
 
 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOPARCUL DINOZAURILOR TARA HATEGULUI 
PLAN DE DEZVOLTARE  

2013 - 2015 
DRAFT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Iunie, 2013 



 
 
 

INTRODUCERE 
 
 

Tara Hategului, Universitatea din Bucuresti si conceptul de geoparc sunt componentele 
ideale pentru a crea un model romanesc de implicare universitara in dezvoltarea socio-
economica a unei microregiuni. 
 
Planul de dezvoltare are la baza prevederile contractuale si legale ale unui parc natural si 
obligatiile asumate in dezvoltarea unui geoparc UNESCO. Planul isi propune sa creeze un 
cadru coerent de utilizare eficienta a unor rezultate si idei din proiecte anterioare, a 
resurselor Tarii Hategului si a potentialului academic  oferit de Universitatea din Bucuresti.  
 
Planul porneste de la contextul institutional si de la relatiile functionale ale geoparcului si 
propune patru directii majore de dezvoltare:   

 Pastrarea si consolidarea pozitiei de membru in EGN si GGN (UNESCO);  

 Indeplinirea obligatiilor contractuale de administrare a Parcului Natural GDTH;  

 Dezvoltarea capacitatii de interpretare si promovare a destinatiei de ecoturism si 
geoturism - Tara Hategului – Retezat;  

 Dezvoltarea unui spatiu universitar de cercetare, educatie si formare in Tara 
Hategului.  

Pentru fiecare directie sunt prezentate: viziunea, analiza SWOT, obiectivele de dezvoltare si 
activitatile vizate.  Anexele aduc informatii suplimentare privind cerintele UNESCO pentru 
geoparcuri, definitia geoturismului si a ecoturismului, propuneri de teme pentru practici 
interdisciplinare si o lista a proiectelor aplicate in prima parte a anului 2013. 
 
Obiectivele si activitatile propuse sunt cele necesare pentru a asigurara un bun management 
si pentru dezvoltarea unui geoparc puternic si cu valoare de model pentru alte teritorii. Buna 
derulare a activitatilor propuse va genera noi proiecte, noi parteneriate si va atrage noi surse 
de finantare. 
 
Planul de dezvoltare urmareste sa defineasca pozitia Universitatii din Bucuresti drept 
partener de elita in Tara Hategului si institutie academica cu potential de inovare in 
educatie, cercetare si formare, in conservarea patrimoniului natural si cultural si in 
consolidarea identitatii comunitatilor locale. 
 
 
Alexandru Andrasanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE ESTE UN GEOPARC? 
 
 
Geoparcul este o asocierea voluntara a unor comunitati ce au impartasit, de-alungul 
timpului, valori sociale, culturale, economice similare si care isi propun obiective de 
dezvoltare comune.  
 
Geoparcul este un teritoriu ce cuprinda elemente de geodiversitate, biodiversitate si de 
identitate culturala deosebite si care merita sa fie conservate si valorificate intr-un mod 
durabil.   
 
Geoparcul este un parteneriat ce poate contribui la descoperirea, cercetarea, interpretarea 
si promovarea valorilor locale;  
 
Geoparcul  este un concept recunoscut international si sustinut de UNESCO, pentru 
conservarea patrimoniului natural si cultural, material si imaterial, local.    
 
Geoparcul este un instrument ce poate genera, pentru teritoriul si comunitatile sale,  o 
identitate de piata, in schimburile internationale si in comunicarea globala. 
 
Geoparcul este o entitate definita printr-un cadru de functionare, echipa de administrare, 
infrastructura, buget, regulament de functionare, viziune de dezvoltare si plan de activitati si 
parteneriate, in concordanta cu recomandarile UNESCO. 
 
Un Geoparc cu statut international este un geoparc ce a fost evaluat si acceptat in Reteaua 
Globala a Geoparcurilor (UNESCO) si care participa activ la activitatile si obligatiile retelei, 
fiind supus, la fiecare patru ani, unui proces de reevaluare si reconsiderare a statutului. 
 
Un geoparc international beneficiaza de instrumente si structuri de sustinere in promovarea 
si cooperarea la nivel global, precum: recunoasterea UNESCO, evenimentele retelei, proiecte 
comune, newsletter, publicatii, pagini web, expozitii, conferinte, sutinerea unor organisme 
internationale (Uniunea Europeana, IUCN, IUGS). 
 
Geoparcul, dincolo de rolul său în conservarea patrimoniului natural şi cultural, este un 
mijloc de a  pătrunde în tărâmul fabulos al legăturilor nevăzute şi pline de simboluri dintre 
spaţiul fizic şi cel spiritual, pe care o comunitate l-a construit  generaţie de generaţie.  
 
Geoparcul  este o stare de spirit a tuturor celor ce doresc să  participe la renaşterea unor 
comunităţi,  este tarimul de întâlnire a tuturor celor ce se simt ataşaţi de valorile 
tradiţionale şi îi  sunt locuitori reali sau virtuali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEXTUL INSTITUTIONAL DE ADMINISTRARE A GEOPARCULUI 
 

Geoparcul este o arie protejata de tip parc natural, declarata prin HG 2151/11/2004. Administarea  
geoparcului este asigurata de catre Universitatea din Bucuresti, in baza Contractului nr. 102711/ 
22.11.2005 incheiat cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, pentru 10 ani (2005 – 2015). In 
interiorul geoparcului au fost desemnate doua situri de Natura 2000 de tip SCI. Contractul prevede 
aplicarea prevederilor legale privind administrarea ariilor protejate si siturile Natura 2000. 

Incepind cu anul 2005, Geoparcul este membru in Reteaua Europeana a Geoparcurilor (EGN) si in 
Reteaua Globala a Geoparcurilor (UNESCO)(GGN). Fiecare geoparc membru trebuie sa respecte 
Charta EGN si reglementarile GGN (UNESCO), fiind evaluat la fiecare patru ani. Ultima evaluare a fost 
in anul 2010. 

GDTH este o entitate a Universitatii din Bucuresti si isi desfasoara activitatea sub tutela Asociatiei 
Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. Toate aceste elemente plaseaza Unitatea de administrare 
intr-un anumit context institutional de functionare, prezentat schematic in figura de mai jos. 
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RELATIILE  FUNCTIONALE ALE GEOPARCULUI 

Obligatiile legale si strategia de dezvoltare creaza pentru Unitatea de administrare a GDTH relatii de 

functionare si colaborare cu diferite grupuri de interes. In schema de mai jos sunt prezentați 

principalii 10 actori sau grupuri de interes (stake holderi), precum si o detaliere a obiectivelor de 

colaborare si parteneriat. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Relatia cu Universitatea din Bucuresti (UB) 
 
  UB asigura sustinerea financiara, administrativa si academica pentru administrare; 

 GDTH reprezinta pentru facultatile din UB un spatiu ce poate atrage resurse materiale, de 
cercetare, educatie;  

 GDTH foloseste potentialul de brand al UB si ofera o buna baza pentru cooperari si proiecte 
nationale si internationale. Poate asigura un dialog cu facultatile, centrele, persoane cu 
potential de lucru in geoparc sau interesate de aceasta si poate propune teme de proiecte 
de licenta, master, doctorat;  

 Geoparcul sustine derularea unor cursuri din masterul Geo-Biologie aplicata in conservarea 
patrimoniului natural si cultural si ofera posibilitatea dezvoltarii unui master in arii 
protejate si a unui centru de formare pentru managementul ariilor protejate, in parteneriat 
cu Fundatia ProPARK; 

 Geoparcul contribuie la derularea unor cursuri internationale, cursuri intensive, mobilitati 
ERASMUS. Geoparcul este un spatiu unde se pot derula activitati de educatie, formare, 
cercetare pentru studenti si cadre didactice din UB. 

 



Relatia cu Retelele EGN, GGN si UNESCO  
 
  EGN asigura asistenta in respectarea si aplicarea conceptului de geoparc international;  

 EGN ofera posibilitatea consolidarii pozitiei de membru si participarea la viata retelelor; 
Asigura sustinerea pentru proiecte de noi geoparcuri in Romania, Danemarca, Bulgaria. 

 Asigura suport in cresterea vizibilitatii internationale;  

 Ofera posibilitatea dezvoltarii de proiecte culturale si educationale si organizarea de 
evenimente, schimburi si transfer de bune practici si personal;  

 Ofera un potential de dezvoltare a unui master international;  

 Poate sustine dezvoltarea unor proiecte novatoare si inovare in conservarea patrimoniului, 
in educatie, interpretare turistica, dezvoltarea d eproduse de geoturism si promovare; 

 
Relatia cu Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Reteaua Nationala de Arii Protejate 
 
  GDTH aplica in teritoriu prevederile legale privind conservarea naturii, in numele 

Ministerului; 

 Exista o comunicare intre cele doua entitati; 

 Organizeaza evenimente, cursuri si poate asigura sustinerea in proiecte specifice.  
 
Relatia cu cele 70 de sate (comunitati locale) 
 
  Geoparcul este un partener in proeicte economice, sociale, culturale locale ; Promoveaza 

initiative si produse locale;   

 Comunitatile pot sustine geoparcul sau pot avea pozitii adverse; 

 GDTH trebuie sa comunice continuu (Buletin informativ, Pagina web) si sa dezvolte activitati 
de constientizare publica si implicare voluntara sau in proeicte; 

 GDTH este inititator sau partener in organizarea unor evenimente locale; 
 
Relatia cu Administratiile locale si Consiliul Judetean Hunedoara 
 
  Geoparcul este un partener in proeicte economice, sociale, culturale locale ; Promoveaza 

initiative si produse locale;   

 Comunitatile pot sustine geoparcul sau pot avea pozitii adverse; 

 GDTH trebuie sa comunice continuu (Buletin informativ, Pagina web) si sa dezvolte activitati 
de constientizare publica si implicare voluntara sau in proeicte; 

 Comunicarea prevederilor legale privind proiectele (Due diligence); 

 Parteneri in proiecte si sustinere in aplicarea Planului de dezvoltare si in evaluarile UNESCO; 
 
Relatia cu Firme de turism si alte  intreprinderi locale 
 
  Geoaprcul ofera o Viziune deturism si interpretare pentru valorificarea elementelor de 

interes turistic; 

 Dezvolta produse si oferte de interpretare pentru zone noi;  

 GDTH isi defineaste rolul, expertiza, posibilitatile de colaborare (dosar de prezentare)  

 GDTH dezvolta o pagina web cu oferte de vizitare, participa la targuride turism si propune 
cursuri de formare pentru ghidaj si interpretare;  

 
Relatia cu Turistii 
 
  Turistii reprezinta unul din grupurile tinta cheie in dezvoltarea geoparcului si este nevoie de 

o buna cunoastere a profilului si cererii; 

 GDTH trebuie sa ofere o interpretare atractiva pentru vizitatori; 

 GDTH ofera evenimente, puncte de informare, organizeaza expozitii, trasee de vizitare, 



pagina WEB atractiva si utila in planificare 

 GDTH promoveaza geostiintele si Universitatea din Bucuresti  
 
Relatia cu Scolile, profesorii, Inspectoratul scolar, ONG educationale 
 
  Parteneriat in definirea unei oferte educationale si de formare; 

 Implicarea in evenimente (Saptamana Geoparcului, Zilele Geoparcului, Concursuri, Scoala 
Naturii) si dezvoltarea unor proiecte educationale si pachete educationale; 

 Dezvoltarea unor parteneriate si organziarea de prezentari, conferinte. 

 Element cheie in promovarea geoparcului si inovare in educatie. 
 
Relatia cu Muzee si institute de cercetare (GeoEcomar, IGR) 
 
  Cooperare in dezvoltarea unor activitati de educatie non-formala; 

 buna comunicare a reglementarilor privind derularea a ctivitatilor de cercetare; 

 Promovare reciproca si evenimente comune; 

 Idei de proiecte comune si atragerea de resurse umane, financiare, tehnice. 
 
Relatia cu Comisia Nationala a Romaniei (CNR) pentru UNESCO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sustinere si promovare la nivel national 

 Comunicare reglementari privind conceptul de geoparc 

 Colaborare si parteneriate in proeicte si evenimente;  

 Sustinerea programului geoparc in deciziile UNESCO. 



OBIECTIVELE STRATEGICE ALE GDTH 
 
Analiza bazei legale si a contextului administrativ de functionare ne-au dus la identificarea 
urmatoarelor directii majore de dezvoltare si actiune pentru GDTH si, implicit, pentru Unitatea de 
Administrare:  (i) Pastrarea si consolidarea pozitiei de membru in EGN si GGN (UNESCO); (ii) 
Indeplinirea obligatiilor contractuale de administrare a Parcului Natural GDTH; (iii) Dezvoltarea 
capacitatii de interpretare si promovare a destinatiei de ecoturism si geoturism - Tara Hategului – 
Retezat; (iv) Dezvoltarea unui spatiu universitar de cercetare, educatie si formare in Tara Hategului. 

Pentru fiecare domeniu sunt prezentate: contextul (legal, institutional, administrativ), viziunea de 
dezvoltare (situatia optima), analiza SWOT (a situatiei actuale), identificarea activitatilor optime, cu o 
justificare a necesitatii, a rezultatelor principale, iar in anexe o estimare a duratei derularii, costurilor 
si posibilelor surse de finantare. 

 
PASTRAREA SI CONSOLIDAREA POZITIEI DE GEOPARC UNESCO 
 
1.1. Context 

GDTH este singurul geoparc membru in EGN si GGN din Romania si primul acceptat (2005) din Europa 
de SE. GDTH este membru cu drepturi depline in EGN si GGN (a trecut de o prima evaluare), 
beneficiind de sprijinul retelelor, cu posibilitatea de a trimite evaluatori in validarea sau revalidarea 
altor geoparcuri. Principalele cerinte si obligatii ale fiecarui geoparc sunt prezentate in Carta EGN si in 
Regulamentul UNESCO pentru geoparcurile aspirante. 
 

GDTH a fost evaluat in anul 2010 si revalidat, dupa indeplinirea unor cerinte suplimentare, in anul 
2011. Urmatoarea evaluare va fi la patru ani (probabil in anul 2014). Criteriile si conditiile ce trebuie 
indeplinite, luate in considerare in procesul de evaluare a unui geoparc, sunt prezentate in Anexa I. 
 
1.2. Viziune 
Transformarea GDTH intr-un geoparc puternic in cadrul EGN/GGN, cu activitati si proiecte 
inovatoare, model pentru geoparcuri din Romania sau alte tari. 
 
1.3. Analiza SWOT 
 
Puncte tari Teritoriu clar definit; Structura de management; Suport si parteneriate locale; Participare la 

activitati de cooperare EGN/GGN; Promovare EGN/GGN in Romania; Programe educationale 

in Universitatea din Bucuresti (master si EVS); Cercetari si publicatii; Parteneriate cu muzee 

Puncte slabe Lipsa imagine si pozitie clara in comunitatile locale (Corporate ID); Personal insuficient 

pentru comunicare,  derulare de proiecte de educatie, promovare, studii in biologie; Lipsa 

unei abordari coerente a interpretarii; Lipsa unor proiecte cu implicarea comunitatilor; Lipsa 

imaginii dinozaurilor; Lipsa unor pachete educationale pentru scolile din zona; Lipsa unui 

buletin informativ; Lipsa unui centru de vizitare; Lipsa unor idei inovative, originale; Lipsa 

unei participari active in EGN (proiecte cu alte geoparcuri); Lipsa imaginii 

EGN/GGN/UNESCO in teritoriu; Lipsa cooperare cu UNESCO Romania; Lipsa unui voluntariat 

local / retea de voluntari; Lipsa unei atmosfere “geoparc”; O parte dintre angajatii 

georparcului nu au vizitat alte geoparcuri; Lipsa unor publicatii minime necesare; Nu este o 

buna corelare cu ativitatile de turism; Pagina web slaba; Lipsa unor expozitii locale; Lipsa 

produse locale la vanzare si puncte de vanzare; Lipsa parteneriate cu producatorii locali; 

Slaba promovare a geostiintelor. 

Oportunitati Sansa de a crea vizibilitate utilizind imaginea UB, UNESCO, EGN, GGN, a dinozaurilor; 

Deschiderea la nivel local pentru parteneriate; Transfer de bune practici din alte geoparcuri; 

Garantie a calitatii prin brand-ul Geopark si brand-ul retelei (UNESCO); Sustinere media 

locala; Tipuri de turism special: ecoturism, cultural, familie – educational. 

Amenintari Pierderea statutului; Pierderea increderii si sustinerii locale 



Obiective si activitati 

O.1.1. Definirea imaginii geoparcului 

Justificare:  

Geoparcul reprezinta Universitatea din Bucuresti, UNESCO, conceptul de geoparc, este 

ambasadorul altor 90 de teritorii din intreaga lume, in Tara Hategului si in Romania. 

Managementul, prin obiectivele sale, urmareste crearea unei identitati de piata pentru 

GDTH. Pentru o definire clara a rolului de partener de calitate, cu tinuta academica si valoare 

internationala, este nevoie de definirea si intărirea brandului, de actualizarea materialelor de 

promovare și comunicare a GDTH, de stabilirea unor norme de comunicare in interior si 

exterior, de intarirea imaginii Universitatii din Bucuresti, EGN, GGN in toate materielele de 

promovare si comunicare a geoparcului. 

 

Activitati: 

A.1. Refacerea brand-book-ului geoparcului;  

A.2. Realizarea unui protofoliu de materiale de tip corporate ID: Model Prezentare Power 
Point, Model foaie cu antet, Model E-mail signature, Model Carte de vizită, Model 
Newsletter, Model Buletin informativ tipărit, Model Comunicat de presă, DVD - colecție 
template-uri electronice pentru administrație, DVD - colecție de template-uri electronice 
pentru parteneri);  

A.3. Realizarea unei brosuri de prezentare a GDTH (Broșură corporate: GDTH - oportunități de 
dezvoltare);  

A.4. Realizarea unui set de materiale de prezentare / interpretare pentru turism: Ghid turistic - 
Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului (RO și tradus în EN, HU); Pliante: Harta pliant a GDTH, 
Pliant tematic TERRA (geodiversitate), Pliant tematic NATVRA (biodiversitate), Pliant tematic 
AEGIS (patrimoniu cultural), Cărți poștale, Poster științific – dinozauri, Poster științific – 
păsări, Poster științific – fluturi, Poster științific - urme de animale, Poster foto, Modele de 
bannere, Modele de panouri turistice, Modele de săgeți indicatoare;  

A.5. Realizarea unui portofoliu  de materiale de sprijin in partenriate si modele de fise pentru 
pachetele educationale si de promovare: Modele de fișe de observație pentru cercetătorii 
parteneri ai geoparcului; Materiale suport pentru dezvoltarea de noi pachete educaționale; 
Materiale de promovare turistică: geodiversitate, biodiversitate, antropologie și sociologie, 
arhelologie și istorie etc.  

Materialele mentionate vor fi realizate si editate, urmand ca GDTH sa detina drepturile de 
autor si prototipurile. In functie de cerere si necesitati, acestea vor putea fi multiplicate, iar o 
parte dintre ele comercializate, acoperind cheltuielile de realizare si putind genera venituri 
suplimentare. 

 

O.1.2. Crearea unei echipe de tip “GEOPARC” 

Justificare 

In acest moment echipa geoparcului este formata din cinci persoane: Alexandru Andrasanu 
(Director) (management/geoconservare), Prof dr Dan Grigorescu (CP1) 
(geoconservare/cercetare), Cristian Ciobanu (responsabil patrimoniu / geoturism), Cristina 
Oprut (biolog), Marin Huzoni (administrator). Dl Prof dr Dan Grigorescu urmeaza sa se 
pensioneze si sa lucreze in regim de consultanta, din pozitia de Presedinte Onorific. Cristina 
Oprut va fi in concediu de maternitate timp de doi ani, incepind din august 2013. 
Derularea activitatilor necesare calitatii de membru in EGN si GGN presupune o echipa de tip 
GEOPARC. Echipa trebuie sa fie formata din specialisti in geoconservare, comunicare, 
interpretare, educatie, geoturism.  

 

 



Activitati 

A.1. Contract de consultanta, pe o perioada de 6 luni (cu posibilitate de prelungire) a unui 
specialist in comunicare/ media/ proiecte; 

A.2. Contract de consultanta, pentru o perioada de 6 luni (cu posibilitate de prelungire) a unui 
specialsit in educatie/interpretare; 

A.3. Contract de consultanta / Angajarea unui biolog/naturalist, pentru o perioada de doi ani (in 
locul Cristinei Oprut); 

A.4. Cursuri de formare interna, instruire a personalului pentru: comunicare, educatie, 
interpretare, scriere proiecte, promovare. 

 

O.1..3. Amenajarea spatiilor pe care Universitatea din Bucuresti le detine in Hateg 

Justificare 
Activitatile derulate de echipa de management presupun: intilniri cu parteneri locali sau 
internationali, activitati de prezentare, organizarea de cursuri de formare, conferinte de 
presa, activitati educationale, organizarea de expozitii temporare sau permanente, primirea 
de voluntari sau studenti/cercetatori romani si straini in activitati de internship, cercetare sau 
schimb de experienta. In acest context este necesara amenajarea spatiilor detinute in Hateg 
si General Berthelot, in spatii propice pentru aceste tipuri de activitati. In acelasi timp, 
facilitatile din Tara Hategului sunt imaginea UB in regiune. 

Propuneri 

A.1. Finalizarea lucrarilor de reparatii la cladirea din Hateg: renovare exterioara, interioara, 
acoperis, montare incalzire; 

A.2. Extinderea spatiului (in conditiile existentei unor posibilitati financiare), prin achizitia intregii 
cladiri si amenajarea unui spatiu de cazare pentru internship, oaspeti, a unui spatiu de 
birouri, sala de intilniri, cursuri si a unui spatiu de expunere si evenimente; 

A.3. Amenajarea curtii interioare ca spatiu educational si de vizitare; 
A.4. Amenajarea Centrului din General Berthelot, in interior, ca spatiu de cercetare, educatie, 

formare, vizitare si preznetare a modului de lucru in studiile pentru dinozauri. Amenajarea in 
exteriorul cladirii a spatiilor de cazare pentru studenti, cursanti. 

A.5. Dotarea tehnica si cu mobilier a spatiilor mentionate, in functie de necesitatile identificate 
dupa amenajare si tipurile de activitati propuse. 

 

O.1.4. Respectarea cerintelor EGN/GGN de integrare a geodiversitatii in noi trasee tematice 

Justificare 

In acest moment exista trei trasee de vizitare ce pun in valoare geodiversitatea zonei, pentru trei 
mari teme: Drumul Vulcanilor (Densus – Rachitova), Drumul Dinozaurilor (Sinpetru), Fluturi si flori 
(Salasu de Sus). Traseele nu acopera diversitatea teritoriului geoparcului, nu sunt amenajate cu 
spatii de interpretare (parcare, platforma de vizitare,  interpretare a peisajului), nu corespund 
conceptului sustinut de EGN si GGN privind interpretarea modificarilor/transformarilor suferite de 
spatiul respectiv in timp (Trecut-Prezent-Viitor – TPV sau Past – Prezent – Future, conceptul PPF).  

Activitati 

A.1. Studiu interdisciplinar pentru amenajarea unui spatiu de vizitare complex (PPF) in zona 
Virful Poieni – Ohaba de Subpiatra. Amenajare spatiu de vizitare, parcare, interpretare peisaj, 
flora, evolutie geologica, evolutie istorica (punct strategic in Primul Razboi Mondial). Va fi 
primul punct unde se va aplica PPF, pentru intervalele: - 250 milioane de ani (Ma), - 10.000 ani, 
- 100 de ani, prezent, + 100 de ani, + 10.000 de ani, + 250 Ma. Terenul apartine Primariei 
Salasu de Sus; 

A.2. Studiu interdisciplinar pentru dezvoltarea unui traseu de vizitare “Pietre si Apa” - dedicat 
legaturilor dintre raurile din zona, morile de apa si utilizarea traditionala a pietrei pentru 



fabricarea varului si constructiile traditionale. Traseul va uni morile de apa, cuptoarele de var si 
viltoarea din Ohaba Sibisel, cu cetatea Malaiesti (aflata in reconstructie), morile de apa din 
satul Pestera , Muzeul Morilor de Apa (Pestera), cuptoarele de var, cariera de calcar si pestera 
din satul Pestera; 

A.3. Studiu pentru amenajarea unui traseu de vizitare in zona Berthelot, corelat cu Centrul 
Berthelot, posibilul Muzeu Berthelot (Centrul Academiei), Ripa Rosie, muzeu de sit cu 
reconstructie cuib cu oua de dinozauri; 

A.4. Propunere de interpretare in zona ruinelor de la Sarmizegetusa: „Sarmizegetusa – istorie şi 
geologie”. Realizarea unor panouri in zona de vizitare a ruinelor. Promovarea geoparcului in 
cadrul muzeului din zona, identificarea tipurilor şi surselor materialelor de construcţie utilizate 
de romani. 
 

O.1.5. Dezvoltarea comunicarii si cresterea vizibilitatii GDTH, EGN si GGN 

Justificare 
Geoparcul este un partener local, un reprezentant al geoparcurilor din EGN si GGN, un factor 
de inovare in dezvoltare durabila a comunitatilor. Toate acestea presupun o buna strategie de 
comunicare, instrumente si personal calificat, un program de activitati bine definit.  

 
Activitati 

A.1. Editarea unui Buletin al geoparcului. Patru pagini, format A4, color, semestrial (tiraj de 100 
exemplare). Buletinul va avea o varianta on-line, ambele in limba romana. Pentru informarea 
turistilor si comunicare in EGN/GGN va fi editata o varianta semestriala de tip Newsletter.  
Aceste publicatii promovează activităţile geoparcului in rindul comunitatilor locale, 
administratiei, partenerilor locali, nationali si internationali, in institutiile reprezentate in 
Consiliul Consultativ, in EGN si GGN; 

A.2. Tiparire pliante, bannere, postere, “produse” geoparc speciale pentru promovarea in 
parcurile vecine (PNR, PNGMC), Asociaţia de Turism Retezat, in magazine, pensiuni, hoteluri 
pentru partenere;  

A.3. Intretinerea paginii web, lansarea unei pagini Facebook, mentinerea contactului cu presa 
locala, organizarea de conferinte de presa, editarea comunicatelor de presa. 
 

O.1.6. Organizarea unor evenimente specifice GDTH 

Justificare 
Identificarea si organizarea periodica a unor evenimente specifice are rolul de a intari pozitia 
GDTH in zona si de a contribui la o imbinare a elementelor stiintifice, culturale, artistice si 
educationale. Totodata, fiecare geoparc membru propune organizarea unor evenimente comune. 

Activitati 
A.1. Organizarea anuala a Zilelor Geoparcului in perioada 22 – 24 iunie, asociata unor sarbatori 

traditionale si unor evenimente cosmice: Sarbatoarea Rusaliilor, Sinzienele, Solstitiul de Vara, 
cu semnificatii naturale, simbolice si culturale, ce pot fi valorificate in activitatile propuse 
(expozitii, festivaluri, tururi ghidate si pot fi atractive pentru turisti. 

  In anul 2013 Zilele Geoparcului cuprind: participarea la programul Sezatoare in Tara 
Hategului (22 iunie), promovarea unui pachet turistic dedicat dinozaurilor, inaugurarea 
punctului de vizitare: Casa Dinozaurilor Pitici (Sinpetru), concursuri, vernisajul expozitiei 
organizate de elevii din Scoala Baru, in Hateg, intitulata Dinozaurii din Tara Hategului. 
Premierea echipei cistigatoare a concursului Scoala Dinozaurilor (organizat de Discovery 
Romania); 

A.2. Organizarea unui workshop / intilniri a unui grup de lucru din cadrul EGN sau o conferinta 
EGN in urmatorii cinci ani; 

A.3. Organizarea unui festival / expozitii / proiect international cu o anumita tema, cu 
participarea geoparcurilor europene. 

 



O.1.7. Indeplinirea obligaţiilor de membru in EGN si GGN (UNESCO) 

Justificare 

In calitate de membru GDTH are obligatia participarii la actiuni comune ale EGN si GGN. Sunt actiuni 
anuale sau specifice unor anumite evenimente europene sau globale, propuse de UNESCO sau de 
parteneri: IUCN, IUGS. 

Activitati 
A.1. Organizarea anuala a Saptamanii Europene a Geoparcurilor. Evenimentul se deruleaza in 

perioada mai-iunie si cuprinde activitati diverse: educatie, promovare, ghidaje, expozitii, 
festivaluri. Sunt incurajate abordarile inovatoare; 

A.2. Participarea la cele doua intalniri anuale ale EGN a celor doi reprezentanti oficiali ai GDTH: 
Prof dr Dan Grigorescu (geoscientist) şi Alexandru Andrăşanu (geoscientist si management). In 
afara acestora este indicat să participe, la Conferinta anuala a EGN, organizata in septembrie 
sau octombrie şi a altor persoane (reprezentanţi ai UB, administraţiilor locale sau altor 
instituţii partenere); 

A.3. Participarea la Conferinta UNESCO a Geoparcurilor (la fiecare doi ani); 
A.4.  Plata cotizaţiei anuale EGN in valoare de 1000 euro; 
A.5. Participarea la realizarea unor publicatii sau instrumente comune de promovare: Coffee 

Book, pagina web, Newsletter GGN si achizitia pentru distributie a unui numar de exemplare. 
 

O.1.8. Dezvoltarea coperarii cu CNR pentru UNESCO in promovarea conceptului de geoparc 

Justificare 

Un geoparc UNESCO trebuie sa aiba relatii de colaborare, promovare si sprijin din partea  Comisiei 
Nationale (CNR) UNESCO a Romaniei si o buna comunicare cu Reprezentantul Romaniei la Paris. In 
viitor, pentru a avea o pozitie mai puternica in EGN si GGN, este nevoie ca si alte geoparcuri sa fie 
sustinute pentru a deveni membre, GDTH putind fi un model si un promotor al conceptului in 
Romania. 

Activitati 
A.1. Incheierea unui acord de parteneriat si colaborare cu CNR Unesco si informarea permananta 

asupra activitatii GDTH si a altor proiecte de geoparc; 
A.2. Propunerea unor proiecte comune si activitati comune cu CNR UNESCO; 
A.3. Realizarea Forumului National al Geoparcurilor din Romania, dupa modelul forumurilor 

nationale ale celorlalte tari cu geoparcuri membre in EGN. Pe linga GDTH vor fi invitate sa 
participe echipele proeictelor geoparc din Romania: Buzau, Persani, Mehedinti, Anina. Rolul 
este de a promova realizarile si modelul GDTH, de a sustine crearea si aderarea la EGN/GGN si 
a altor geoparcuri, de a dezvolta proeicte comune; 

A.4. Sustinerea, la nivel guvernamental si la nivelul Ambasadei UNESCO de la Paris, a modelului 
de conservare a patrimoniului cultural si natural de tip geoparc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDEPLINIREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE DE ADMINISTRARE A PARCULUI NATURAL GDTH 

2.1. Contextul 

Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului este o arie protejate de tip parc natural, categoria V in 
clasificarea IUCN (Uniunea Internaţionala pentru Conservarea Naturi), avind drept scop protectia si 
conservarea unor ansambluri peisagistice in care interactiunea, de-a lungul timpului, dintre om si 
natura a creat o zona cu valoare culturala si cu o mare diversitate biologica.  Geoparcul are o 
suprafata totala de 102.392 ha, o populatie de peste 35000 de locuitori si cuprinde localitatile 
Densuş, General Berthelot, Toteşti, Răchitova, Sântămăria Orlea, Sarmizegetusa, Haţeg şi parţial 
localităţile : Baru Mare, Sălaşu de Sus, Pui, Râu de Mori. Geoparcul se invecinează la sud cu Parcul 
Naţional Retezat şi la nord şi nord – est cu Parcul Natural Cioclovina Grădiştea de Munte. Pe teritoriul 
geoparcului au fost desemnate doua Situri Natura 2000. 
 
Obiectivele generale de administrare, stabilite in proiectul Planului de management, sunt: 
identificarea geodiversitatii, identificarea diversităţii speciilor, ecosistemelor şi habitatelor; 
dezvoltarea unor activitati de turism şi recreere; sustinerea activităţi tradiţionale de utilizare a 
resurselor naturale desfăşurate de către şi în beneficiul comunităţilor; cercetare ştiinţifică; protecţia 
patrimoniului geologic; Dezvoltarea unor programe de educaţie;  

Viziunea 

Universitatea din Bucuresti va dezvolta un model de administrare a unui parc natural si valorifica 

stiintific, educational si financiar aceasta oportunitate. 

2.2. Analiza SWOT 

 
Puncte tari Buget sigur; Personal calificat in geostiinte; Legatura cu mediul academic; Existenta unor 

sedii in Hateg si Bucuresti; Conexiuni nationale si internationale;  Existenta Consiliului 
Stiintific si a Consiliului Consultativ; Management local; Rezultate ale unor cercetari 
anterioare; Existenta unui GAL si teritoriu LEADER (Tara Hategului – Tinutul Padurenilor) 

Puncte slabe Lipsa unui plan de dezvoltare; Planul de management nu este finalizat; Sediul administratiei 
nu este amenajat; Lipsa pozitionarii clare in contexul local si imagine confuza in rindul 
comunitatilor; Lipsa biolog calificat; Lipsa unui program de activitati  de educatie; Lipsa unui 
calendar de evenimente; Lipsa buletin informativ; Lipsa retea de voluntari; Valorificare 
insuficienta a parteneriatelor locale; Puncte din Contract neindeplinite (personal, dotare). 

Oportunitati Sprijin in cadrul UB (alte facultati/cadre didactice/studenti); Sustinere in proiecte de 
cercetare; Cooperare locala; Structura de management locala si centrala; Potentiali voluntari 
si colaboratori; Parteneriate educationale locale. 

Amenintari Pierdere suprt UB; Compromiterea ideii de conservare si dezvoltare in ariile protejate; 
Schimbari politice si de atitudine a alesilor si comunitatilor locale. 

 
Obiective si activitati 
 
O.2.1 Managementul parcului natural GDTH 

Justificare 

Participarea la conservarea elementelor de patrimoniu natural si geologic, incredintate prin 
contractul de administrare, reprezinta domeniul major de activitate pentru GDTH. Derularea 
activitatilor presupune identificarea si managementul zonelor cu valoare deosebita, o buna 
colaborare cu administratiile locale, si centrale, crearea unui cadru optim pentru proiectele de 
dezvoltarea socio-economica durabila si reducerea impactului asupra mediului. 
 

 



Activitati 

A.1. Realizarea unui Plan de dezvoltare a geoparcului si corelarea cu alte planuri locale si 
judetene, astfel incit sa constituie cadrul de derulare a activitatilor in perioada 2013 – 2015; 

A.2. Aplicarea Regulamentului de functionare; 
A.3. Organizarea intilnirilor cu membrii Consiliului Stiintific si ai Consiliului Consultativ; 
A.4. Colaborarea cu administratiile locale, investitori, comunitati. Realizarea unui document ce 

prezinta conditiile de derulare a planurilor si proiectelor intr-un parc natural – Due dilligence; 
A.5. Cooperarea cu institutiile de profil si participarea la activitatile de informare, formare si 

verificare: Ministerul Mediului, Agentia de Protectie a Mediului Hunedoara, Garda de Mediu; 
A.6. Reglementarea modului de eliberare a avizelor si a taxelor percepute; 
A.7. Marcarea in teren a limitelor parcului si comunicarea lor; 

O.2.2. Realizarea Planului de management 

Justificare 
Planul de management reprezinta reglementarea majora pentru functionarea GDTH si una dintre 
obligatiile contractuale. In acest moment a fost realizat o propunere de plan, ce a fost dezbatua si 
aprobata de catre Consiliul Stiintific si de catre Consiliul Consultativ. Dupa aprobarea de catre 
MMSC Planul de management are valoare de lege la nivel local. 

Activitati 

A.1. Corelarea planului de management si PUG-urile locale. Actualizarea datelor de amenajare a 
teritoriului, modificarea hartilor, participarea la avizarea PUG-urilor comunelor;  

A.2. Cartarea habitatelor si zonelor de inters din Siturile Natura 2000; 
A.3. Realizarea zonarii interne a geoparcului. Delimitarea diverselor zone de interes si stabilirea 

gradului de protectie si a masurilor de management; 
A.4. Prezentarea planului in CS si in CC si,  demararea procedurilor de validare.  

O.2.3. Conservarea integrata a geodiversitatii si biodiversitatii 

Justificare 

Elementele cheie ale patrimoniului natural reprezentat in Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului il 
reprezinta elementele de geodiversitate, in special siturile cu resturi de dinozaurieni si citeva 
componente ale biodiversitatii. Pentru a-si atinge scopul de arie protejata de tip geoparc este 
nevoie de o inventariere a acestor elemente. 

Activitati 

A.1. Derularea unor campanii de inventariere a elementelor de geodiversitate si biodiversitate. 
A.2. Realizarea unei baze GIS a elementelor de patrimoniu natural din teritoriul GDTH; 
A.3. Realizarea Planului de actiune pentru geodiversitate si a unei monografii a geodiversitatii; 
A.4. Aplicarea planurilor de monitorizare a elementelor de geodiversitate si biodiversitate. 

O.2.4. Participarea la intarirea identitatii locale   

Justificare 

Patrimoniul cultural local este o expresie a dialogului continuu dintre Om si Pamint. Un geoparc are 

drept obiectiv identificarea modului in care acest patrimoniu s-a format si poate fi pastrat. 

Activitati propuse 
A.1. Realizarea unui Regulament de arhitectura si recomandari pentru administratiile locale; 
A.2. Corelarea activitatilor geoparcului cu activitatile GAL Tara Hategului – Tinutul Padurenilor 
(Teritoriu LEADER); 
A.3. Propuneri de proiecte culturale pentru intarirea identitatii locale. Minim unul anual; 
A.4. Dezvoltarea de parteneriate pentru proiecte de dezvoltare durabila. Minim unul anual. 

 



DEZVOLTAREA CAPACITATII DE A PARTICIPA LA ORGANIZAREA SI INTERPRETAREA 

DESTINATIEI DE ECOTURISM SI GEOTURISM - TARA HATEGULUI – RETEZAT 

1.1. Context 

Ţara Haţegului - Retezat  este propusa sa devina prima zona ecoturistica model din Romania. In 
cadrul Strategiei nationale de ecoturism au fost stabilite criteriile de evaluare si certificare pentru 
destinatii de ecoturism, ca o modalitate de conservare a patrimoniului si dezvoltarii socio-economice. 
Zona are cel mai mare potential de a dezvolta in paralel activitati de geoturism si ecoturism si o 
promovare comuna la nivel national si international. Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de 
realizarea unui Plan de interpretare comun pentru intreaga zona, plan sustinut de un parteneriat 
format din Parcul National Retezat, GDTH, PanPARKS, Asociatia de Ecoturism din Romania, Asociatia 
de Turism Retezat. Planul va include un format unitar al interpretării principalelelor teme, modul de 
atragere a resurselor necesare, managementul vizitarii, criteriile ce trebuie indeplinite. La nivelul 
destinaţiei va exista un set de reguli asupra tuturor materialelor vizuale (broşurile, panourile de 
semnalizare sau interpretare) ce va crea identitatea vizuala a zonei. Citeva date privind definirea 
geoturismului si ecoturismului sunt prezentate in Anexele II si III 
 

1.2. Viziune 

Tara Hategului sa devina o destinatie de excelenta pentru geoturism si ecoturism cu o abordare 
unitara, atractiva si unica in interpretarea valorilor turistice.  

1.3. Analiza SWOT 

Puncte tari Potentiale puncte de informare in Hateg si Berthelot; Existenta a trei trasee tematice; Existenta 

unei baza de date pentru interpretare; Existenta unor publicatii de promovare  si a unor produse 

turstice 

Puncte slabe Lipsa trasee de biciclete; Lipsa puncte de informare, lipsa situri amenajate, lipsa centru de 

informare; Infrastructura existenta nu este valorificata; Mesaj confuz si interpretare din partea 

geoparcului, a Parcului National Retezat si Centrelor de informare din comune; Lipsa prezentare 

dinozauri; Puncte culturale nefolosite; Imaginea confuza a UB in promovarea turistica; Lipsa unei 

interpretari originale (academice); Nu se aplica Viziunea turistica a geoparcului; Lipsa aplicare a 

conceptului PPE/TPV; Distributia inegala a punctelor de vizitare; Lipsa unor pachete de turism care 

sa valorifice zona in mod unitar 

Oportunitati Existenta unei infrastructuri a PNR, PNGM, Centre de informare comune; Surse de finantare 

pentru ariile protejate; Existenta imaginii dinozaurilor; Patrimoniul cultural+ natural de exceptie; 

Asociatia de Turism Retezat; Destinatie pentru ecoturism (AER); Brand / promovare EGN/GGN. 

Amenintari Dezvoltarea incoerenta a punctelor de informare aflate in amenajare; Marcaje si interpretare 

incorecta; Necorelarea cu planurile GAL/CJHD/Turism;  Mesaje confuze ce creaza dezamagire si 

imagine negativa. 

 

Obiective si activitati  

O.3.1. Adaptarea si aplicarea Viziunii de dezvoltare turistica pentru zona Tara Hategului - Retezat 

Justificare 

Viziunea de dezvoltare turistica a fost elaborata in urma unei documentari si evaluari de teren de 

peste opt ani. Sunt prezentate elementele de baza in definirea destinatiei, evaluarea siturilor, 

propuneri de amenajare si promovare sub sloganul „Drum prin vremi”.  

 



Activitati 

A.1. Corelarea viziunii turistice a GDTH cu cea a Parcului National Retezat; 
A.2. Dezvoltarea unei viziuni comune pentru destinatia tara Hategului – Retezat; 
A.3. Proiectarea unei retele de vizitare complementare comune a GDTH si PN Retezat care sa 
valorifice infrastructura de vizitare si interpretare existenta; 
A.4. Realizarea si editarea unui program de activitati si evenimente de activitati (atit ale GDTH 
cit si ale partenerilor), comun destinatiei TH – R.  
A.5. Realizarea unor criterii de certificare de tip „GEOPARK” a produselor si serviciilor locale. Se 
vor utiliza criteriile propuse de EGN (intilnirea din Paris, 2013) si cele ale AER (criterii de 
certificare in ecoturism). 

O.3.2. Tiparirea materialelor de brand  

Justificare 

Tiparirea materialelor de promovare a brandului, in conformitate cu machetele de identitate vizuala 
(brand book). Numarul de exempalre va fi stabilit pentru fiecare caz. Utilizarea corecta pe materialele 
retiparite a siglelor GDTH, EGN, GGN, UB, altior parteneri. 
 

Activitati 

A.1. Tiparire Ghidul turistic (de completat cu siglele reţelelor), retipărit (de stabilit tirajul); 
A.2. Retipărirea pliantelor (in limba română si engleză) si realizarea unor pliante in limba 
maghiara; 
A.3. Calendarul pentru anul 2013 - 2014, harta turistică, postere păsări şi fluturi, cărţi poştale; 
A.4. Kit de prezentare a GDTH in pensiuni, institutii partenere; 

 

O.3.3. Cresterea vizibilitatii imaginii dinozaurilor si a EGN / GGN 

Justificare 
Dinozaurii reprezinta elementul cheie de interes si de atractivitate pentru geoparc. In acest moment 
ei sunt prezentati doar prin resturile de fosile, fara reconstituri si fara utilizarea simbolisticii 
dinozaurilor in dezvoltarea de produse si activitati recreative. 

Activitati 

A.1. Proiectarea si realizarea unor instalatii si amenajari de sit in zonele Valea Sibiselului si 
Tustea. Marcarea traseeleor, constructii de siluete de dinozaur, machete, instalatii de sit. 
Siturile de pe Valea Sibiselului vor fi amenajate din lemn nefinisat, combinate cu mulaje de 
oase/cuiburi cu oua si cu o interpretare complexa a sitului (paleontologie, peisaj, paleomedii) 
in conceptul PPF; 

A.2. Realizarea a 10 „Dino-stopuri”. Un dino-stop reprezinta o zona de 50 mp unde va fi realizata 
macheta (in marime naturala a unui dinozaur – circa 1,5 – 2,5 m) si vor fi instalate panouri de 
prezentare a patrimoniului local, explicatii despre dinozauri si modul lor de viata, informatii 
turistice referitoare la cazare, puncte si trasee de vizitare etc. Fiecare dino – stop va cuprinde o 
specie diferita de dinozaur. Punctele vor fi amplasate in lungul drumurilor nationale ce strabat 
regiunea, in parteneriat cu intreprinzatori locali sau administratii locale (parcari, hanuri, 
centrul comunei, supermarket-uri). Fiecare comună are propriul tip de dinozaur (specie, 
formă). Pot fi realizate din tablă şi colorate de copiii din fiecare localitate. Sunt insoţite de un 
panou explicativ şi cu informaţii turistice. Pot fi asociate panourilor de comună. Pentru 
varianta din alte materiale este nevoie de un proiect mai mare si costuri mai mari. Varianta 
unei execuţii artistice este o variantă de durată; 

A.3. Realizarea unor produse locale cu imaginea dinozaurilor (panificatie, machete, artizanat); 
A.4. Realizarea, in centrele unor comune a unor marcaje, imagini, bannere, machete cu 

dinozauri; 
 



O.3.4. Amenajarea unei retele de centre si puncte de vizitare 

Justificare 

Pentru GDTH nu este nici rentabil si nici fezabila construirea unor mari centre de vizitare. Cele 
existente, combinate cu altele, de dimensiuni mai mici sunt suficiente. Se va crea o retea de 
centre si puncte de informare, din cele existente si unele noi, complementare, care sa acopere 
prezentarea si interpretarea biodiversitatii, geodiversitati si patrimoniului cultural local. 

Activitati 

A.1. Studiu, ilustare de tema si amenajarea spatiilor din Hateg si Berthelot; 
A.2. Amenajarea si intretinerea Casei Dinozaurilor Pitici din Sinpetru, SMO; 
A.3. Realizarea unor KITURI GEOPARK care sa poata fi instalate in centrele si muzeele existente: 
Nucsoara, Ostrov, Sarmizegetusa, Hateg; 
A.4. Amenajarea unor spatii de vizitare in aer liber: Virful Poieni, Pestera; 
A.5. Reorganizarea punctelor culturale ce pot fi vizitate si incluse in trasee turistice sau puncte 
educationale pentru elevii locali (cu activitate permanenta). 

O.3.5. Includerea patrimoniului cultural, material si imaterial local, in produsele geoparcului 

Justificare 

Una dintre directiile de dezvoltare a geoparcurilor, cu importanta mare in evaluare, o constitutie 

descoperirea si revitalizarea/folosirea unor simboluri, valori materiale sau imateriale locale, 

abordari artistice, in produsele ce vor fi dezvoltate. De asemenea, certificarea unor produse 

traditionale locale si sustinerea dezvoltarii si promovarii lor. 

 

Activitati 

A.1. Retiparirea publicatiilor “Vorbe si bucate in Tara Hategului” si “Port si purtari in Tara 
Hategului” si promovarea retetelor locale si a elementelor de port traditional in unele pensiuni 
sau festivaluri (ex Sezatoare in Hateg, festival anual organizat in parteneriat de PNR, AER, 
Pensiunea Iancu, GDTH); 
A.2. Organizarea expozitiei “Dialogul Omului cu Pamintul” – prezinta obiecte traditionale 
realizate din piatra/lut, cu descrierea antropologica, geologica si semnificatia social economica 
pentru viata traditionala din trei regiuni europene: Hateg, Digne, Chategnaire Limousine; 
A.3. Reorganizarea expozitiei “ Autoportretul unei comunitati hategane – Santamaria Orlea”, in 
SMO (publicatii, filme, CD audio, obiecte, legende, povesti locale); 
A.4. Certificarea si promovarea produselor traditionale locale (ulei de dovleac, gemuri, tuica); 

O.3.6. Participarea la realizarea unor evenimente de promovare a geoturismului si ecoturismului 

Justificare 

 

Activitati 

A.1. Realizarea unor kituri de promovare pentru tirguri de turism/expozitii/conferinte; 

A.2. Participarea la tirgul de ecoturism de la Berlin, in cadrul standului Geoparcurilor sau AER; 

A.3. Participarea la tirgurile nationale de turism (geoturism in TH / Romania); 

A.4. Participarea la expozitii locale sau nationale (in parteneriat) de promovare turistica; 

 

 

 

 



DEZVOLTAREA UNUI SPATIU UNIVERSITAR DE CERCETARE, EDUCATIE SI FORMARE IN TARA 

HATEGULUI 

4.1.Contextul 

Geoparcul reprezinta prelungirea in lumea reala a spatiului universitar, permitind atit realizarea unor 
cercetari si studii in acest spatiu, cit si aplicarea rezultatelor unor cercetari. Teritoriul geoparcului 
este considerat un spatiu prioritar de studii si aplicatii de teren interdisciplinare pentru Universitatea 
din Bucuresti 
 
In acord cu cerintele UNESCO, un geoparc trebuie să furnizeze programe educaţionale şi mijloace 
pentru educaţia de mediu, conştientizarea publicului (muzee, trasee) şi cercetări ştiinţifice, având 
drept public ţintă şcolile, universităţile, publicul larg. 
 
Un geoparc trebuie să contribuie la conservarea elementelor geologice deosebite ce oferă informaţii 
în diverse domenii ale geoştiinţelor precum: geologia resurselor, geologia economică, mineritul, 
geomorfologia, hidrogeologie, mineralogia, paleontologia, petrografia, sedimentologia, solurile, 
stratigrafia, geologia structurală şi vulcanologi. 

 

1.2. Viziunea 

Geoparcul trebuie sa devina un spatiu international de educatie, cercetare, formare si schimburi 

universitare. 

4.3. Analiza SWOT 

Puncte tari Sustinere financiara, activitati de cercetare, sustinere academica; Flexibilitate in administrare; 

Potential de cercetare, implicare studenti, cadre didactice, resurse umane; Vizibilitate  

Asociatie de sustinere (AGDTH) 

Puncte slabe Resurse financiare limitate; Consumatoare de timp in administrarea hartiilor si derularea 

fondurilor; Lipsa unei viziuni de comunicare in UB; Lipsa unor teme si programe de cercetare clare 

pentru Hateg; Utilizarea defectuoasa a potentialului GDTH in educatie, cercetare si practica, in 

interiorul UB; Nu sunt dezvoltate programe de formare pentru specialiasti in arii protejate; Lipsa 

implicare artisti in cooperari; Lipsa cooperare cu specialisti / masteranzi / doctoranzi voluntari din 

universitati straine, Lipsa programe de internship; Lipsa manuale suprot pentru practici. 

Oportunitati Valorificare numelui si valorii de brand a Universitatii din Bucuresti;  

Utilizarea conexiunilor  UB; Utilizarea mobilitatilor Erasmus; Utilizarea parteneriatelor existente; 

Adaptarea unor produse existente in UB; 

 Amenintari Compromiterea imeginii UB; Pierderea sustinerii in UB; Pierderea credibilitatii; Pierderea centrului 

de administrare/EGN/GGN Model negativ de management a unei AP 

 

Obiective si activitati 

O.4.1. Dezvoltarea activitatilor de cercetare si practica interdisciplinara in GDTH 

Justificare 

Geoparcul este o prelungire a universitatii in lumea reala, oferind posibilitatea culegerii de date 

reale, testarii unor ipoteze si modele, formarii profesionale intr-un mediu real, in cadrul unor 

activitati interdisciplinare. Posibilitatea identificarii unor teme foarte diverse pentru proiecte de 

cercetare si lucrari de licenta, dizertatie si doctorat. 

 



Activitati 

A.1. Prezentarea GDTH si a potentialului sau de cercetare si educatie. Editarea unui material de 
prezentare a conditiilor, situatiei existente si obiectivelor de dezvoltare a GDTH, dedicat cadrelor 
didactice, cercetatorilor si studentilor din UB. Organizarea unor intilniri de prezentare, 
identificare, planificare a activitatilor; 
A.2. Stabilirea unor teme de practica interdisciplinara si organizarea practicilor. Temele de 
aplicatii practice interdisciplinare propuse pentru anul 2013 sunt prezentate in Anexa IV. 
A.3. Editarea seriei PRACTICA NATURALIA, dedicata aplicatiilor practice interdisciplinare. Seria 
cuprinde rezultatele aplicatiilor, Caiete de teren pentru aplicatii interdisciplinare, rezultatele 
anumitor studii din zona GDTH; 
A.4. Asigurarea transportului local si a conditiilor de cazare. Reparare microbuz Mercedez Vito B 
01 UNV. Transport trei rulote de 2 persoane la Centrul Berthelot. Dotarea Centrului cu mobilier si 
cazarmament.  

O.4.2. Dezvoltarea unor cursuri si programe de internship 

Justificare 

Facilitatile ce vor fi create vor permite oferirea unor conditii de lucru pentru studenti si specialisti 
ce doresc sa aplice pentru un program de internship. Programele de internship ofera sansa 
geoparcului de a avea date de calitate cu costuri minime. Participantii la internship (romani sau 
straini) pot deveni colaboratori pe termen lung ai geoparcului si pot continua lucrul in conditii de 
voluntariat sau pot propune proiecte de finantare, in parteneriat. 

Activitati 

A.1. Dezvoltarea la nivel international al cursului de master interdisciplinar GEO_BIO (Geo-
Biologie aplicata in conservarea patrimoniului natural si cultural). Pe baza acordurilor ERASMUS 
studentii romani urmeaza cursuri in universitatile partenere din Portugalia, Franta, Turcia cu 
posibilitate de extindere in Grecia si Spania; 
A.2. Sustinerea cursului on-line international EVS (European Virtual Seminar in Sustainable 
Development). Cursul este coordonat de Open University of Netherlands impreuna cu alte 10 
universitati europene. UB este partener din anul 2002. Una din temele de studiu propuse este 
Geoconservarea cu studiu de caz GDTH; 
A.3. Dezvoltarea si sutinerea unui master de formare a Specialistilor in arii protejate. Este o 
noua ocupatie propusa spre certificare in conformitate cu standardele ocupationale din Romania. 
A.4. Propunerea unor teme de internship pentru studenti ERASMUS si cercetatori. 

O.4.3. Organziarea si utilizarea bazei de cercetare in geo-biodiversitate de la Berthelot 

Justificare 

In comuna General Berthelot exista o infrastructura de cercetare, cazare, derulare de proiecte, 
organizare de workshopuri. Spatiul detinut de Academia Romana cuprinde si un laborator de 
geodiversitate dotat cu microscoape si lupe binoculare. Centrul UB este partial amenajat si partial 
folosit. O reorganizare a Centrului UB si o corelare a facilitatilor celor doua centre poate asigura 
dezvoltarea unui spatiu de cercetare si educatie. 

Activitati 

A.1. Clarificarea conditiilor de colaborare cu Centrul  Academiei Romane; 
A.2. Amenajarea centrului Berthelot ca centru de cercetare si educatie; 
A.3. Stabilirea unor teme prioritare si identificarea unor posibile activitati si proiecte de 
cercetare; 
A.4. Identificarea si organizarea unor cursuri de formare si dezvoltare profesionala, in 

parteneriat cu Academia Romana si universitatile partenere (UAIM, UP, UBB) 



O.4.4. Dezvoltarea unor pachete educationale si de formare profesionala pentru invatamintul 

preuniversitar 

Justificare 

In proiecte anterioare a fost dezvoltat un parteneriat educational local, a fost definit si testat intr-
o scoala pilot pachetul GEOPARK, au fost create conditiile pentru dezvoltarea unor cursuri de 
formare si dezvoltarea unor cursuri de tip Scoala Naturii. La nivel local exista suport si interes 
pentru dezvoltarea acestor instrumente si exista un mare potential de inovare in educatie si 
formare, in contextul unui geoparc si parc natural.  

Activitati 

A.1. Dezvoltarea si aplicarea in scoli pilot a pachetului „GEOPARC”. Este format din cursurile 
Descoperirea Naturii, Traditii locale, Dezvoltare locala; 

A.2. Profesori pentru Geoparc. Program de informare, formare, dezbatere pentru cadrele 
didactice din scolile GDTH. Centrul Geomedia dezvoltat un pachet de formare in cinci module 
pentru profesori; 

A.3. Dezvoltarea unor cursuri de tip Outdoor learning. Adaptarea la DGDTH a cursurilor 
dezvoltate in proiectul international Leonardo da Vinci „In and Out”, coordonat de VIA 
University College (Danemarca) in care UB a fost partener; 

A.4. Amenajarea unui GEORIUM pentru elevii din scolile generale. GEORIUM este un instrument 
dezvoltat de EGN (Reserve geologique de Haute Provence) pentru sustinerea cursurilor de 
Stiinte si familiarizarea cu modul de identificare a resturilor fosile si reconstructia mediilor de 
viata trecute; 

A.5. Organizarea cursurilor de tip „Scoala Naturii”. Cursurile au fost dezvoltate de centrul 
geomedia si se pot adapta TH. Ele pot fi combinate cu rezultatele proiectului Scoala de 
Biodiversitate, propus de Asociatia Peregrinus; 

O.4.5. Identificarea de proiecte si surse de finantare pentru activitatile GDTH 

Justificare 

Una dintre principalele surse de finantare a activitatilor propuse, dar mai ales pentru dezvoltarea 
unor noi activitati de cercetare, educatie, interpretare turistica si formare o constituie proiectele. 
In ultimele luni au fost depuse, in parteneriat cinci proiecte (Anexa V). In anul 2014 va urma un 
nou exercitiu financiar al Uniunii Europene. Din datele preliminare una dintre prioritatile majore 
va fi conexiunea intre mediul academic si comunitatile locale. 

Activitati  

A.1. Intilniri periodice pentru identificarea unor posibile idei si teme de proiecte. Realizarea unei 
liste cu potentiali parteneri, contacte periodice cu partenerii locali si cei din EGN; 
A.2. Realizarea unui grup de lucru local si a unei baze de date cu posibile surse de finantare; 
A.3. Formarea personalului. Participarea la cursuri de formare, preznetari de finantari; 
A.4. Dezvoltarea parteneriatelor locale si definirea tipurilor de parteneri: strategici, 
institutionali, prietenii geoparcului; 

 

 


