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 : Set mini-proiecte / parteneriat – colaborare * Relevant pentru conservare biodiversitatea
(legata de paduri) din Zona Snagov
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CĂTRE: Ocolul Silvic Snagov
Tel: 0213 508 043
Cătălin CĂLINESCU BARBU – Șef Ocol
Fax: 0213 508 044
Str. Lunca Garlitei, nr. 16 , sat Gruiu, Gruiu
ossnagov@yahoo.com
DE LA: Fundația SNAGOV – Custode ANPLS
Tel: 0720 762 468
Turmac Constantin – Președinte
0722 601 830
www.FundatiaSnagov.ro
office@fundatiasnagov.ro

PROPUNERI de COLABORARE / PARTENERIAT
pe un set de mini-proiecte transmise ca fise atasate acestei adrese
Subscrisa / Calitate: Fundația Snagov (cu 10+ ani de experienta legata de biodiversitatea Zonei Snagov –
in calitate de custode Aria Naturala Protejata “Lacul Snagov”) si cu 14 ani de preocupari / proiecte /
activitati legate de biodiversitarea Zonei Snagov.
Prin prezenta, va re-depunem (fata de 26.08.2021) un set (limitat) de mini-proiecte legate de (conservarea)
biodiversitatii, folositoare prin - pentru informare – educatie si realizarea unor vizibile – pozitive si in/prin
comunitatile locale.
* In cele peste 1100 de adrese / demersuri facute de Fundatia Snagov cu 17 autoritati si legate de
patrimoniul natural (in 10+ ani) exista peste 20 de propuneri si invitatii concrete facute de Fundatia
Snagov catre Romsilva (si unele direct si la OS Snagov) - din care cel putin 10 si materializate si prin
colaborari – evenimente cu poze etc. si care au fost considerate ca reusite de toate partile implicate.
CONTEXT:
1) Intre siturile N2000 Scrovistea si Caldarusani – Dridu, in zona Snagov exista 3 arii naturale protejate
ANP Lacul Snagov (100-150ha) , ANP Padurea Snagov (10ha) si Rezervatia Naturala Snagov (1147,7 ha)
RNCS iar toate acestea trebuie mentinute - conectate si ecologic (migratie fauna etc.)
2) Romsilva are un set de PVRC-uri si in Ilfov
3) Ministerul Mediului are receptionat un set de studii stiintifice (din care 5 – relevante pe parte de
biodiversitate), realizate prin POS-MEDIU – care reprezinta atat referinta relevanta stiintific cat si din
punct de vedere legal (avand in vedere cel putin 3 legi care includ si o directiva UE – coerent si cu
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obligatiile si angajamentele Romaniei legate de conservarea biodiversitatii)
4) exista un gol (diferenta) de informare – constientizare – educatie atat a comunitatilor locale cat si chiar
a angatilor de la majoritatea autoritatilor (..) legat de patrimoniul natural existent si ce/cum/cand – trebuie
procedat. Demersurile mediatice sunt extrem de polarizate si neproductive (pe de-o parte se respinge chiar
si conceptul de amenajament silvic si nevoia de taieri de orice tip iar pe alta parte se incearca interzicerea
totala a accesului oamenilor in padure, corelat cu totala lipsa de transparenta si comunicare).
Fundatia Snagov si partenerii sai contribuie (in zona de mijloc) cu demersuri si activitati concrete – de 12+
ani. Si prezenta adresa (transmisa de mai multe ori) – reprezinta un nou demers si efort pentru a umple
constructiv golul (diferenta anterior mentionata
Anexat va re-depunem doar cateva FISE (cu propuneri foarte concrete) de colaborare (caci in fapt am avea
peste 60 de proiecte mici si chiar mari):
FISE: Mini-proiect propus (în parteneriat – colaborare):
1) Re Conservare (potențialul) infrastructura eco-turistică din (pădurea) din Zona Snagov : Calea ferată
din Padurea Snagov – curățare de arbuști
2) Mini-proiect propus (în parteneriat – colaborare): Re – Educatie prin Informare (pre-conditie pt.
conservare biodiversitate (păduri) din Zona Snagov: Cuiburi pentru Berze (pe stâlpi energie + margini
de păduri)
3) Re – Educatie prin Informare (pre-conditie pt. conservare biodiversitate (păduri) din Zona Snagov:
Cuiburi pentru Lilieci prin pădure
4) Re Informare / Educare / Implicare in conservarea biodiversitatii din marginea pădurii Zona Snagov:
(Re)Amenajari (îmbunătățiri) in/de mici-habitate – si pentru specii
5) Re – Educatie prin Informare (pre-conditie pt. conservare biodiversitate (păduri) din Zona Snagov:
Set de trasee tematice prin pădure
Va informam ca noi avem deja o mare parte din cele necesare proiectelor 2, 3, 4 si 5 – pregatite (necesita
doar colaborare pentru a gasi cele mai adecvate locatii / solutii). Va (re) invitam la sediul Fundatiei
Snagov sa le vedeti si pentru detalii suplimentare.
Pentru cateva din ele, avem si mici teste (pilot) realizate > veniti sa vedeti concret detalii.
Pentru traseele tematice (care necesita doar amplasarea pe arbori cu elastic a unor etichete laminate) – va
invitam sa vedeti un exemplu concret pentru Padurea Fundul Sacului (care tocmai este in recuperare a
statului roman din privat – catre stat: Romsilva). Montarea / demontarea marcajelor necesita circa 90
minute si nu are impact de mediu (nu se taie / pune / scoate / modifica nimic). In fond (cel putin in
Padurea Fundul Sacului) – zilnic, oricum, exista intre 12-25 de vizitatori.
Haideti (concret) sa inmultim exemplele / stirile / realizarile pozitive.
Si comunitatile locale au traditii si contributii (si pozitive) si trebuie sa (re)devina si parte a solutiilor.
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)
* 10+ ani de experiență (2007-2018) în calitate de Custode al Ariei Naturale Protejate Lacul
Snagov
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