
EXPERIENȚA NOASTRĂ                         
CU PRIMUL PROGAM     

ȘCOALA PĂDURII 

Ocolul Silvic de Regim Zetea



CONCEPTUL

Prezentare concept program și apel
Concurs
Prezentarea rezultatelor
Adresarea societății civile
Tabără
….și continuare



TEMA
Valorile sitului Natura2000 Harghita 

Mădăraș

Programul se concentrează asupra 
comunităților locale din zona sitului







PREZENTARE CONCEPT ÎN 
ȘCOLI, APEL

Persoană cu experiență în educație 
ecologică prezintă programul în 9 

școli

Apel pentru a efectua un Plan de 
Viitor sau un Plan de Campanie







REZULTATE ÎN ȘCOLI
490 de elevi au participat la activități în școli
220 elevi au intrat în competiție (56 de 
echipe)
17 cadre didactice tutori





PREZENTAREA 
LUCRĂRILOR

Primăria Odorheiului Secuiesc 
Sala Sfântul Ștefan





SOCIETATEA CIVILĂ
A facilita o prezență a publicului interesat.
Deschidere către societatea civilă, datorită 

faptului că pădurea a devenit subiectul unor 
discuții controversate cu multe stereotipii.







PĂDURARUL ȘI 
PROPRIETARUL DE PĂDURE

Să nu pierdem din vedere că suntem silvicultori care 
gestionează păduri private. – interesele noastre sunt 

aceleași:
Creșterea competitivității →

→ Noi modele silviculturale →

→ Eficiență economică →

→ Asigurarea pe termen lung a proprietății private 
forestiere









ISTORICUL IMPLICAȚIEI ÎN 
COMUNITĂȚI ȘI SOCIETATEA CIVILĂ



TABĂRA
40 de elevi - 10 echipe

9 cadre didactice

Zile tematice cu invitați din 
diferite domenii conexe







TEMATICILE
Efectuare de poteci tematice- artizanal

Jocuri logice – dezvoltator local

Ecologie, Silvicultură 

Recycle - artizanal

Prim ajutor și supravețuire în munți









ZIUA CEA MAI 
DISTRACTIVĂ

Cercetașii





SPONSORII
Fundația pentru Parteneriat și Mol RO 
Uniunea Composesoratelor Târnava Mare
Composesorat Zetea
Composesorat Căpâlnița
Lanțul de magazine Merkur
Asociația Administratorilor de Păduri
Greengold Value Forest S.R.L.



CONSIDERĂM 
IMPORTANT

Identitatea vizuală – designer voluntar

Comunicare – newsletter regulat responsabil voluntar

Promovarea programului – a ține activ conceptul

Continuarea – dezvolatare concept, analiza experiențelor, noi comunități



PLANURILE NOASTRE
Extinderea programului la nivelul microregiunii Odorhei

Derularea programului și la nivelul altor structuri silvice/de proprietari din 
diferite regiuni (AP- Asociația Proprietarilor de Păduri)

Un program recunoscut asupra căruia se formează o cerere din partea 
instituțiilor de învățământ și a comunităților locale, prin părinții elevilor

Sustenabilitate financiară

Dezvoltarea unei infrastructuri – cabane forestiere echipate corespunzător



MULȚUMESC PENTRU 
ATENȚIA ACORDATĂ

Kádár Tibor-Sándor

Ocolul Silvic de Regim Zetea

0745.069.484

kadar_tibor_sandor@yahoo.com




