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: INFORMARE + INVITATIE – PROPUNERE de Colaborare in 2021 (si in urmatorii ani)
DATA : 14.01.2021 * Pagini: 4 * Anexa 0
Nr iesire: 1254E
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 + INVITAȚII + SOLICTĂRI + PROPUNERI de
Colaborare in 2021 (si in urmatorii ani)
Cu ocazia scurtei discutii de la inceputul lunii decembrie, la propunerile noastre, ati solicitat exemple si
solicitari mai concrete – legate de binele si interesul comunitatii din Snagov.
Pentru a face si aceasta forma de demers, revenim acum (si) in scris cu un prim set limitat. Caci relevant
este de constatat daca Primaria incepe sau nu sa abordeze un set larg de subiecte, total ignorate in ultimii
30 de ani.
Ca la inceputul fiecarui an (din ultimii 13), Fundatia Snagov, INFORMEAZA despre intentiile,
proiectele, evenimentele noului an, la care invita si Primaria Snagov (de la forma de simpla participare –
pana la orice forme doreste de implicare). Si exista cel putin 30-60 de subiecte (grupabile in circa 8-12
categorii), accesibile prin link-urile din site-ul www.FundatiaSnagov.ro – pe care va INVITAM sa le
pacurgeti si sa alegeti si dvs. pe cele care sunt mai importante pentru (orice criterii) aveti dvs. :
> PROIECTE: REALIZATE / PROPUSE / Idei-Schițe / COMUNITĂȚI Sustenabile + DIY /
COVID-online+Educatie / Nevoi Punctuale + Recurente

> CALENDAR (+ Evenimente din pagina Facebook – Fundatia Snagov)
> Oferta Turistica a Zonei Snagov (sinteza) se regaseste in www.Snagov.ro/services
> EVENIMENTE: accesati detalii si despre ce am realizat in anii anteriori (+ plan 2021)
* La solicitare (telefonica) – va trimitem si Formular de Parteneriat (cadru) – la care se adauga cate o
Fisa dedicata fiecarui proiect (oportunitate) considerate.
1 SOLICITARE: 15 minute de informare – Prezentare la sfarsitul urmatoarei sedinte a Consiliului
Local al UAT – Primaria Snagov.
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Legat de PATRIMONIUL NATURAL si CULTURAL al Zonei Snagov (3 comune al caror UAT
include parti din lacul si padurile riverane) - Fundatia Snagov are o suita de 12 ani in care la inceput
de an informeaza si invita Primaria Snagov sa se implice + colaboreze (in orice forma doreste).
Legat de: suita de evenimente si activitati / proiecte propuse si derulate (functie de nivelul de
finantare)
Dorim sa parcurgem (aratand si pe un ecran): un set de locuri (pagini de site etc.) unde exista multe
informatii publice, relevante si de interes. De unde consilierii si cei din administratie – ar putea sa
preia informatii si detalii, fara a mai complica si intarzia comunicarile prin adrese scrise etc.
Note:
1) la momentul 20.01.2021, Fundatia Snagov are o prima co-finantare asigurata pentru partea de
Arie Naturala Protejata (pentru 2 evenimente din 22.05 Ziua Biodiversitatii si 25.06 Ziua Lacului
Snagov = Ziua Ariei Naturale Protejate si cateva reparatii si elemente de Prezentare – Promovare
legat de ANPLS si la sediul Fundatiei Snagov)
2) In Programul de Guvernare publicat, exista cel putin 8 masuri concrete, focalizate exact pe ce
a facut si doreste sa faca Fundatia Snagov. Astfel ca unele din ele pot fi indeplinite la nivel local,
doar prin simpla prezenta a Primariei si (optional) scalarea (extinderea implicarii). Caci Fundatia
Snagov oricum va continua sa deruleze evenimente si proiecte (chiar si la scara cea mai redusa),
cum a mai facut (si chiar si fara Primaria Snagov). Si pentru ca pentru orice proiect relevant in viitor
– conteaza sa ai dovezi si realizari anterioare (cat mai similare)
3) vor exista mai multe oportunitati de finantare (ex: UE) in urmatorii ani (legat de Patrimoniu
Natural si Cultural) in care Primaria Snagov (chiar si numai ca simplu participant – deci fara
contributii financiare), pot ajuta la cresterea vizibilitatii, impactului si in unele cazuri – chiar si
punctajului (si al sanselor de finantare).
2 INTREBARE CONCRETA: La care din (macar) cele 4 evenimente anuale recurente – doreste
Primaria Snagov sa participe?
10.05 Noaptea Muzeelor
22.05 Ziua (saptamana) Biodiversitatii
25.06 Ziua Lacului Snagov
21.09 Ziua Traditiilor
26.10 Ziua Racilor
Caz in care sa comunice forma dorita de implicare:
1a) prezenta + informare in comunitate
1b) aduce concret un numar de participanti pentru care acopera costurile directe aferente participarii
1c) devine co-partener si stabilim impreuna obiectivele – bugetele operationale – modul de
organizare etc.
1d) devine co-partener multiannual (caz in care sunt de luat in calcul si elemnele investitionale
asociate)
3 INTREBARE CONCRETA: Pagina de site a Primariei Snagov despre ECO-TURISM este (in
continuare) goala.
Fundatia Snagov are continutul necesar pentru completarea acestei pagini.
Intre 2008-2014, Fundatia Snagov organiza intalniri anuale (chiar si cate 2-3/an) si prezenta si
propunea (si in anii anteriori - inclusiv la cele 2 Targuri de Turism al Romaniei) – o oferta cumulate
de Eco-Turism (+HoReca). Si intre o parte din furnizorii locali au existat si colaborari (pe pachete)
cat si comisioane cedate. Asadar, asa ceva se poate relua (sau macar sustine – promova).
Numai din ce exista in present in Oferta Turistica a Zonei Snagov, se pot pune in cateva minute
cele 20 de atractii si activitati operationale (vezi la www.snagov.ro/service ). La care se pot
(re)adauga (complete) si cele (recente) ale furnizorilor de HoReCa, pachete comune, etc.
Primaria Snagov poate organiza o suita de 2-3 intalniri cu toti furnizorii - prestatorii de servicii ecoturistice (cu conditia sa desfasoare activitatile in mod legal). Si ofertele curente ale acestora (minim
2 maxim 5 – pentru inceput) sa fie incarcate in niste Fise cu continuturi fixe si identice.
Sub forma de sub-sub-pagini ale celor 2-5 sub-pagini principale legate de turism in Zona Snagov
Fundatia Snagov se angajeaza ca realizeaza gratuit un prim sub-set a celor 4-5 pagini. Urmand ca
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informatiile adunate de la alti furnizori HoReCa (si de servicii eco-turistice) sa ii fie communicate
direct in forma digitala (Word, Excel, poze etc.). Pentru o usoara incarcare in site
Nota: Reamintim (informam) ca Fundatia Snagov este editor (contributor) la Wikipedia (si a
contribuit la peste 12 pagini relevante pentru si despre Snagov), la TripAdvisor, la IZI.Travel etc.
Fundatia Snagov (re) informeza ca Fundatia Snagov opereaza de circa 5 ani Centrul de Informare
Turistica Snagov. Unde avem principalele resurse necesare si prin care ajutam anual intre 250-400
de turisti (peste 70% - straini). Va putem trimite rapoarte de activitate (realizari) per ani si nevoi si
oportunitati (mai detaliat – la cerere).
Primaria Snagov poate ajuta prin asigurarea de personal de deservire (cel putin pentru sambata
– duminica si preferabil macar doua jumatati de zi in cursul saptamanii: Marti dimineata si vineri
dupa-amiaza, pentru administrative, pregatiri, curatenie).
Fundatia Snagov mai poate asigura plata pentru 4 zile per luna (pentru a converge catre ceva gen
jumatate de norma pentru un salariat).
PANOURI de 2m x 1m de Informare eco-turistica despre POI (puncta de interes / atractii ecoturistice) din Zona Snagov. Cu QR coduri (pe care – direct cu telefonul mobil) poti accesa mai multe
detalii (multimedia: imagini / text / audio si optional si scurte filme).
Amplasate: prioritar in Snagov sat (care este si statiune turistica de interes local) in: la Debarcaderul
Central din Snagov (maxim 2 buc) / alte 2 in Snagov Sat (ex: Intrare – Iesire ori in centru)
Optional 1: la intrarea – iesirea in Comuna Snagov (pe DNJ101)
Optional 2: minim unul in Fiecare din cele 5 sate
Cotinutul il poate propune (si realiza) Fundatia Snagov. Ca folie color auto-adeziva. A carei tiparire
poate costa circa 250 lei/buc iar aplicarea, inca 125 lei/buc (sau 100 lei/buc daca sunt mai mult de 6
buc)
Suportul (rama metalica de 15x30x2mm si cu una sau 2 fete din table galvanizata – poate costa intre
800-1200 lei bucata. Iar montarea (in beton) – circa 100 lei/bucata
Se poate corela cu Audio Ghidurile din platforma IZI.Travel (unde deja Fundatia Snagov are postate
cateva tururi ghidate, realizate la un anumit nivel de calitate si detaliere, care pot fi mult
imbunatatite.
Recomandare: a) se poate (in max 6 saptamani) pune continutul current si imbunatati ulterior
(continutul – caci subiectele sunt bine cunoscute, deci fixe)
Nota: Ideal ar fi ca acestea sa fie corelate si cu pagina de turism din site-ul Primariei Snagov, cat si
(macar) prezenta Primariei la evenimentele relevante organizate anual (aflate deja – unele - la
editiile 3 pana la 9)
Mediu > Aria Naturala Protejata Lacul Snagov:
2a) panourile de informare montate de Fundatia Snagov (din banii proprii) au fost vandalizate.
Exemple (Debarcaderul Central / intrarea Florilor / Manastirea Snagov etc.).
Pentru inlocuirea foliilor auto-adezive sunt necesare circa 350 lei/buc (folia plus inlocuirea de
specialisti – cu foen: dezlipire, decapare, lipire cu grija – caci se “intinde” ori face usor cute)
2b) Primaria Snagov sa alega o modalitate de a da un semnal public / oficial ca (incepe sa) ii pasa de
Patrimoniul Natural. Si ca acesta trebuie ingrijit – conservat si nu abuzat si neglijhat (ca in ultimii 30
de ani)
6) Toate activitatile - EVENIMENTELE – proiectele derulate de Fundatia Snagov, au cel putin o
pagina de site dedicate, un album foto, unele si scurte filme, evenimente in Facebook. In care toti
partenerii, sponsorii, voluntarii – sunt (minim) mentionati. Toate aceste oportunitati sunt
SCALABILE. Adica pot fi derulate fie cu 10-30 de participanti (cu aproape zero costuri – ca in
trecut) – dar si bugete de chiar mii de euro (sau bugetat per participant cu 1 – 3 – 5 – 10 – 20 Euro).
Caci depinde de costul activitatile la care participa, consumabilele direct alocate, eventualele costuri
de masa si transport etc. Insa toate acestea se pot stabili (de comun acord) in cadrul unui parteneriat
punctual.
Nota: pe noile colante – ar putea mentiona sponsorul > + Primaria Snagov. Ceea ce ar putea
reprezenta o oportunitate de a face dovada schimbarii pozitiei Primariei Snagov Altfel, cand le vom
reface (caci vom gasi sponsori pentru numai cateva sute de lei)
Re: LMK = Liceul Mihail Kogalniceanu > Patrimoniu Cultural
Cele 3 fresce de la Liceul Mihail Kogalniceanu trebuie recuperate (salvate) de urgenta.
A se (re)vedea solicitarile si Corespondenta Fundatiei Snagov (si raspunsurile Primariei Snagov, a
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Inspectoratului Scolar Ilfov). Totodata amintim ca mai exista urmatoarele obiecte valoroase: Statuia
lui Vlad Tepes, a lui Antim Ivireanu, harta Ilfovului realizata de Octavian Penda, peste 100 de
obiecte din Colectia de Istorie a profesorului Vintila Dumitru (fostul Cabinet de Istorie). Mai erau
si un set de obiecte legate de Canotaj si sporturi nautice.
Extrem de valoroase sunt tablourile cu poze ale promotiile elevilor liceului.
1) Pentru toate acestea ne oferim sa participam intr-un grup (comisie) de constatare / filmare /
inventariere si scriere a unui raport constatator. Demers care trebuie facut in prezenta
administratorului current - pentru ca ulterior (in baza acestuia) sa poata fi solicitat Directorul LMK
pentru a clarifica si rezolva cu diferentele (problemele) constatate.
2) Solicitam acces (in vederea studierii si ulterior – copierii unor fragmente) a documentatiei in baza
carora Primaria Snagov a sustinut ca ar exista probleme structural la constructiile LMK. Dorim in
special sa analizam expertiza realizata (avand in vedere ca dorim sa realizam – si daca trebuie si sa
platim independent – pentru o noua expertiza a verificarii structurii de rezistenta). De asemenea
solicitam si permisiunea de a vizita locatia, constructiile si a face foto – film pentru anumite zone si
detalii ale structurii (constructiilor)
Note:
1) Fundatia Snagov prezinta in site-ul www.FundatiaSnagov.ro suitele de corespondente (cerere-raspuns)
pentru a informa (nu doar membrii / partenerii) despre demersuri / limitari / (dovada) problemelor …
2) Tare bine ar fi ca incepand cu 2021, Primaria sa fac adovada trecerii de la “parte a problemelor” la
“parte a solutiilor” pe parte de turism / patrimoniu natural / patriomoniu cultural etc.
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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