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Un schimb cultural care s-a bucurat de un 
mare succes a avut loc în această vară, 
în Franța, între Geoparcurile UNESCO 
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, 
administrat de Universitatea din București 
și Geoparcul Luberon. Evenimentul s-a 
desfășurat în perioada 2 – 12 august 2016, 
în baza unui parteneriat cu Asociația 
Saint – Ferréol. 
Timp de aproape două săptămâni, la Capela 
Saint - Ferréol au fost expuse lucrările 
de artă textilă ale Danielei Frumușeanu, 
profesor la Universitatea de Arte din 
București (UNARTE), partener al Geoparcului 
Dinozaurilor Țara Hațegului. O altă expoziție, 
de fotografie, aparținând studentei Andreea 
Zahn, a fost expusă la Maison du Parc - Apt. 
Și tot aici, francezii au putut admira 
și lucrările a două tinere voluntare, prezente 
în calitate de ambasadori culturali 

Lepidepterologul 
Dorel Ruști și ale sale 
„Petale zburătoare” 
din Geoparc
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ai Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, Petra Lînaru și Roberta Gașpar. Ele au realizat câteva picturi inspirate din imagini 
ce surprind frumusețea Țarii Hațegului, utilizând pigmenţi naturali proveniţi chiar din Luberon. De altfel, toate lucrările 
expuse în Franța au avut ca sursă de inspirație singurul geoparc UNESCO din România - Geoparcul Dinozaurilor.
Schimbul cultural nu s-a rezumat doar la artă vizuală. Interpreta Dana Florian, prezentă și la concertul folk din cadrul 
Festivalului Dinozaurilor, a susținut tot la Capela Saint - Ferréol un recital de voce și  chitară, alături de muzicienii francezi 
Alain Kervahut (voce), Laurent Flechaire (pian) și Julian Camine Pontet (voce și chitară).
Mari iubitori de frumos, francezii prezenți la evenimentele de promovare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului s-au 
declarat impresionați de talentul și expresivitatea artiștilor români.
Delegația din România prezentă la schimbul cultural din Franța a fost alcătuită din Alexandru Andrășanu, Daniela 
Frumușeanu, Mihaela Cîrstea, Dana Florian, Marius Florian și Andreea Zahn. 
Schimbul cultural cu geoparcul francez a deschis o nouă serie de colaborări cu geoparcurile internaționale UNESCO, 
în cadrul cărora sunt promovate Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului și Universitatea din București. 
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Povestea plină de emoție și de umor a călătoriei machetei de dinozaur Magyarosaurus 
dacus  din Canada și până în România s-a materializat într-un film documentar selectat și 
premiat deja la două festivaluri de profil. Documentarul a fost realizat de o echipă 
canadiană și a fost regizat și produs de Anna Cooley, fiica celebrilor paleoartiști Brian 
Cooley și Mary Ann Wilson, cei care au realizat trei dintre dinozaurii care pot fi admiraţi în 
Geoparc. În România, filmul a avut premiera pe 3 septembrie, în cadrul Brașov Film 
Festival&Market și a fost declarat câștigător al categoriei de film documentar.  Premiera din 
România a fost dedicată memoriei lui Gheorghe (Gigi) Oaie, directorul Institutului 
GeoEcoMar, unul dintre cei mai importanți susținători ai acestui proiect și al Geoparcului, 
dar plecat prea curând dintre noi, în luna iulie a acestui an. Documentarul a atras atenția și 
cineaștilor de la Holywood. El a trecut de selecția oficială a Hollywood Boulevard Film 
Festival și Anna Cooley a fost recompensată cu premiul pentru cea mai bună regizoare.

Două premii pentru documentarul despre 
Magyarosaurus dacus în festivalurile internaționale de film

Noi urme ale existenței dinozaurilor descoperite în Geoparc
Cercetarea siturilor fosilifere de pe teritoriul Geoparcului a continuat și în această vară. 
Studenți, profesori și cercetători de la Facultatea de Geologie și Geofizică din cadrul 
Universității din București au petrecut aproape două săptămâni în zonă în scopul 
descoperirii de noi informații privind renumitele „faune cu dinozauri pitici din Transilvania”

Cercetările au fost realizate sub îndrumarea Conf. dr. Zoltán 
Csiki-Sava și Asist. dr. Ștefan Vasile de la Departamentul de 
Geologie. Rezultatele cercetărilor nu s-au lăsat prea mult 
așteptate. Participanții au descoperit și au recuperat fragmente 
de fosile de titanosauri (dinozauri de talie mare, ierbivori, 
patrupezi) si două noi cuiburi cu ouă de dinozaur, continuând 
cercetările din anii anteriori ale studenților de la Universitatea 
din București.
Cuiburile cu ouă de dinozaur descoperite în zonă sunt expuse și 
pot fi văzute la Centrul de Știință și Artă al Geoparcului din 
localitatea General Berthelot. Și tot acolo poate fi admirată și 
reconstrucția unui titanosaur – Magyarosaurus dacus, realizată 
de celebrul paleoartist canadian Brian Cooley. 
Fosilele descoperite în această vară urmează să fie preparate, 

inventariate și cercetate în laborator, ceea ce ar putea duce la 
descoperirea de noi informații relevante care să reconstituie 
mediul de viață din Cretacic, de pe fosta Insulă a Hațegului. 
Activitățile vor fi realizate și cu sprijinul unor studenți care au 
luat parte la aceste cercetări în teren. Ei vor continua studiile sub 
îndrumarea cadrelor didactice în laboratoarele Departamentului 
de Geologie, inclusiv în vederea elaborării unor lucrări de licență 
sau masterat și pentru prezentarea de comunicări în cadrul 
simpozioanelor naționale studențești de anul viitor.

Apreciere pentru „Școala de biodiversitate”
Proiectul „Școala de biodiversitate. Păsări, fluturi și plante rare la 
poalele Retezatului”, derulat de Asociația Peregrinus în parteneriat 
cu Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva, Primăria Sălașu de Sus și școlile din Sălașu 
de Sus și Sântămăria Orlea a fost nominalizat în cadrul celei de-a 
șaptea ediții a Galei Premiilor Revistei Infomediu Europa.
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FESTIVALUL DINOZAURILOR, 
CEL MAI MARE EVENIMENT AL VERII ÎN GEOPARC

Festivalul a debutat vineri, 22 iulie, în Parcul Copiilor din orașul Hațeg, cu ateliere de 
creație destinate celor mici. Participanții au fost îndrumați și ajutați să își exprime 
creativitatea de voluntarii pentru Geoparc. În seara aceleiași zile, la Căminul Cultural 
din Sântămăria Orlea, trupa de teatru „Anonimii Comedianți” a pus în scenă un 
spectacol caracterizat de multă bună dispoziție și intitulat „Ulciorul cu umor”.
Ziua de sâmbătă, 23 iulie, a fost deschisă de un eveniment oferit tot copiilor. 
La Căminul Cultural din satul Cârnești, comuna Totești, trupa „Anonimii Comedianți” 
a susținut piesa de teatru „Micul Prinț”, într-o interpretare inedită, utilizând tehnica 
teatrului de umbre. Seara a fost rezervată momentului cel mai așteptat în cadrul 
Festivalului – seara de muzică folk. Vremea nu prea a ținut cu iubitorii de muzică, 
dornici să asiste la un concert în aer liber,în decorul de poveste asigurat de Cetatea 
Mălăiești. Concertul s-a bucurat însă de un mare succes, iar sala care l-a găzduit, 
cea a Căminului Cultural din comuna Sălașu de Sus, a fost neîncăpătoare pentru toți 
cei dornici să intre în atmosfera de poveste creată de vocile calde ale interpreților 
Dana Florian, Felicia Popescu, Dan Manciulea, Nicu Zotta, Teo Manciulea, 
Luiza Florian, Leontin Florea, Gelu Costa și Andrei Didel. 
Ultima zi de festival s-a desfășurat în aceeași cheie de bună dispoziție. La Centrul 
de Agrement din comuna General Berthelot a avut loc Ziua Talentelor. Cinci 
localități de pe teritoriul Geoparcului au fost reprezentate în cadrul unei expoziții 
de produse tradiționale cu vânzare. După o plimbare printre standuri, participanții 
au putut lua parte la ateliere de creativitate pentru copii, ateliere de înfrumusețare 
tradițională, organizate de voluntari și concursuri inedite. Pentru adulţi, în cadrul 
Nedeei comunei General Berthelot, au fost organizate concursuri  care au stârnit 
entuziasmul participanților: tras de frânghie, alergare cu roaba, concursul de băut 
bere şi un spectacol de muzică populară, acestea marcând finalul celei de a doua 
ediții a festivalului. 
Festivalul Dinozaurilor s-a  înscris în linia evenimentelor organizate de Geoparc, 
care încurajează și promovează educația, arta, cultura și sportul. Totodată, 
evenimentul își propune să asigure cadrul pentru implicarea cât mai multor 
comunități locale în activități menite să promoveze și să dezvolte Țara Hațegului. 
Festivalul a fost organizat în baza unui parteneriat între Geoparcul Dinozaurilor și 
Asociaţia Geomedia, Asociaţia Centrul de Resurse pentru Acţiune Locală,  Asociaţia 
Femeilor din Sântămăria Orlea, Asociaţia Drag de Haţeg, cu sprijinul autorităţilor 
locale din zonă, al Destinației de Ecoturism Țara Hațegului – Retezat, Adaconi s.r.l. 
Geraico Prodcom s.r.l. și Asociației Tios.

După succesul înregistrat anul trecut, a doua ediție a 
Festivalului Dinozaurilor s-a desfășurat în perioada 22-24 
iulie, pe teritoriul Geoparcului. Pe parcursul a trei zile, 
turiștii și localnicii au putut participa la evenimente 
adresate tuturor categoriilor de vârstă. 
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În perioada 11.07 – 15.07.2016 s-a desfășurat tabăra 
de formare ”Ambasadorii Geoparcului”. Tabăra s-a 
adresat voluntarilor interesați să se implice mai mult în 
activitățile de reprezentare și promovare a 
Geoparcului la nivel local, național și internațional. 
Pe parcursul taberei, cei 26 de tineri aspiranți la titlul 
de Ambasador au aflat cum să comunice și să 
relaționeze cu ceilalți, ce fac tinerii din alte geoparcuri 
internaționale și din parcurile naturale, de ce este 
unică Țara Hațegului și ce ar face dacă ar fi puși în 
postura de director al Geoparcului. Cursurile s-au 
desfășurat utilizând metode de educație nonformală, 
cu o componentă puternică de dezvoltare personală și 
au constat în dezbateri, exerciții, studii de caz, excursii 
și vizite în teren. La finalul taberei, toți cursanții au 
trecut printr-o evaluare, în prezența părinților și a 
prietenilor. Evaluarea a constat în a vorbi în fața 
audienței despre ce înseamnă pentru ei dobândirea 
statutului de ambasador, ce își propun să facă pentru 
comunitate în perioada următoare și cum cred că pot 
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Pentru al doilea an consecutiv, Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului a găzduit programul educațional „Vara voluntariatului 
în Geoparc”. Pe lângă o mulțime de evenimente în care au fost implicați, voluntarilor pentru Geoparc li s-a lansat 
o nouă provocare: implicarea în trei mari proiecte educaționale. „Ambasadorii Geoparcului”, „Educație în Geoparc cu Andi Andezit” 
și „Banca de EcoInvestiții în Educație” sunt trei proiecte câștigătoare de finanțări în urma unei competiții naționale de proiecte, 
în cadrul programului Spații Verzi finanțat de Fundația Pentru Parteneriat          și MOL România

contribui la promovarea imaginii Geoparcului în țară și în străinătate. Voluntarii au fost foarte entuziasmați de informațiile primite în timpul cursului, mai 
ales că au avut posibilitatea de a-și clarifica anumite cunoștințe despre conceptul de Geoparc și despre importanța lui pentru comunitate, dar și ca arie 
protejată naturală de interes geologic. Fiecare participant a fost recompensat cu o diplomă care, pe lângă certificarea urmării cursurilor de formare, 
include și principalele cunoștințe, abilități și atitudini obținute pe parcursul celor cinci zile. Pentru a obține însă statutul de ambasador cu acte în regulă, 
participanții au trebuit să urmeze și alte etape de formare. Una dintre ele s-a referit la realizarea și susținerea în teren a unor prezentări pentru cele patru 
trasee de vizitare recomandate de Geoparc. Materialul a trebuit conceput în așa fel încât să se adreseze mai multor categorii de vârstă, potențiali turiști 
care să aibă posibilitatea de a înțelege importanța unei arii protejate în context Geoparc UNESCO. O altă etapă a fost cea de lucru individual, în care 
fiecare aspirant la statutul de Ambasador a trebuit să contacteze un Geoparc UNESCO, să ia legătura cu un reprezentant al Geoparcului respectiv și să 
inițieze un schimb de informații pe baza cărora să poată identifica activități comune sau posibile proiecte de parteneriat educațional sau cultural. Tot 
împreună au stabilit conceptul grafic pentru însemnele care le vor atesta statutul de Ambasador.  „Prin acest proiect ne-am propus să îi ajutăm pe cei mai 
buni voluntari să treacă la o nouă etapă, în care să fie în măsură să își reprezinte cu succes zona, atât la nivel național cât și internațional. Geoparcul este 
sit UNESCO și acest statut ne obligă foarte mult. Ambasadorii trebuie să fie percepuți ca o echipă de elită, în măsură să își asume responsabilități și să fie 
un model de urmat în comunitate. Ne dorim ca în urma rezultatelor obținute aici, conceptul de ambasador să poată fi replicat și în alte arii naturale 
protejate din România și, de ce nu, în alte geoparcuri internaționale”, afirmă Alexandru Andrășanu, directorul Geoparcului. Tabăra de formare a fost 
organizată în cadrul proiectului „Ambasadorii Geoparcului”, derulat de Asociația Geomedia în parteneriat cu Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, 
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și Asociația CRAL, cu sprijinul Asociației Femeilor din Sântămăria Orlea și sc Adaconi srl.

EDUCAȚIE ÎN GEOPARC CU ANDI ANDEZIT

După ce au construit o căsuță din cob 
care să explice vulcanismul din zonă și 
au amenajat o livadă senzorială, anul 
acesta voluntarii s-au axat pe educație.  
Proiectul a constat în crearea a trei 
programe educaționale care conțin 
informații, aplicații și experimente 
legate de Pământ, Natură și Om. 
Programele au fost testate cu ajutorul a 
10 grupe de elevi din județul 
Hunedoara, împărțiți pe 3 categorii de 
vârstă, care au folosit o trusă 

educațională creată special în acest scop. De asemenea, proiectul a avut și o 
componentă de promovare prin intermediul evenimentului „Ziua Vulcanilor”, a unei serii 
de spoturi video și a mascotei Andi Andezit, realizată dintr-o bucată de rocă formată în 
urmă cu 70 de milioane de ani, pe vremea dinozaurilor. Scopul proiectului a fost acela de 
a integra Casa Vulcanilor și Livada Senzorială într-un sistem eficient de educație, 
explorare și conștientizare marca Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului.   
Proiectul a fost derulat de Asociația Drag de Hațeg în parteneriat cu Geoparcul 
Dinozaurilor Țara Hațegului – Universitatea din București, Asociația Pro Educație, Istorie 
și Cultură Corvinias, Asociația Pixel viu și Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
cu sprijinul sc Adaconi srl. 

Este proiectul Asociației Drag de 
Hațeg care s-a desfășurat pentru    
al treilea an consecutiv la Casa 
Vulcanilor din Densuș, cel mai 
premiat proiect și cel mai popular 
punct de interpretare în rândul 
voluntarilor.

ZIUA VULCANILOR, 
CELEBRATĂ 
PENTRU PRIMA DATĂ 
ÎN GEOPARC
Din acest an, 24 august a devenit o dată de 
referință în calendarul de evenimente al 
Geoparcului. Este „Ziua Vulcanilor”. Asociația 
Drag de Hațeg și partenerii săi și-a propus să 
promoveze vulcanii și importanța lor într-o 
arie protejată în care vulcanii au erupt ultima 
oară acum cca.  72 de milioane de ani. 
În Parcul Copiilor din orașul Hațeg, aproximativ 
170 de copii din Țara Hațegului, dar și din alte 
locuri din țară, aflați în vacanță în zonă au 
putut afla de la cei 45 de voluntari implicați în 
organizarea evenimentului informații despre 
vulcani prin intermediul a șase ateliere 
educaționale și de creație. În plus, cei prezenți 
au asistat la două erupții cu bomboane și 
confetti ale unui vulcan mai special, creat și 
amenajat tot de voluntari. De altfel, întregul 
eveniment a fost caracterizat printr-o explozie 
de culoare, informații interesante și multă 
bună dispoziție. „Ziua Vulcanilor” a fost 
momentul perfect pentru prima ieșire în 
public a lui Andi Andezit, simpatica mascotă a 
punctului de vizitare și interpretare Casa 
Vulcanilor din Densuș, realizată chiar din 
andezit, o rocă vulcanică ce provine din 
vulcanii existenți pe fosta insulă a Hațegului. 
Data de 24 august a fost aleasă datorită 
rezonanței sale în rândul celor pasionați de 
vulcanism. Pe 24 august, în anul 79 d. Hr., a 
erupt vulcanul Vezuviu, iar în urma acestei 
erupții orașele antice Pompeii și Herculaneum 
au fost complet distruse. Însă sub stratul gros 
de lavă și de cenușă vulcanică, arheologii au 
reușit să descopere și să reconstituie aspecte 
importante ale vieții de zi cu zi a lumii antice.
Evenimentul „Ziua Vulcanilor” este parte a 
proiectului „Educație în Geoparc cu Andi 
Andezit”, derulat de Asociația Drag de Hațeg, 
în parteneriat cu Geoparcul Dinozaurilor Țara 
Hațegului, Asociația Pro Educație, Istorie și 
Cultură Corvinias, Asociația Pixel viu și Agenția 
pentru Protecția Mediului Hunedoara, 
cu sprijinul sc Adaconi srl.

PROIECTUL „BANCA DE ECOINVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE”
DĂ O NOUĂ INTERPRETARE RELAȚIEI OM - NATURĂ 
Prima bancă de semințe și roci a luat ființă în Geoparc, în această vară, cu sprijinul voluntarilor. Proiectul aparține Asociației Centrul de Resurse 
pentru Acțiune Locală (CRAL) și îl continuă pe cel care s-a desfășurat anul trecut în grădina de la sediul Geoparcului din orașul Hațeg și care a fost 
recompensat de finanțatori, în anul 2015, cu premiul „Spații Verzi” datorită rezultatelor obținute și implicării voluntarilor. 
În acest an, voluntarii au lucrat la cultivarea grădinii în scopul recoltării de semințe pentru constituirea tezaurului băncii. Tot în tezaur sunt expuse 
și eșantioane de roci care spun povestea evoluției în timp a teritoriului pe care astăzi îl numim Țara Hațegului. 
Proiectul și-a propus de fapt crearea unor module educaționale pentru școlile din Rețeaua Edu-Geoparc și nu numai, în care elevii să aibă 
posibilitatea să își însușească în mod practic, prin observație directă, cunoștințe din ariile curriculare „Matematică și Științe” respectiv „Om și 
Societate”. Modulele educaționale au fost realizate pentru cele trei cicluri de învățământ: primar, gimnazial și liceal și utilizează kit-uri cu eșantioane 
de semințe, roci, instrumente de măsură și observații, dar și broșuri informative. O parte dintre activitățile din cadrul modulelor au fost testate cu 
sprijinul voluntarilor pentru Geoparc. Ei și-au pus în valoare cunoștințele și resursele proprii pentru a-i învăța, din experiența lor, și pe colegi. De la 
Cosmina Luchini, voluntară și studentă la Facultatea de Biologie a Universității din București, voluntarii au aflat cum se presează corect o plantă și 
cum se întocmește un herbar. În cadrul unui atelier de limonadă, cu ajutorul Cristinei Filip, responsabil Educație în cadrul Geoparcului, voluntarii au 
testat diverse combinații dintre sucuri de fructe proaspăt stoarse și plantele aromatice din grădină, inclusiv lavanda.  
Pe modelul unei instituții bancare și Banca de Ecoinvestiții în Educație va oferi credite. Participanții la ateliere sau turiștii pot lua împrumuturi care 
trebuie returnate fie sub formă de semințe ori roci din zona lor, fie prin fotografii cu recoltele obținute, pe care să le posteze pe pagina de facebook 
a asociației CRAL. 
Proiectul se derulează în parteneriat cu Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, Școala primară Sălașu de Sus, Școala Gimnazială Sântămăria Orlea, 
Colegiul Național „I.C.Brătianu” Hațeg și „Asociația Femeilor din Sântămăria Orlea.

CEI MAI BUNI VOLUNTARI, PREGĂTIȚI 
SĂ DEVINĂ AMBASADORII GEOPARCULUI
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„DOAMNA BONDOC”, DINOZAURUL 
PUS PE ROȚI DE VOLUNTARII 
GEOPARCULUI DINOZAURILOR,
A PARTICIPAT LA RED BULL 
SOAPBOX RACE CLUJ 2016 
Echipajul cu numărul 24 care a luat startul la ediția din acest an a Red Bull Soapbox 
Race România, desfășurată în Parcul Colina din Cluj Napoca, a fost format din 3 
tineri reprezentând Geoparcul. Voluntarii David Beniamin Filip și Andrei Dincă, 
împreună cu Horea Groșan, angajat al administrației Geoparcului, au intrat în 
competiția mașinuțelor trăsnite cu „Doamna Bondoc”, un vehicul construit având 
ca sursă de inspirație Balaurul bondoc, vedeta expoziției „Balauri, dragoni, 
dinozauri” din Hațeg. Alături de membrii echipajului, alți zece voluntari au lucrat 
timp de trei săptămâni la realizarea „Doamnei Bondoc”. Ideea și realizarea 
vehiculului le-au aparținut în totalitate tinerilor. La prima lor participare la Red Bull 
Soapbox Race, au încheiat aventura în prima jumătate a clasamentului, ocupând 
locul 17 din 39 de echipaje participante.
Concursul  a constat în coborârea, cu un vehicul artizanal, care a trebuit să aibă o 
formă cât mai inedită și să nu fie ajutat de niciun fel de propulsie, a unui traseu în 
pantă, cu obstacole. Echipajele, formate din 2-4 membri, au prezentat la start o 
scurtă coregrafie legată de vehicul și au fost jurizate după trei criterii: viteză, 
creativitate și impresie artistică. Condițiile au fost stricte pentru vehicule: lungime 
maximă 2,5 m; lățime maximă 1,5 m; înălțime maximă 1,8 m; distanța între roți 0,7 
m; garda la sol minim 0,2 m; greutate maximă a vehiculului gol 65 kg;  greutatea 
maximă, cu tot cu pilot, 200 kg; direcția și frânele au fost obligatoriu funcționale.
„Pentru noi a fost un stres foarte mare, fiindcă la ședința tehnică dinaintea 
concursului am văzut traseul și ne-am dat seama cât este de dificil. După start era o 
contrapantă mare, unde cartul prindea 75 km oră, iar organizatorii au introdus un 
viraj pentru a limita viteza de coborâre. Trebuia să ai frâne foarte bune să faci față. 
În schimb, atmosfera a fost super faină, iar oamenii de gașcă, prietenoși. Ne-am 
distrat cu toții. Locul ocupat mi se pare foarte bun pentru prima participare, dar 
peste doi ani sunt convins că vom ieși cu cel puțin 10 locuri mai în față. Am învățat 
foarte multe și am deja în cap ideea de cart pentru competiția de peste doi ani” 
afirmă David Beniamin Filip, pilotul vehiculului intitulat „Doamna Bondoc”. 

Zalmoxis robustus, sau Zalmi, cum este alintat de prieteni, una dintre cele patru reproduceri de dinozauri expuse în 
cadrul Geoparcului, și-a părăsit pentru trei zile locul de baștină. El a ajuns în București pentru a participa la Street 
Delivery, unul dintre cele mai importante evenimente urbane desfășurate în Capitală. Pe parcursul celor trei zile, 
Zalmi a devenit un punct de atracție. În 2016 evenimentul s-a desfășurat sub sloganul „Street Delivery Meserie!” și 
a adunat de-a lungul străzii Verona din centrul Bucureștiului oameni care realizează diverse lucruri punându-și în 
evidență pasiunea și îndemânarea. În acest context, prezența lui Zalmi a reprezentat un omagiu adus creatorilor 
săi, paleoartiștii canadieni Brian Cooley și Mary Ann Wilson, pentru pasiunea și talentul de care dau dovadă în 
reconstituirea creaturilor ce au populat Pământul în urmă cu zeci de milioane de ani. În cadrul Street Delivery, 
blajinul dinozaur Zalmi s-a dovedit un adevărat ambasador al Geoparcului Dinozaurilor, dar și al 
Destinației de Ecoturism Țara Hațegului – Retezat. Cele câteva sute de persoane care au 
vizitat standul pe parcursul celor trei zile au fost interesate să afle 
detalii despre dinozaurii pitici, unici în lume.
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CROSUL CETĂŢII REGALE 
A HAŢEGULUI, LA EDIȚIA A II-A
Cea de-a doua ediţie a 
Crosului Cetăţii Regale a 
Haţegului a reunit la start 
222 de participanţi de toate 
vârstele şi 60 de voluntari care 
au asigurat buna desfăşurare a 
evenimentului. În acest an, 
competiţia s-a desfăşurat pe 
parcursul a două zile. Vineri, 
22 aprilie 2016, au luat startul 
copii şi tineri cu vârste de până 
la 17 ani, în cadrul concursului 
MiniCrosul Adaconi. 
Competiţia s-a desfăşurat 
pe 7 categorii de vârstă , 
câştigătorii primelor trei locuri 
au fost premiaţi cu medalii, 
cupe, diplome şi produse de 
papetărie, iar câştigătorii 
locului I au primit câte o tabletă din partea sponsorului 
Adaconi. Sâmbătă, 23 aprilie 2016, a fost rândul celor de peste 
17 ani să ia startul în Crosul Cavalerilor Geraico. Ei au concurat 
pe 4 categorii de vârstă. Primii trei clasaţi în cadrul fiecărei 
categorii au fost recompensaţi cu premii în produse şi bani.  
De asemenea, toţi participanţii de la ambele secţiuni ale 
competiţiei au fost recompensaţi cu diplome şi medalii. 
Și în acest an, invitatul special al crosului a fost 
ultramaratonistul Aris Necula, care a ales să marcheze această 
a doua ediţie a competiţiei într-un mod inedit. El a sosit la 
startul crosului străbătând distanţa Deva – Haţeg în alergare, a 
parcurs cei 7 km ai crosului în calitate de susţinător al tuturor 
concurenţilor, după care s-a întors, tot în alergare, la Deva. 
Crosul Cetăţii Regale a Haţegului este o iniţiativă a Voluntarilor 
pentru Geoparc înscrisă în calendarul Judeţean al 
Evenimentelor Sportive și se adresează tuturor celor care 
doresc să facă mişcare în natură şi să descopere frumuseţea 
Ţării Haţegului. Concursul îşi propune să atragă atenţia asupra 
unui monument cu o importanţă istorică deosebită pentru 
întreaga zonă şi rămas astăzi pe nedrept în uitare – Cetatea 
Regală a Haţegului.  Evenimentul a fost organizat de Voluntarii 
pentru Geoparc prin Asociaţia Drag de Haţeg, în colaborare cu 
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului şi a fost sprijinit de 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, Colegiul 
Naţional „I.C. Brătianu” Haţeg, Asociaţia Centrul de Resurse 
pentru Acțiune Locală, Asociația TIOS, Asociația You+, 
Destinația de Ecoturism Țara Hațegului-Retezat şi Primăria 
oraşului Haţeg. Sponsorii principali ai evenimentului au fost 
Adaconi s.r.l. şi Geraico Prodcom s.r.l., iar sponsori au fost 
Rolux s.r.l, Rogard s.r.l., Roben s.r.l., Narodot Construct s.r.l., 
Dey Security, Aqua Sara şi Popas Turistic Zimbrul Haţeg.

DINOZAURUL ZALMI, PREZENȚĂ INEDITĂ LA STREET DELIVERY 

Vizitatorii Centrului de Știință și Artă 
al Geoparcului din comuna General 
Berthelot pot admira începând din 
această vară expoziția pictorului 
hațegan Dorin Socaci. Intitulată 
„Culori în Țara Hațegului”, expoziția 
reunește lucrări pe suport de pânză 
pline de culoare și dinamism ce 
surprind importante repere locale 
din Țara Hațegului. 
În premieră, pictorul hațegan și-a 
încercat talentul și în pictura pe 
piatră. Ineditele lucrări au primit o 
mulțime de aprecieri din partea 
vizitatorilor, iar unii dintre ei au 
achiziționat o parte dintre picturi 
pentru a-și aminti mereu de 
frumusețea zonei și a Geoparcului. 
Dorin Socaci este originar din satul 
Peșteana, comuna Densuș. Nu are 
studii de specialitate însă, 
autodidact, a încercat să imprime 
talentului său acea tușă necesară de 
originalitate. A fost impulsionat în 
a-și urma talentul de lucrările aflate 
în expoziții din Ungaria, 
Germania, 

Franța și Statele Unite. Pentru că 
iubește Țara Hațegului, Dorin 
Socaci încearcă să-i surprindă 
frumusețea și valorile cu ajutorul 
penelului sau al cuțitului.  Roua 
Cerului, Biserica de la Densuș sau 
fluturii din Geoparc sunt doar 
câteva dintre temele abordate de 
artist. 
Lucrările sale, expuse la Centrul 
de Știință și Artă al Geoparcului se 
lasă căutate și descoperite printre 
diafanele aripi de fluturi create de 
Florentina Micu, absolventă de 
master la Universitatea Naţională 
de Arte București, Facultatea de 
Arte Decorative și Design, 
Departamentul Arte Textile 
și Design Textil.  

PICTORUL DORIN SOCACI 
SURPRINDE ȚARA HAȚEGULUI 
PRIN INTERMEDIUL CULORILOR  

stiri din Geoparc • stiri din
Geoparc • stiri din Geoparc •

Master dedicat geoparcurilor
Începând din anul universitar 2016 – 2017 studenții 
înscriși la programul de master Geobiologie aplicată în 
conservarea patrimoniului natural și cultural au 
posibilitatea de a urma un nou program de formare 
profesională intitulat Specialist Arii Protejate. Programul 
se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, mulțumită unui 
parteneriat între Facultatea de Geologie și Geofizică a 
Universității din București și ProPark – Fundația pentru 
Arii Protejate. La finalul cursurilor, absolvenții vor primi 
atât diploma de master cât și un certificat de absolvire, 
recunoscut oficial,  pentru ocupația Specialist Arii 
Protejate, cod COR 213306. Tot în cadrul acestui program 
de master studenții au posibilitatea să urmeze și 
European Virtual Seminar, un curs de e-learning pe teme 
de dezvoltare durabilă la nivel european, coordonat de 
Open University of Netherlands.

Școală de vară pentru studenți
În perioada 28 august – 3 septembrie 2016, Geoparcul 
Dinozaurilor Țara Hațegului a fost gazda Școlii de vară cu 
tema „Inteligență teritorială pentru dezvoltare durabilă”. 
40 de studenți și doctoranzi de la mai multe universități 
din țară și din străinătate au participat la prelegeri și 
aplicații practice în Geoparc. Ei au avut posibilitatea de a 
se familiariza și de a înțelege la fața locului noțiuni legate 
de importanța unui geoparc internațional UNESCO, 
interpretarea patrimoniului, dar și interacțiunea dintre 
elementele legate de identitatea locală, amenajarea 
teritorială, turismul inteligent, educația, ca factori cheie 
pentru dezvoltarea durabilă.  

La finalul Școlii de vară, participanții, împărțiți pe echipe, 
au avut de prezentat o idee de afacere care să țină cont 
de statutul Geoparcului, să implice comunitatea locală și 
să aibă legătură cu ceea ce au văzut și au aflat pe 
parcursul întregii săptămâni. Evenimentul a a fost 
organizat de Academia de Studii Economice în 
parteneriat cu Universitatea din București și Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj. 
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OAMENII GEOPARCULUI
Lepidepterologul 
şi ale sale „Petale zburătoare”

În cele câteva ore petrecute în Geoparcul Dinozaurilor Țara 
Hațegului, Excelența Sa i-a întâlnit pe o parte dintre voluntarii 
aspiranți la titlul de Ambasador al Geoparcului și a făcut cunoștință 
cu dinozaurii pitici. De asemenea, a făcut o vizită pe Valea 
Dinozaurilor, locul în care au fost descoperite primele fosile, iar 
în final, ghidat de trei dintre reprezentantele Asociației Femeilor din 
Sântămăria Orlea, a descoperit crâmpeie din viața unei comunități 
din Țara Hațegului, păstrate în Casa Tradițiilor. „A fost o mare plăcere 
să vizitez Centrul de informare pentru Geoparcul Hațeg, primul 
Geoparc din România. Urez succes în continuare echipei. Geoparcul 
abordează aspecte despre științe, comunicare, dezvoltarea 
turismului și aspecte culturale și cred că este o inițiativă pozitivă 
pentru Țara Hațegului”, a scris Excelența Sa Dl. Paul Brummell în 
cartea de oaspeți a expoziției „Balauri, Dragoni, Dinozauri”.

OASPETE DE SEAMĂ ÎN GEOPARC

InfoGeoparc este o publicație realizată de 
Centrul de Resurse pentru Acțiune Locală 
în colaborare cu Geoparcul Dinozaurilor 
Țara Hațegului

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului
www.hateggeoparc.ro
Strada Libertății, nr. 9A, Hațeg, jud. Hunedoara
tel: 0254 777 853   /    0743 072 930

Poveşti. Geoparcul Dinozaurilor 
Ţara Haţegului este o lume a 
poveştilor. Pentru cei mici şi pentru 
cei mari, deopotrivă. Sunt spuse de 
toţi cei implicaţi în proiectele 
Geoparcului – oameni de ştiinţă, 
echipa administraţiei, profesori din 
Ţara Haţegului, studenţi, voluntari. 
Le ascultă şi se bucură de ele o 
mulţime de oameni – localnici, 
vizitatori, parteneri din ţară şi din 
străinătate. E o magie! Iar magicianul 
care a spus pentru prima dată în 

Geoparc minunata poveste a 
fluturilor din Ţara Haţegului este 
Dorel. Dorel Ruşti. Biolog cu o 
specializare al cărei nume este greu 
de pronunţat: lepidepterologie. Dar 
care te duce în lumea diafană a unor 
pete de culoare purtate de vânt, 
exact ca în cartea „Fluturii – petale 
zburătoare” pe care Dorel a citit-o 
când era elev în clasa a VIII-a la 
Bistriţa. L-a vrăjit şi a început să 
urmărească fluturii. “Goange”, le 
spune acum, cu afecţiune. 

Argentina, SUA – în care a văzut 
specii minunate. Câte să fi fost? 
Sute? Mai degrabă câteva mii… 
La un moment dat, pe la începutul 
anilor 2000, a intrat în contact cu 
Geoparcul Dinozaurilor Ţara 
Haţegului. Din întâmplare: două 
studente l-au căutat la Antipa să le 
ajute la o lucrare de cercetare despre 
fauna din Geoparc. Ştia că Ţara 
Haţegului e un loc interesant, aşa că 
a zis „hai să mergem să vedem ce e 
acolo”. Momentul acela a 
reprezentat punctul de plecare 
într-o muncă de câţiva ani, în care a 
umblat pe teren, a studiat, a scris şi a 
făcut parte din echipe cu specialişti 
din diverse domenii care au 
dezvoltat module educaţionale în 
Geoparc. „Au fost proiecte 
interesante şi prin natura lor, dar şi 
prin faptul că au fost 
interdisciplinare. Eram obişnuit să 
văd lucrurile dintr-un singur punct 
de vedere, însă am învăţat că fiecare 
poate fi privit din mai multe 
perspective. Toate corecte. A fost 
foarte instructiv pentru mine, care 
eram preocupat doar de 
<goangele> mele. În plus, am 
cunoscut oameni din Ţara 
Haţegului cu care am rămas 
prieten”, povesteşte Dorel Ruşti. 
Iar despre fluturi? Ehei, fluturii! 
„În România sunt puţin peste 200 
de specii de fluturi de zi. 75% dintre 
acestea se regăsesc şi pe teritoriul 
Geoparcului. Motivul acestei 
diversităţi remarcabile îl constituie 
varietatea mare de altitudine şi de 
habitate întâlnită în Ţara Haţegului. 

În plus, este importantă activitatea 
umană - exploatarea pădurilor a dus 
la apariţia fâneţelor, mediu ideal de 
viaţă pentru fluturi. Larvele au 
nevoie de plante pe care să le 
mănânce, iar adulţii culeg nectarul 
florilor. Fluturii sunt simpatici, 
oamenii se simt imediat atraşi de ei. 
Dincolo de aceasta, fluturii sunt 
însă un bun indicator pentru 
calitatea mediului. O specie pe care 
o vezi în teren îţi spune cum se 
simte natura din acel loc”, îşi 
încheie povestea lepidepterologul 
Dorel Ruşti. 

I-a colectat, i-a 
studiat, mai întâi 
la Facultatea de 
Biologie din 
Bucureşti, apoi la 
Muzeul Antipa, spre 
care l-a îndrumat 
o profesoară din 
anul I, doamna 
Lăcătuşu. Era pe 
vremea când toţi 
băieţii mergeau, 
din principiu, la 
inginerie. Iar Dorel 
şi-a făcut o licenţă în 
fluturi – ce ciudat! A 
avut parte, cu fluturii 
lui, de călătorii în 
ţări de basm – 
Cehia, Franța, 
Spania, Finlanda, 
Chile, Brazilia, 

Excelența Sa, Dl. Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
în România a făcut, pe 19 iunie, o vizită privată în Geoparc
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