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INVITAłIE ÎN łARA HAłEGULUI,
LA PRIMA EDIłIE
A FESTIVALULUI DINOZAURILOR

SĂRBĂTOARE
DE ZILELE GEOPARCULUI
ŞI SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ
A GEOPARCURILOR

InfoGEOPARC

În perioada 24-26 iulie 2015, în łara
HaŃegului, pe teritoriul Geoparcului
Dinozaurilor, va avea loc prima ediŃie a
Festivalului Dinozaurilor.
Festivalul se înscrie în linia
evenimentelor organizate şi până
acum de Geoparc, cu accent pe latura
artistică şi culturală. Pe lângă ateliere
de creaŃie destinate copiilor şi alte
evenimente menite să promoveze
dinozaurii pitici unici în lume care au
trăit pe fosta Insulă a HaŃegului în urmă
cu 70 de milioane de ani, localnicii şi
turiştii aflaŃi în zonă au posibilitatea să
participe la un concert de muzică folk
şi la reprezentaŃii de teatru.
Nicu Zotta, Dana Florian, Felicia
Popescu, Dan Manciulea şi Florin

Camen lansează invitaŃia tuturor iubitorilor de muzică folk să participe la„O
seară între prieteni”. Concertul are loc, sâmbătă 25 iulie, în satul Mălăieşti,
comuna Sălaşu de Sus, iar scenografia spectacolului va fi asigurată de cadrul
de poveste oferit de Cetatea Mălăieşti.
Trupa de teatru„Anonimii ComedianŃi”, formată din actori amatori din
Bucureşti, îşi propune să ofere publicului un spectacol vesel şi relaxant, în ton
cu o seară caldă de vară, intitulat„Umor... cu linguriŃa”.
Participarea la evenimente este gratuită.
Deşi aflat la prima ediŃie, Festivalul îşi propune să devină unul de tradiŃie care
să se înscrie în rândul evenimentelor culturale de notorietate din judeŃul
Hunedoara, în scopul promovării culturii şi valorilor haŃegane.
Festivalul este organizat în baza unui parteneriat între Geoparcul Dinozaurilor
łara HaŃegului – Universitatea din Bucureşti și AsociaŃia Geomedia, AsociaŃia
Centrul de Resurse pentru AcŃiune Locală,  AsociaŃia Femeilor din Sîntămăria
Orlea, AsociaŃia Drag de HaŃeg şi cu sprijinul autorităŃilor locale din zonă.

Voluntariat

Trei noi proiecte educa!ionale
și de interpretare turistică
îi așteaptă în această vară
pe voluntarii pentru Geoparc.
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Oameni

Profesoara Liliana Farcașiu este
unul dintre primii ha!egani
care s-a alăturat Geoparcului și
l-a sprijinit în proiectele sale.
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Zilele Geoparcului şi Săptămâna Europeană a
Geoparcurilor, două dintre evenimentele de
tradiŃie ale Geoparcului au fost marcate şi în
acest an în preajma sărbătorii de Sânziene şi a
SolstiŃiului de Vară. ActivităŃile au constat în
tururi ghidate la principalele puncte de
vizitare ale Geoparcului, vernisaje de expoziŃii,
workshop-uri şi activităŃi educaŃionale.
Şi voluntarii pentru Geoparc s-au implicat în
marcarea celor două evenimente prin
participarea la un workshop dedicat realizării
Livezii Senzoriale în localitatea Densuş, dar şi
prin celebrarea, pe 24 iunie, a  Zilei Universale
a Iei într-un mod aparte. Ei au promovat
celebra bluză tradiŃională românească la o
întâlnire cu voluntari din cadrul Serviciului
European de Voluntariat sosiŃi în łara
HaŃegului ca să le împărtăşească din
experienŃa lor internaŃională şi să le explice
care sunt paşii de urmat pentru efectuarea
unui stagiu de voluntariat în străinătate.
Vernisajul expoziŃiilor Corali şi Fragilitate de la
Centrul pentru ŞtiinŃă şi Artă din comuna
General Berthelot şi inaugurarea Casei
TradiŃiilor şi a  Căminului Cultural din satul
Sînpetru s-au numărat printre atracŃiile
pregătite vizitatorilor în scopul marcării celor
două evenimente.



VARA VOLUNTARIATULUI ÎN GEOPARC

Din această vară, turiştii care ajung în

Geoparc pot să parcurgă acelaşi traseu pe

care, dacă l-ar fi străbătut acum cca. 70 de

milioane de ani, ar fi fost foarte probabil să

se întâlnească cu o turmă de dinozauri.

Proiectul „Poteca tematică Valea

Dinozaurilor. Nouă abordare în valorificarea

turistică şi educaŃională a temei

dinozaurilor” a fost iniŃiat de AsociaŃia

Geomedia şi vizează reamenajarea tr seuluia

turistic men&ionat, considerat, de către

Asocia&ia de Ecoturism un dintre cele maia

frumoase 7 poteci tematice din România.

Cu o lungime de 8 km, uneștepoteca

localită&ile Sînpetru – Ohaba Sibişel –

Nucşoara - Peștera, poate fi parcursă pe jos,

cu bicicleta şi, parŃial, cu maşina, iar de-a

lungul ei vizitatorii vor putea străbate

locurile în care, în urmă cu cca. 120 de ani,

Ilona Nopcsa, sora celui dintâi cercetător al

dinozaurilor din łara HaŃegului, Franz

Nopcsa, descoperea primele fosile de

dinozaur. În drumul lor, turiştii pot zăbovi şi

la centrele de vizitare „Casa Dinozaurilor

Pitici”, „Casa TradiŃiilor” şi Centrul de

vizitare al Parcului NaŃional Retezat de la

Nucşoara, pot admira Biserica din satul

Sînpetru, câmpurile cu granit, peisaje,

habitate specifice, arhitectura locală şi pot

afla cum se gospodăreau oamenii pe baza

resurselor naturale vizitând Complexul

tehnicii populare din satul Peştera. Astfel,

poteca poate îndeplini mai multe roluri:

turistic, educaŃional, de relaxare şi de

dezvoltare a comunităŃii.

Proiectul beneficiază de o finanŃare din

partea FundaŃiei pentru Parteneriat şi MOL

România şi este derulat în parteneriat cu

Unitatea de Administrare a Geoparcului

Dinozaurilor łara Ha&egului – Universitatea

din Bucureşti, Asocia&ia Femeilor din

Sîntămăria Orlea,  Primăria comunei

Sîntămăria Orlea şi Şcoala Gimnazială

Sîntămăria Orlea.

O nouă ini"iativă de interpretare turistică și

educa"ie nonformală în Geoparcul

Dinozaurilor $ara Ha"egului – Universitatea

din București își propune să dezvolte o

rela"ie senzorială și afectivă a vizitatorilor cu

elementele naturale.

Proiectul este o continuare a Casei

Vulcanilor, realizată anul trecut la Densuș de

către Voluntarii pentru Geoparc și a

Grădinii Senzoriale din municipiul Gala"i,

un proiect al Centrului de Resurse pentru

Dezvoltare 2020 împreună cu Complexul

Muzeal de Știin"ele Naturii GalaŃi. Cele

două proiecte au fost desemnate de către

MOL România și Funda"ia pentru

Parteneriat cele mai bune din anul 2014,

fiind distinse cu Premiul Spa"ii Verzi.

Cu ajutorul elevilor de la cluburile

Exploratorii ale Școlilor Gimnaziale Densuș

și Răchitova,şi mai ales al  Voluntarilor

pentru Geoparc, majoritatea elevi ai

Colegiului Na"ional „I. C. Brătianu”, vor fi

realizate zece instala"ii care se vor adresa

unuia sau mai multor sim"uri și vor purta

denumiri precum: „Poteca Timpului”,

„Aleea Formelor Împietrite”, „Grădina din

Nori” şi altele. Şi Casa Vulcanilor, în jurul

căreia se  realizează Livada Senzorială,

primeşte o nouă înfă"ișare menită să spună

povestea vulcanilor din łara HaŃegului într-

un mod inedit.

Ini"iativa apar"ine Asocia"iei „Drag de

Ha"eg” și se bucură de finan"area Funda"iei

pentru Parteneriat și MOL România prin

programul Spa"ii Verzi. Parteneri în proiect

sunt Centrul de Resurse pentru Dezvoltare

2020, Geoparcul Dinozaurilor $ara

Ha"egului – Universitatea din București,

Școala Gimnazială Densuș, Școala

Gimnazială Răchitova, Primăria Comunei

Densuș și Asocia"ia Pro Edu Densușianu.

O călătorie de-a lungul erelor geologice,

învăluită în mireasma plantelor din grădina

bunicilor– aşa s-ar putea rezuma proiectul

„Grădina aromată a timpului” propus de

AsociaŃia Centrul de Resurse pentru AcŃiune

Locală. Grădina urmează să fie amenajată la

sediul Geoparcului Dinozaurilor łara

HaŃegului – Universitatea din Bucureşti, din

oraşul HaŃeg, str. LibertăŃii, nr. 9A.

După amenajare, spaŃiul nu va fi doar unul

de vizitare, ci unul interactiv, în care

vizitatorul poate să îşi pună în valoare toate

simŃurile pentru a trăi o  experienŃă

completă. Totodată, grădina va deveni un

spaŃiu destinat activităŃilor educaŃionale în

aer liber şi de promovare a culturii şi

tradiŃiilor locale pentru elevii Colegiului

NaŃional “I.C.Brătianu” din oraşul HaŃeg,

dar şi pentru cei ai şcolilor primare şi

gimnaziale din łara HaŃegului reunite în

ReŃeaua EduGeoparc.

Şi pentru a oferi posibilitatea unei experienŃe

unice unui număr cât mai mare de vizitatori,

plăcuŃele informative vor conŃine şi etichete

destinate persoanelor cu deficienŃe de

vedere care vor fi traduse în alfabetul Braille

cu sprijinul specialiştilor din cadrul

AsociaŃiei Nevăzătorilor din România.

Proiectul este finan"at de Funda"ia pentru

Parteneriat și MOL România și este derulat

de Asocia"ia Centrul de Resurse pentru

Ac"iune Locală, în parteneriat cu Geoparcul

Dinozaurilor $ara Ha"egului – Universitatea

din Bucureşti, Primăria oraşului HaŃeg,

Colegiul NaŃional „I.C. Brătianu HaŃeg”,

Asocia"ia Femeilor din Sîntămăria Orlea şi

AsociaŃia Nevăzătorilor

din România.

Pe urmele
dinozaurilor

RelaŃia om-natură,
explicată în
Livada Senzorială

Plimbare în timp
printre roci şi
ierburi aromatice



Geoparcul Dinozaurilor łara HaŃegului
– Universitatea din Bucureşti, în
colaborare cu Universitatea NaŃională
de Arte Bucureşti şi AsociaŃia Femeilor
din Sîntămăria Orlea le oferă şi în acest
an vizitatorilor care trec pragul
Centrului pentru ŞtiinŃă şi Artă al
Geoparcului din comuna General
Berthelot două expoziŃii de excepŃie.
ExpoziŃia realizată de AlexandraCorali,

Neacşu, îl introduce pe vizitator în
fascinanta lume a coralilor prin
intermediul unei instalaŃii artistice
textile. Autoarea prezintă publicului
nu doar diversitatea şi frumuseŃea
coralilor, ci şi semnificaŃiile lor
mitologice şi spirituale. Spectacolul şi
diversitatea naturii sunt completate de
expoziŃia a Florentinei Micu,Fragilitate

expusă pentru prima oară în România,
având ca temă fluturii din łara
HaŃegului. Tema nu este aleasă
întâmplător, având în vedere că peste
75% din speciile de fluturi de zi din
Ńara noastră pot fi întâlnite în łara
HaŃegului. Caracterul efemer,
fragilitatea şi frumuseŃea fluturilor din
zonă sunt redate de autoare prin
intermediul unei instalaŃii
artistice alcătuite din
benzi verticale

Activitatea voluntarilor pentru
Geoparc ajunşi la finalul clasei

a XII-a a fost recunoscută oficial prin
acordarea certificatelor de voluntariat

Voluntpass, a diplomei care să ateste activităŃile
la care au participat şi suplimentul de diplomă în care

sunt menŃionate competenŃele dobândite. Atât certificatele
de voluntariat cât şi diplomele au fost emise de Universitatea din

Bucureşti, administratorul Geoparcului Dinozaurilor şi poartă semnătura
rectorului UniversităŃii, prof. univ. dr. Mircea Dumitru. De altfel, voluntarii pentru

Geoparc sunt primii care au obŃinut din partea UniversităŃii din Bucureşti astfel de certificate
cu recunoaştere internaŃională. Andrei Andreşoi, Daniel Barboni, Ema Bogdan, Andrei Dincă, Larisa

DuŃă, Maria - Cristina Marton, Bogdan Stegărescu şi Andra Szakacs - Mikes sunt opt dintre voluntarii
care au reuşit ca, în mai puŃin de un an şi jumătate, să strângă, fiecare, sute de ore de voluntariat.

„Casa Vulcanilor”,„Salvăm trecutul pentru viitor”,„Crosul CetăŃii Regale a HaŃegului”, amenajarea
traseelor tematice şi de vizitare către Cetatea Regală a HaŃegului şi spre Tăul fără fund din localitatea
Peşteana sunt doar câteva din lunga listă de proiecte în care s-au implicat voluntarii pentru Geoparc.

transparente şi imprimate serigrafic
cu motive decorative reprezentând
fluturi supradimensionaŃi.
Organizatorii și curatorii expozi)iilor
sunt conf. univ. dr. Daniela
Frumușeanu,  de la Universitatea
Na)ională de Arte București și lector
univ. dr. Alexandru Andrășanu din
partea UniversităŃii din București.
Cele două expoziŃii vor rămâne în
łara HaŃegului până în aprilie 2016.
ExpoziŃia a fost realizată în
parteneriat cu Uniunea Artiştilor
Plastici din România, cu sprijinul
Primăriei și Consiliului Local din
comuna General Berthelot şi
continuă seria proiectelor culturale
şi educaŃionale ale colaborării
dintre Universitatea din
Bucureşti şi Universitatea
NaŃională de Arte,
iniŃiată în vara
anului trecut.

stiri din Geoparc stiri din•

Geoparc stiri din Geoparc• •

Geoparcul Dinozaurilor łara HaŃegului – Universitatea
din Bucureşti îşi consolidează statutul de spaŃiu
educaŃional şi de cercetare de cea mai bună calitate.
Aproape 100 de studenŃi români şi străini au participat,
de la începutul acestui an, la aplicaŃii în teren, iar cca.
1000 de elevi din întreaga Ńară au participat la activităŃi
educaŃionale menite să îi ajute să înŃeleagă ce înseamnă
un geoparc.  15 elevi ai secŃiei de Turism de la Colegiul
NaŃional„I.C. Brătianu” din HaŃeg au parcurs patru
module educaŃionale care i-au ajutat să îşi desfăşoare
practica şcolară în Geoparc.

„ŞtiinŃă, artă şi aventură” este noul program educaŃional
derulat, în luna iulie, de Clubul Colibris, pe teritoriul
Geoparcului. Programul se adresează copiilor şi părinŃilor
din Ńară care, pe parcursul unor sejururi de o săptămână,
pot explora łara HaŃegului bazându-se pe experienŃe
directe şi jocuri. Fiecare zi a săptămânii înseamnă o nouă
destinaŃie plină de poveşti de odinioară, ştiinŃă şi
distracŃie, alături de copii şi membri ai comunităŃii locale.
Cu sprijinul AsociaŃiei Femeilor din Sîntămăria Orlea,
participanŃii interacŃionează şi cu tradiŃiile, gastronomia
şi cultura locală.

După ce a devenit vedeta expoziŃiei„Balauri, dragoni,
dinozari”, de la sediul din HaŃeg al Geoparcului
Dinozaurilor łara HaŃegului – Universitatea din Bucureşti,
Balaurul bondoc este prezent şi la Dino Parc, considerat
cel mai mare parc cu dinozauri din sud-estul Europei,
inaugurat de curând, la Râşnov, în jude)ul Brașov. În baza
unui parteneriat între cele două entităŃi, vizitatorii vor
putea admira, în sala centrală a Centrului de Vizitare al
Dino Parcului Râșnov, timp de două luni, fosilele originale
de dinozaur din specia Balaur bondoc şi vor putea afla
informaŃii despre Geoparc.

Prima ediŃie a Crosului CetăŃii Regale a HaŃegului,
desfășurată în luna aprilie, a reunit la start 70 de
participanŃi de toate vârstele, încurajaŃi de pe margine de
zeci de susŃinători.  CompetiŃia a fost împărŃită pe două
secŃiuni. Prima,„Crosul Scutierilor”, s-a desfăşurat pe o
distanŃă de aproximativ 3 km şi a cuprins patru categorii
de vârstă, iar cea de-a doua, Crosul Cavalerilor”, a avut“
loc pe o distanŃă de aproximativ 6 km şi la startul ei s-au
aliniat participanŃi împărŃiŃi în două categorii de vârstă.
Tomi Coconea - participant la şase ediŃii ale cursei Red
Bull X-Alps - şi Aristide Necula - participant la Maratonul
Nisipurilor din Deşertul Sahara au fost cei doi atleŃi
hunedoreni invitaŃi de onoare. Crosul CetăŃii Regale a
HaŃegului a fost organizat la iniŃiativa Voluntarilor pentru
Geoparc pe un traseu amenajat tot de ei anul trecut cu
scopul de a promova un stil de viaŃă sănătos şi
obiectivele turistice de pe teritoriul Geoparcului.

Trecutul łării HaŃegului
este prezentat vizitatorilor
prin expoziŃii de artă

Certificate

Voluntpass

,

,

,



OAMENII GEOPARCULUI
“Geoparcul a fost de la început o mină

de aur pe care oamenii locului

nu au tiut îns s o exploateze”ş ă ă

După Casa Dinozaurilor Pitici, satul Sînpetru, din comuna Sîntămăria Orlea, se
poate mândri, din această vară, cu un nou spaŃiu expoziŃional, Casa TradiŃiilor. Cu
un concept aparte, expoziŃia propune, prin intermediul lor folosite odinioară în
viaŃa de zi cu zi, o incursiune prin şteşuguri de demult, unele uitate astăzi.me
Firul călăuzitor este lâna şi drumul parcurs de aceasta de la sursă până la produs
finit. Fiecare obiect din expoziŃie are însă o poveste ce aparŃine membrilor
comunităŃii locale şi este totodată un loc în care cei tineri pot învăŃa despre
trecutul bunicilor şi al părinŃilor astfel încât să fie motivaŃi să ducă povestea mai
departe, generaŃiilor ce vor urma. ExpoziŃia a fost organizată de AsociaŃia
Femeilor din Sîntămăria Orlea, cu sprijinul Primăriei comunei Sîntămăria Orlea, în
colaborare cu Geoparcul Dinozaurilor łara HaŃegului – Universitatea din
Bucureşti şi este găzduită de Căminul Cultural din localitate. La Sînpetru, Casa
TradiŃiilor împreună cu  Casa Dinozaurilor Pitici şi viitoarea Casă a Şcoalei,
urmează să devină un adevărat Centru Cultural destinat turiştilor care doresc să
cunoască mai bine trecutul şi prezentul łării HaŃegului. Acest Centru va fi şi
punctul de plecare spre Valea Dinozaurilor, poteca tematică destinată
descoperirii lumii dinozaurilor de acum 70 de milioane de ani.

LecŃie despre istoria oamenilor şi a locurilor,

la Casa TradiŃiilor din Sînpetru

InfoGeoparc este o publica'ie realizată de
Centrul de Resurse pentru Ac'iune Locală
în colaborare cu Geoparcul Dinozaurilor
(ara Ha'egului

Geoparcul Dinozaurilor (ara Ha'egului
www.hateggeoparc.ro
Strada Libertă'ii, nr. 9A, Ha'eg, jud. Hunedoara
tel: 0254 777 853   /    0743 072 930

Jum tate din activitateaă
profesional de dou decenii aă ă
directoarei colii GimnazialeŞ
Sînt m ria Orlea, profesoara deă ă
matematic Liliana Farca iu, esteă ş
legat de Geoparcul Dinozauriloră
ł Ńara Ha egului. O fericită
împletire a explica iilor despreŃ
Teorema lui Pitagora cu
proiectele de voluntariat i deş
descoperire a naturii, a culturii iş
a tradi iilor locale. Au trecut dejaŃ
aproape zece ani de la primul
proiect la care a participat,
“S nt m ria Orlea – autoportretî ă ă
european”, dar amintirile
doamnei profesoare sunt i acumş
cât se poate de vii. i momenteleŞ
în care a cules folclor în comun ,ă
şi activit ile cu copiii, dar maiăŃ
ales momentele unice ale
organiz rii expozi iei dină Ń
Bucure ti, de la Muzeul ranuluiş łă
Român i cele cinci vernisajeş
consecutive. “Eram mai multe
femei din S nt m ria i ne uitamî ă ă ş
speriate la o sal mare i goal deă ăş
la muzeu întrebându-ne cum
vom reu i s amenaj m în maiş ă ă ,
pu in de o s pt mân oŃ ,ă ă ă
expozi ie. O doamn de acoloŃ ă
ne-a spus <e autoportretul
comunei voastre, dac nu ave iă Ń
nimic de spus, l s m sala goal >.ă ă ă

Am reu it s termin m treaba laş ă ă
timp, dar a fost plin de peripe ii.Ń
Iar apoi am avut cinci vernisaje în
cinci zile, fiecare dedicat câte
unui sim – v zul, auzul, gustul,Ń ă
mirosul i memoria, consideratş ă
un sim special”, îşi aminte teŃ ş
doamna profesoar . După ă
autoportretul comunei, au urmat
alte i alte proiecte: “Fluturi iş ş
dinozauri”, “Memoria. Dialogul
Omului cu P mântul”, “Meet youră
Geopark”, “ coala deŞ
biodiversitate”, “Casa
D Pinozaurilor itici”, “Meșteșugul
vopsirii l nii n *ara Ha+egului”,â î
”Casa Miniaturilor”, ”Casa
T Ń Ńradi iilor”. Concluzii dup to iă
ace ti ani de activitate intens ?ş ă
“Geoparcul a fost de la început o
min de aur pe care oameniiă
locului nu au tiut îns s oş ă ă
exploateze. Momentul în care
am început lucrul în proiectele
Geoparcului mi-a dezv luit cuă
totul altceva decât tiam înainte.ş
Copiii înva mai u or i uneoriŃă ş ş
mai multe din proiecte decât
stând în b nci. E important caă
elevii s s fie implica i, s iasă ă ă ăŃ
pe teren i apoi s poat s îşiş ă ă ă
pun în aplicare ideile. Trebuieă
s -i l s m s descopere singuri iă ă ă ă ş
doar s -i canaliz m, iar după ă ă

aceea s descoperim ideile loră
bune. Elevii de la Sânt m riaă ă
Orlea cu care lucr m s-auă
deschis foarte mult, s-au
schimbat, au încredere în ei. Vin
cu drag, lucreaz chiar i înă ş
vacan ”, poveste te profesoaraŃă ş
Farca iu.ş
Un alt proiect de suflet al
doamnei profesoare realizat în
parteneriat cu Geoparcul
Dinozaurilor este Asocia iaŃ
Femeilor din S nt m ria Orlea.î ă ă
Aceasta î i propune s derulezeș ă
programe educa ionale i sŃ ş ă
revigoreze tradi iile dinŃ
comun . “Suntem la început iă ş
înc nu am reu it s facemă ăş
asocia ia s mearg a a cum amŃ ă ă ş
vrea. Va trebui s ne întâlnim cuă

femeile din fiecare sat al
comunei, s le înscriem înă
asocia ie, s le d m ceva deŃ ă ă
f cut. Acum pân le mai avem,ă ă,
pentru c femeile în vârstă ă
dispar una câte una i nu vomş
mai avea de la cine s înv mă ăŃă
tradi iile. Este important s leŃ ă
p str m, pentru c genera iileă ă ă Ń
tinere nu numai c nu mai tiuă ş
vechile obiceiuri, dar uneori
ajung s se îndep rteze cu totulă ă
de ele. Într-unul dintre proiecte,
cineva din echip a fotografiat oă
b trîn care împletea co uri, iară ă ş
aceasta ne-a spus <s nu mă ă
pune i acolo, c le fac de ru ineŃ ă ş
pe nepoatele mele>” spune
doamna directoare.


