; 

• promovarea elementelor tradiţionale 
reprezentative din zonă; 

• organizarea de evenimente bio-etno-
culturale. 

 Ac e ast ă  asoc i aţ i e  s- a 
infiinţat din dorinţa de a continua 
activitatea Cluburilor Darwin după 
încetarea finanţării acestui proiect. 

 Scopul asociaţiei “ECO 
RODNA” este cunoaşterea, monitori-
zarea şi conservarea tuturor aspecte-
lor legate de biodiversitate. 

Obiectivele: 

• consultarea specialiştilor în vederea 
inventarierii capitalului natural;  

• implicarea elevilor în vederea moni-

torizării biodiversitaţii PNMR;  

• promovarea valorilor biodiversităţii 
locale; 

• promovarea dezvoltării durabile 
prin utilizarea raţională a resurse-
lor naturale; 

• conştientizarea populaţiei pivind 
legislaţia de mediu; 

• îndrumarea celor care vor să se ini-
ţieze şi perfecţioneze în domeniul 
conservării biodiversităţii; 

Monitorizarea biodiversităţii cu sprijinul specialiştilor 

Infiinţarea   Asociaţiei     “ECO RODNA” 
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A T I T U D I N E A    T A   C O N T E A Z Ă  ! 

SIGLA  ECO RODNA ÎNTRUNIREA MEMBRILOR FONDATORI ACTIVITĂŢI ÎN TEREN 



Administraţia Parcului 
Naţional Munţii 

Rodnei 
Str. Principală Nr. 1445 
427245 Rodna,  
Jud. Bistriţa-Năsăud  
România 

Tel.: +40 263 377715 
Fax: +40 263 377181 
PL. Borşa tel/fax: 0262/344775 
Email: parcrodna@rosilva.ro 
          parcrodna@email.ro 

Finanţatori 

Environmental Change 
Institute 

University of Oxford 
Dyson Perrins Building, South Parks Road 
Oxford OX1 3QY 

Tel.: +44 1865 275848 
Fax: +44 1865 275850 
Email: anna.lawrence@eci.ox.ac.uk 
          alina.szabo@eci.ox.ac.uk 

Parteneri 

Activităţi propuse 

 Proiectul este finanţat de către DEFRA 
(Departamentul de Mediu, Alimentaţie şi Dezvol-
tare Rurală) din Marea Britanie prin Iniţiativa 
Darwin, iar  RNP — ROMSILVA prin Direcţia Sil-
vică Bistriţa asigură cofinanţarea. 

• Realizarea modelului 3D al parcului; 
• Implicarea Asociaţiei ECO RODNA  în atragerea de 
fonduri pentru susţinerea activităţilor de conservare a 
biodiversităţii; 

• Organizarea de tabere ecologice, trasee tematice; 
• Ecologizarea unor trasee turistice; 
• Definitivarea ghidului de specii de floră şi faună re-
prezentative pentru PNMR; 

• Implementarea planului de management participativ 
prin implicarea elevilor din Asociaţia ECO RODNA în 
procesul de conservare a biodiversităţii şi a factorilor 
interesaţi prin abordarea unui management adaptiv; 

• Colectarea informaţiilor în vederea realizării unei 
monografii a PNMR; 

• Diseminarea informaţiilor privind rezultatele proiec-
tului prin elaborarea materialelor informative 
(ghiduri de floră şi faună, pliante, broşuri, hărţi, pos-
tere, mape, veste, şepci); 

• Cartarea primară a habitatelor din parc; 
• Organizarea unei expoziţii tematice; 
• Organizarea unui seminar pe tema atragerii de fon-
duri care să sprijine implementarea obiectivelor pro-
puse; 

• Coordonarea unor lucrări ştiinţifice (teze de licenţă, 
doctorat, masterat, grade didactice etc.); 

• Schimburi de experienţă cu alte structuri de adminis-
trare a ariilor protejate din ţară şi străinătate. 

Parcul Naţional Munţii Rodnei

Şcoala Generală Florian Porcius

Rodna

17 martie 2005

www.parcrodna.ro 

www.eci.ox.ac.uk 


