
Opțiuni strategice pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier 

Lider de proiect: Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna (Craiova) 

Partener: Asociația Administratorilor de Păduri 

Buget eligibil: 936.849,27 Ron - procent de finanțare nerambursabilă 98% și 2% contribuție 

proprie 

Valoarea eligibilă aferentă AAP: 142.308,40 Ron (nerambursabil 139.462,23, iar contribuția 

proprie 2846,17 Ron) 

Perioada de desfășurare: iunie 2018 – octombrie 2019 

 

Proiectul îsi propune realizarea unei politici publice eficiente si coerente pentru sectorul 

forestier, ca o alternativa la soluțiile identificate de catre Guvern pentru acest sector. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Evaluarea cadrului institutional si de reglementare a activitatii din sectorul forestier; 

2. Identificarea masurilor de gestionare durabila si dezvoltare a resurselor forestiere; 

3. Dezvoltarea dialogului intersectorial si a comunicarii strategice în domeniul forestier si 

cu alte domenii de activitate. 

 

Activități in care e implicata Asociatia Administratorilor de Paduri: 

1. Realizarea de schimb de bune practici în tari membre UE (A4) 

 Participarea la vizita de bune practici în Danemarca sau Belgia 

 5 persoane (angajati, membri sau voluntari ai celor doua asociaþii) si/sau membri ai 
achipei de proiect, timp de 5 zile. 

 August 2018 – Octombrie 2018 
 
2. Instruirea personalului din ONG-uri în domeniul “politici publice” (A6) 

 Derulara sesiunilor de formare în "politici publice" 

 100 de persoane, personal al celor 2 asociatii care implementeaza proiectul în 
parteneriat (lider si partener), angajati, membri si voluntari. 

 Iulie 2018 - Septembrie 2018 

 2 sesiuni, la care vor participa câte 50 persoane/sesiune 

 Locatie: Universitatea Transilvania din Brașov. 
 
3. Instruirea personalului din ONG-uri în domeniul „Relatii publice si comunicare” (A7) 

 Derularea sesiunilor de formare în "relatii publice si comunicare" 

 100 de persoane, personal al celor 2 asociatii care implementeaza proiectul în 
parteneriat (lider si partener) – angajati, membri si voluntari.  

 Octombrie 2018 - Decembrie 2018 

 2 sesiuni, la care vor participa câte 50 persoane/sesiune 

 Locatie: Universitatea Stefan cel Mare din Suceava. 
 



 
 
4. Instruirea personalului din ONG-uri în domeniul „Manager sistem de mediu” (A8) 

 Derularea sesiunilor de formare pentru obtinerea atestatului de "Manager de mediu" 

 25 de persoane (angajati,membrii sau voluntari ai celor 2 ONG-uri) vor participa la 
cursul de ”Manager sistem de mediu” acreditat ANC (cod COR 325702).  

 Aprilie 2019 - Mai 2019 

 Locatie: Saliste (Sibiu) 
 

5. Instruirea personalului din ONG-uri în domeniul noutati legislative în domeniul forestier si 
domenii conexe acestuia (A9) 

 Derularea sesiunilor de fomrare în domeniul noutatilor legislative în domeniul 
forestier si domenii conexe acestuia 

 100 de persoane, personal al celor 2 asociatii care implementeaza proiectul în 
parteneriat (lider si partener), angajati, membri si voluntari. 

 Ianuarie 2019 - Martie 2019 

 2 sesiuni, la care vor participa câte 50 persoane/sesiune 

 Locatie: Sediul Universitatii din Oradea 
 
6. Instruirea personalului din ONG-uri în domeniul "formare de formatori" (A10) 

 Derularea sesiunilor de formare în domeniul "formare de formatori" 

 10 de persoane (angajati,membrii sau voluntari ai celor 2 ONG-uri) vor participa la 
cursul de ”Formator pentru studii superioare” acreditat ANC (cod COR 45188753). 

 August 2019 - Octombrie 2019 

 Locatie: Saliste (Sibiu) 
 
7. Promovarea politicii publice catre sectorul guvernamental (A11) 

 Campanie de strângere de semnaturi pentru susþinerea propunerii de politica publica 
si popularizarea acesteia 

 August 2019 - Octombrie 2019 

 Documentul de politica publica final, acceptat de catre echipa de proiect, va fi 
prezentat în cadrul unei conferinte, în care se vor prezenta rezultatele proiectului, organizata 
în ultima luna de implementare, în regiunea Bucuresti-Ilfov. 

 La conferinta vor participa 100 de persoane din grupul tinta. 

 Ulterior, propunerea de politica publica va fi înaintata cu adresa oficiala ministerului de 
resort.  

 Se va organiza o campanile de strangeri de semnaturi în rândul ONG-urilor de profil 
pentru sustinerea propunerii de politica publica si pentru a asigura ca propunerea care va fi 
promovata catre ministerul de resort va fi considerata acceptata prin primirea unui raspuns 
afirmativ din partea ministerului. 
 

Promovarea propunerii de politica publica alternativa pentru sectorul forestier va fi 
rezultatul procesului de participare a peste 1000 de persoane, rezultatele acestor consultari 
fiind parte componenta a documentului de planificare strategica. 


