INVITAȚIE
Cum asigurăm un peisaj funcțional în Coridorul ecologic Munții Apuseni - Carpații
Meridionali în beneficiul comunităților locale și al carnivorelor mari?
SESIUNE DE INSTRUIRE
Făget - octombrie 2017
Prin prezenta vă invităm să participaţi în perioada 2-4 octombrie 2017 (grupa 1) sau 9-11
octombrie 2017 (grupa 2) la programul de instruire cu tema Conservarea la nivel de peisaj,
organizat în cadrul proiectului LIFE Connect Carpathians.
Acest curs se adresează administratorilor de resurse și terenuri din zona proiectului, de la nivel
județean și local, precum și administratorilor de arii protejate.
În cadrul acestei sesiune vor fi prezentate noțiunile de bază referitoare la măsurile de management
necesare pentru a asigura menținerea și refacerea peisajului și vom discuta în mod constructiv
modul de aplicare al acestora în practică. Seminarul pune accent pe experiența și implicarea activă
a participanților, are în vedere problemele cu care aceștia se confruntă în practică și include analize
de studii de caz, exerciţii interactive, lucru în grup și aplicații în teren.
A doua zi va presupune instruirea pe teren, indiferent de condițiile meteo, așadar vă rugăm să vă
asigurați că aveți haine și încălțări potrivite.
Costurile sunt gestionate de către organizator, Propark - Fundația pentru Arii Protejate : 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 înscrierea codului fiscal al ProPark : 23925251).
Locația cursului este : Hanul lui Bogdan, localitatea Făget. În anexă puteți găsi agenda orientativă.
Data limită pentru inscrierile în prima grupă : 26 septembrie. Iar pentru a doua : 29 septembrie.
Vă mulțumim pentru înțelegere. Vă rugăm să completaţi formularul de înscriere online:
https://goo.gl/forms/fkUZUA9QVoiHen852

Contact înscrieri şi informaţii despre locație și curs:
George Ghișoiu
Telefon: 0724 070809 Fax: 0368 462564
E-mail: training@propark.ro

PROGRAMUL ORIENTATIV AL SESIUNII DE INSTRUIRE

Ziua 1 – orele 13:00 – 18:30
Sesiune de prezentări și discuții - Prezentarea și discutarea aspectelor teoretice referitoare la
conservarea peisajului: concept de bază, cadrul legal, modele de abordare în practică, peisajul și
specificul conservării la această scară, asigurarea conectivității ecologice etc.

Ziua 2 – orele 09:00 – 18:00
Scurtă recapitulare
Introducere în tematica aplicației de teren
Aplicație practică în teren – lucru pe grupuri
Sesiune de lucru pe grupuri pe baza studiilor de caz discutate pe teren pentru elaborarea de
propuneri de soluții

Ziua 3 - 09:00 – 13:30
Prezentarea și discutarea rezultatelor grupurilor de lucru
Concluzii și pași următori

