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Raport financiar 
Cuvant inainte 
 
Muntii Apuseni ocupa un teritoriu in care natura si oameni se intalnesc si convetuiesc intr-o complexitate mai rar 
intalnita, notabila prin diversitatea peisagistica, multitudinea traditiilor, utilizarea pamantului. 
Realizarea unei structuri administrative cu statut de parc natural in Muntii Apuseni a fost in primul rand un act 
moral dedicat, speram noi, misiunii de-a salva ce mai este de salvat dintr-un important teritoriu  in care natura a 
fost exploatata si desconsiderata continuu de  autoritati, de comerciantii de lemn si de multi altii. 
Apusenilor trebuie sa li se redea farmecul care i-a facut celebri: regasirea traditiilor, spectaculozitatea carstului, 
diversitatea faunistica. 
 
Pentru a fi sprijin si pavaza pentru acest teritoriu fantastic al Apusenilor s –a creat Centrul pentru Arii Protejate si 
Dezvoltare Durabila –CAPDD, o organizatie care continua munca Centrului Regional de Supraveghere Ecologica 
- CRSE si a Federatiei Romane de Speologie - FRS,  si consolideaza   parteneriatul cu Consiliul Judetean Bihor si 
Universitatea din Oradea , in spiritul conservarii si dezvoltarii durabile.  
 
Din 2002, CAPDD a trecut printr-un proces de crestere bazat pe formarea unei echipe capabile sa dezvolte proiecte si sa atraga resurse 
necesare proiectelor de dezvoltare din arealul Muntilor Apuseni. 
Programul  Centrului  este “ un pas mic pentru echipa, un pas mare pentru natura si oameni”.  
Programul vizeaza trei axe principale de evolutie: Parcul Natural Apuseni,  realizarea unui spatiu specific de conservare si dezvoltare 
pentru arealul Muntilor Padurea Craiului si sustinerea dezvoltarii periferice a celor doua areale. 
Este un program ambitios, dar necesar, care va avea viitor doar daca vom convinge ca avem o echipa capabila sa ajute localnicii din zona 
sa nu-si piarda speranta intr-un viitor mai bun si-n acelasi timp sa-i convingem ca natura si vietuitoarele ei le intaresc speranta. 
Se implinesc 5 ani de cand Pestera Ungurului a fost amenajata ca o destinatie turistica, iar zona a cunoscut o cunoastere internationala 
(din pacate este mai putin cunoscuta localnicilor !), 3 ani de la sprijinirea Camerei de Comert si Industrie Bihor si a Consiliului Judetean 
Bihor in elaborarea unei Strategii si a unui Plan de dezvoltare al judetului Bihor (nu cred ca are relevanta ca a fost primul de acest gen din 
Romania !), de la  infiintare dam consistenta colaborarii transfrontaliere si transnationale prin proiecte menite sa ne ajute sa construim un 
viitor durabil  judetului Bihor si Muntilor Apuseni. 
 
Sunt multe de facut intr-o perioada in care reusesc doar cei care ajung in starea de a putea face. Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare 
Durabila –Bihor a ajuns, cred eu, la starea de a putea face. 
 
 
Viorel Lascu, Presedinte CAPDD 
 
 



 
Introducere 
 
Activitatea organizatiei in anul 2006 a cunoscut o oarecare tehnicizare, dupa o perioada in care am cautat sa ne stabilim un mod de lucru 
eficient, atat intern cat si extern. Abordarea noastra a continuat directia generala de lucru stabilita in 2006, care cuprinde 2 departamente: cel 
de arii protejate si cel de dezvoltare locala durabila. Prioritatea a fost imbogatirea activitatii si a resurselor fiecarui departament. In 2006, 
acestora li s-a adaugat o serie de actiuni de dezvoltare organizationala, prin care am incercat sa ne consolidam pozitia si actiunile in 
domeniul dezvoltarii durabile in judetul Bihor. Prin investitiile realizate in acest tip de actiuni am devenit mai puternici si mai bine pregatiti 
pentru a raspunde provocarilor acestui domeniu, pentru a ne atinge misiunea. Si totusi, abia am facut un prim pas pe acest drum... Vom 
prezenta aici activitatea fiecarui departament, proiectele inter-departamentale pe care le-am desfasurat si aspecte legate de situatia noastra 
interna. 
 
Prioritatile pe 3 ani (2006-2008) ale CAPDD sunt: 
 
1. Arii protejate – cresterea suprafetei protejate prin lege si imbunatatirea managementului ariilor protejate in judet. 
2. Dezvoltare locala durabila in zona Muntilor Apuseni – elaborarea si aplicarea unor modele de dezvoltare locala durabila si participativa in 
judetul Bihor. 
 
Zona-tinta: zone cu capital natural si cultural deosebit din judetul Bihor, zona Muntilor Apuseni  
 
Masuri pe termen mediu (2006 si jumatate din 2007) care vor fi luate de CAPDD pe prioritati: 
 
1. Arii protejate: 
 
1.1. Contributie activa la managementul participativ al  Parcului Natural Apuseni. 
 
Realizari 2006: 
- sustinerea secretariatului Consiliul Consulativ de Administrare al Parcului Natural Apuseni (au avut loc 3 sedinte, s-au trimis informari etc) 
- s-a realizat o propunere de Regulament nou al CCA 
- feedback la planul de management al Parcului Natural Apuseni 
 
1.2. Initierea procedurii de infiintare a unui parc natural in zona Muntilor Padurea Craiului 
 
- au fost identificati principalii actori in aceasta initativa, precum si modalitatile de constituire a Parcului (acest lucru s-a facut conform legii 
legii, conform necesitatilor zonei si posibilitatilor locale) 



- a avut loc o intalnire cu primarii si alte parti interesate din zonele tinta. La aceasta intalnire s-a discutat cea mai buna modalitate de 
realizare a Parcului Natural (prin HCL conform Legii  Administratiei Publice Locale) 
- s-a realizat un ACORD DE PRINCIPIU privind constituirea pe arealul Muntilor Padurea Craiului a unei zone dedicate protectiei 
biodiversitatii si dezvoltarii durabile 
- propunerea a fost prezentata in cadrul a 15 sedinte de Consilii Locale  obtinandu-se 10 hotarari de Consiliu Local in favoarea 
 
 
1.3. Realizarea unei baze de date cu zone cu potential de arii protejate in Bihor. 
 
- in cadrul proiectului GEF al CAPDD s-au identificat 4 zone cu potential de a fi declarate arii naturale protejate: platoul carstic Runcuri 
(Rosia), pestera Dobos (Rosia), valea Lazuri, Cheile Stramturii.  
 
2. Dezvoltare locala durabila: 
 
2.1. Initierea a 2 proiecte de dezvoltare durabila in 2 comunitati locale din Bihor, in parteneriat cu autoritatile publice locale si judetene. 
 
- s-a depus si s-a obtinut finantare de la programul UNDP- GEF SGP pentru granturi mici pentru proiectul “Alternative de conservare a 
biodiversitatii cavernicole din zona Rosia-Remetea” in valoare de 44.235 USD  
- sprijinirea unui grup de localnici pentru infiintarea unui ONG in comuna Rosia, judetul Bihor. 
 
2.2. Realizarea unui model de dezvoltare locala in comunitatile Rosia si Remetea, M-tii Padurea Craiului (proiect pilot). 
 
- proiectul GEF si-a propus o abordare integrata a conservarii naturii prin includerea componentei economice (dezvoltarea programelor de 
ecoturism) si a componente educative si sociale (educatie ecologica si pentru protectia naturii, constientizare si informare publica). Aceasta 
abordare integrata asigura suportul pentru dezvoltarea durabila a unnei zone, punand un accent egal asupra celor 3 componente ale 
dezvoltarii durabile, economic, social, mediu. 
 
2.3. Contributie activa la pastrarea patrimoniului cultural autentic al judetului Bihor, prin promovarea si sprijinirea mestesugurilor 
traditionale pe cale de disparitie. 
 
- informarea mesterilor populari din judet referitor la oportunitati pentru acestia, facilitarea participarii la evenimente de profil etc. 
- editarea brosurii “Romania autentica - Traditii si mestesuguri din judetul Bihor”, in cadrul proiectului “Traditii vii”, finantat de Fondul 
Euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar 
- promovarea si vanzarea de obiecte mestesugaresti la biroul CAPDD 
- organizarea evenimentului anual “Scoala de mestesuguri”, in cadrul serbarilor Cetatii Oradea (editia a 2-a) in 8-9 iulie, in care au fost 
implicati peste 15 mesteri locali (olarit, tesut, brodat, podoabe, impletituri, pictura, sculptura in lemn, etc) si au participat perste 120 de copii 
cu varste cuprinse intre 4 si 15 ani.  



 

Echipa CAPDD in 2006: 
 

Viorel Lascu, Paul Iacobas, Alec Heisey, Ioana Lucaciu, Ionut Latcu, Ioana Popa, Ioana Meleg, Mircea Negrau. 

 

Voluntari:  Andreea Ile, Lavinia Mihus, Ciprian Bica,  

 

Colaboratori:  

- Administratia Parcului Natural Apuseni - Alina Pitic, Alin Mos, Anca Ardeleanu, Paul Damm 

- Institutul de Speologie “Emil Racovitza” - Eugen Nitu, Daniela Borda, Ionut Popa  

- Universitatea Oradea – Olimpia Ban 

- Fundatia Ecotop Oradea 

- Asociatia Gata Oricand, Oradea 

- organizatia Kis-Bihari Idegenforgalmi es Turisztikai Egyesulet, Ungaria – Kovacs Zsuzsanna 

- familia Lucretia si Aurel Flutur, Chiscau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Proiecte demarate sau derulate in 2006: 

Alternative de conservare a biodiversitatii cavernicole din zona Rosia-Remetea, Muntii 
Padurea Craiului 
Scop: Inducerea unui impact pozitiv asupra biodiversitatii subterane din zona Rosia-Remetea, 
judetul Bihor, protejata la nivel national, european si global, prin construirea capacitatii 
comunitatilor locale de-a valorifica in mod durabil resursele naturale locale.  
Durata: 15 mai 2006 – 15 septembrie 2007 
Finantator: programul GEF-SGP al UNDP Romania 
Suma finantarii: 23.221 USD 
 

 
 

Traditii vii 
Scop:  Proiectul si-a propus sa contribuie la cresterea vizibilitatii si continuitatii mestesugurilor 
traditionale din judetul Bihor. 
Durata: septembrie-decembrie 2006 
Finantator: Fundatia Euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar 
Suma finantarii: 3.900 ron 
  

 

Acquis-ul comunitar- cadrul pentru asigurarea unui management durabil al padurilor 
Scop: Implicarea organizatiilor societatii civile in sprijinirea adoptarii si implementarii acquis-
ului comunitar axat pe reglementarile si recomandarile referitoare la protejarea padurilor si a 
terenurilor forestiere 
Durata: 1 noiembrie 2006 – 31 octombrie 2007 
Finantator: Programul Phare Societatea Civila 2004/016-772.01.02/02 
Suma finantarii: 38.197,20 euro 
 

 



 
Proiecte in parteneriat: 
 

Tabara de voluntariat in Parcul Natural Apuseni – proiect derulat de Asociatia Gata 
Oricand 
Scop: Dezvoltarea unui cadru pentru educarea si implicarea activa a tinerilor studenti din 
judetul Bihor in actiuni de protecte a mediului in zona Parcului Natural Apuseni. 
Durata: 1 iulie – 15 august 2006 
Finantator: Autoritatea Nationala pentru Tineret, prin Directia Judeteana pentru Tineret-Bihor 
 

 
 
Raport financiar 
 
 
 
 
 
Pentru anul 2006, rezultatele financiar-contabile ale CAPDD sint: 
Total active:   68993 lei 
Active imobilizate – total:   17812 lei 
Capitaluri proprii:   68993 lei 
Venituri totale:    148612 lei 
Cheltuieli totale:  1012154 lei 
Rezultatul net al exercitiului: 46458 lei    
 
 
 
 

 
Veniturile si chletuielile CAPDD in anul 2006 se prezinta astfel: 
Venituri din activitatile fara scop patrimonial:  105828 lei 
(donatii, sponsorizari, dobanzi bancare) 
Venituri din activitatile economice:    42784lei 
 
Cheltuieli pt. activitatile fara scop patrimonial: 98671lei 
(servicii, achizitii, impozite, taxe, cotizatii) 
Cheltuieli privind activitatile economice:   3483lei 
 
Anul acesta activitatea noastra a fost sprijinita de urmatorii finantatori: 
Programul GEF-SGP al UNDP Romania -23.221 USD 
Fundatia Euroregiunii Bihor-Hajdu-Bihar- 3900 RON 
Programul Phare Societatea Civila 2004                                                                  
- 38.197,20 EURO

 


