Fundatia SNAGOV

Obiective legate de Zona Snagov (lac+padure) comunele: Snagov, Gruiu, Ciolpani:
A) creştere/dezvoltare sustenabilă/durabilă şi o bună utilizare/administrare a resurselor
(formulare de strategii, implementarea acestora/transparenţă şi informare publică) Forum
B) dezvoltarea/promovare: eco-turism şi iniţiativa privată (IMM) * infrastructură + oferte
Centru de Informare Eco-Turistică + ghizi–însoțitori+Circuite: http://Turism.Snagov.ro
C) ecologie / mediu / biodiversitate: protecţie şi conservare, monitorizare, proiecte
arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov” * Patrimoniu Natural
10 ani experiență = Custode „Aria Naturala Protejata Lacul Snagov” (ANPLS) Cod 2560
D) cultură, educaţie, învăţământ, pregătire profesională: colecţii, monumente, muzee,
obiective turistice şi culturale locale etc (istorie locală, etnografie, cultură orală, faunăflora- ecosisteme) * Patrimoniu Cultural > „Colectiile Muzeale Snagov” (7 teme)

Tel: (+4) 0722 601830, (+4) 0720 762468 * office@FundatiaSnagov.ro

Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA
Adresa de corespondenta (in Bucuresti): Str. Matei Voievod nr 128, bl. 231. Ap. 21, S2
Nr. de înregistrare în Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor: 52/14-dec-2007 * Cod Fiscal: 22911517
Nr de înregistrare – Ministerul Justiţiei: 7724/94/2007

Cont: RO69 OTPV 0000 0000 0205 0402, Banca: OTP Romania - Agenţia Buzeşti, Bucureşti, Nr.85
Mai multe detalii: www.FundatiaSnagov.ro * www.facebook.com/FundatiaSnagov
Zona Snagov: ≈ 4200 de specii de FAUNĂ şi FLORĂ / 4 habitate principale / 311 specii protejate, rare, amenințate
49 prin Directiva Păsări / 114 „Red List – IUCN, 69 Lista Roşie națională / 23 prin OUG 57-2007 respectiv L49–2011
*Diferența (de evidență) de la 5 specii protejate la 311 este datorată (demersului) Fundației Snagov*

REF

: Ziua Racilor (07.11.2020) – Eveniment relevant cultural (traditii) – Editia a-4-a
Informare / Solicitare punct de vedere / Invitatie / Solicitare implicare - sprijin
DATA : 30.10.2020 * Pagini: 2 * Anexa 0
Nr iesire: 1250E
CATRE: Primaria Snagov
Tel: 0214 910 642
dl. Mihai ANGHEL - Primar
Fax: 0214 910 653
primaria_snagov@yahoo.com
DE LA: Fundația SNAGOV
Tel: 0720 762 468
Turmac Constantin – Președinte
0722 601 830
www.FundatiaSnagov.ro
office@fundatiasnagov.ro
INFORMARE – SOLICITARE punct de vedere / INVITATIE / Solicitare implicare - sprijin
Subscrisa / Calitate: Fundația Snagov – cu activitati legate de Patrimoniul Natural si Patrimoniul Cultural
al Zonei Snagov
In data de 07.11.2020 (sambata intre 14:00-18:00) Fundatia Snagov are programat evenimentul anual
(editia 4) „Ziua Racilor”. La editia anterioara au fost circa 40 de participanti (pentru ca am impus noi
limitari diferite). Accentul fiind pe partea culturala, reamintire – mentine traditii / obiceiuri. Si deci nu
comercial. Deci doritori ar fi fost cam 200 (fara sa facem reclama / promovare). Iar cu reclama (pe o raza
de 25km fara Bucuresti si Ploiesti) credem ca participantii ar fi fost peste 600+. De unde si potentialul
(viitor) pentru chiar un eveniment public de anvergura (derulat in parteneriate care sa includa sa o firma cu
infrastructura de gatit – pe masura).
In prezent (2020 / Covid) sunt 20-30 potentiali participanti, care doresc sa vina (neaparat). Sens in care
(deja) am si achizitionat un prim lot de 200 raci.
Prin urmare, va solicitam sa ne comunicati care mai sunt (cele mai recente) cerinte / limitari in vigoare si
care este pozitia si modul in care Primaria Snagov se raporteaza la astfel de evenimente / initiative.
Detalii suplimentare despre eveniment gasiti in Facebook > Fundatia Snagov > Evenimente > data de
07.11.2020 Ziua Racilor. Insa agenda (activitati, continutul acestora, participare etc.) – inca poate suporta
modificari majore.
Evenimentul este in aer liber (6 masute tip „berarie” – capacitate 48 participanti simultan). Iar fluxul de
participanti poate fi organizat cu includerea cerintelor uzuale pentru COVID (la intrare: masuta cu solutii
pt dezinfectare / info de avertizare distante 1,5m / masute si locuri - distantate / obligativitatea utilizarii
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mastilor, dozatoare automate pentru dezinfectarea mainilor, vase de unica folosinta, anuntarea
participantilor ca participarea este pe raspundere proprie etc.)
Principalele activitati (relevante) sunt:
1) prezentari si explicatii despre: raci (stiintific + traditii locale)
2) (demonstratii) tehnici de prindere si moduri de gatire
3) degustare raci (5-6 raci cu mujdei si mamaliga in caserola individuala)
4) [optional] cioba de crap cu mamaliga [gatita local – tot cu rol demonstrativ / demo]
5) vizitare diferite expo si atractii pregatite in locatie (toate in aer liber / curte)
Referitor la formatul acestui eveniment, Fundatia Snagov considera ca exista urmatoarele alternative:
1) eveniment obisnuit, deschis (ca in anii anteriori) > vezi album foto din linkul evenimentului
2) eveniment restrans (circa 12 participanti) care pregatesc caserole cu raci pe care il ofera la poarta celor
interesati (care ar putea deci fi mai multi, caci vin individual si doar primesc un pachet)
3) eveniment foarte restrans: circa 12 participanti care organizeaza evenimentul in versiune onlinedigital (Facebook life / Google Meet / Zoom). Sens in care deja avem circa 30 de participanti interesati
(ex: Google Meet) si cu care comunicam curent.
Nota: Oricum, Fundatia Snagov are deja pregatite o serie de filmulete si prezentari (pe care le va prezenta
in mediul online in cursul saptamanii urmatoare)
Evenimentul este scalabil si sponsori / sustinatori (ex: Primaria Snagov) se poate implica si ajuta in multe
moduri (doar sa anunte ca ar fi interesata).
# Mentionam ca in 20202 (motiv – COVID), Fundatia Snagov nu a desfasurat aproape niciun eveniment
(din cele 50 posibile si 20 recurente si cu participanti fideli). Noi avem circa 5500 urmatori fideli ai
postarilor si activitatilor noastre (din care cam jumatate sunt din Zona Snagov si o mare parte sunt
specialisti, cercetatori sau practicanti de hobby-uri si activitati pentru care Snagovul are infrastructura,
oferete si potential)
Fundatia Snagov a postat de luni 11.05.2020 un articol despre acest caz in Blogul site-ului
www.FundatiaSnagov.ro, unde va anexa si aceasta sesizare scrisa.
Cu stimă,
Constantin Turmac, CMC*, Canadian MBA, ing Computers Software
Management consultant / Certified Trainer / Profesor universitar asociat

Professional profile/presentation: http://ro.linkedin.com/in/turmac
Președinte - Fundația SNAGOV * www.FundatiaSnagov.ro
Biolog – Master Taxnomie și Biodivesitate (COR 2131) * Manager al sistemelor de
management de mediu (COR 3257) * Responsabil de mediu (COR 325710) * Inspector protecția
mediului (COR 242318) * Specialist în managementul deșeurilor (COD 325713)
* 12+ ani de experiență în calitate de Custode al Ariei Naturale Protejate Lacul Snagov
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