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Centrul pentru Arii protejate si Dezvoltare Durabila a fost infiintat in cadrul proiectului LIFE 99 ENV RO 006764, prin asocierea partenerilor 
Consiliul Judetean, Centrului Regional de Supraveghere Ecologica, Federatia Romana de Speologie, Facultatea de Mediu Oradea 
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Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor 
(CAPDD Bihor) este o organizaţie neguvernamentală, 
nepatrimonială, înfiinţată în anul 2002, în urma unui proiect LIFE 
finanţat de către Comisia Europeană. CAPDD Bihor este un 
parteneriat între Consiliul Judeţean Bihor, Facultatea de Protecţia 
Mediului Oradea, Centrul Regional de Supraveghere Ecologică 
„Munţii Apuseni” şi Federaţia Română de Speologie. 
 
Misiunea CAPDD Bihor este de a contribui la dezvoltarea 
durabilă a Munţilor Apuseni şi a comunităţilor din arealul lor, 
prin: 
- managementul ariilor naturale protejate, 
- conservarea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, 
- turism responsabil, 
- conservarea identităţii culturale autentice. 
 
Programele CAPDD Bihor sunt axate pe : 
- Dezvoltarea unui sistem de management al ecoturismului în 
Munţii Apuseni, 
- Dezvoltarea şi managementul modern al ariilor naturale protejate 
(inclusiv situri Natura 2000), 
- Promovarea şi conservarea patrimoniului natural şi cultural al 
zonei Munţilor Apuseni, 
- Programe de formare resurse umane: rangeri şi custozi de arii 
naturale protejate, ghizi montani şi animatori de centre de vacanţă, 
- Educaţie pentru dezvoltare durabilă, adresată în special tinerilor,  
- Dezvoltarea comunităţilor locale din zona judeţului Bihor şi 
sprijinirea iniţiativelor locale, 
- Susţinerea şi promovarea meşteşugurilor tradiţionale din zona 
Bihorului. 
CAPDD Bihor este membru al reţelei Natura 2000 în România, al 
Asociaţiei de Ecoturism din România (AER) şi partener al Leave 
No Trace din SUA.  
 
Beneficiarii CAPDD Bihor sunt comunităţile rurale din zona 
montană a judeţului Bihor (cu focus pe comunele Roşia, Remetea, 

Vadu Crişului, Şuncuiuş, Pietroasa, Bunteşti, Criştiorul de Jos), 
Administraţia Parcului Natural Apuseni, Consiliul Judeţean Bihor, 
Prefectura Bihor, meşterii populari din judeţul Bihor, asociaţii 
locale, turiştii şi vizitatorii Munţilor Apuseni (din ţară şi 
străinătate), studenţi din cadrul universităţilor care activează în 
zona Munţilor Apuseni şi a judeţului Bihor sau colaboratori ai 
acestora.    
 
Echipa CAPDD Bihor :  
Viorel Lascu, Paul Iacobaş, Ioana Iacobaş, Ioana Meleg, Cristian 
Lascu, Chirilă Emil, Alina Pitic, Andrei Acs. 
Voluntari:  Andreea Ile, Roxana Ivan, Larisa Blaga, Filipov 
Catalina, Restea Alina, Lăcrămioara Maghiar. 
Consiliul Director: Paul Iacobaş, Viorel Lascu, Alina Pitic, 
Aurelia Dumiter, Gheorghe Tonţ, Lucian Bara, Mihai Togor. 
 
Colaboratori şi parteneri:  
- Administratia Parcului Natural Apuseni - Alina Pitic, Alin Moş, 
Anca Ardeleanu, Paul Damm 
- Institutul de Speologie “Emil Racoviţă” - Daniela Borda, Oana 
Moldovan 
- Universitatea Oradea – Olimpia Ban, Eugenia Şerban 
- Fundaţia Ecotop Oradea – Andrei Acs, Eleonora Mircescu 
- Asociaţia Gata Oricând, Oradea 
- Consiliul Judeţean Bihor 
- Primăriile şi Consiliile Locale din Aleşd, Bratca, Budureasa, 
Măgeşti, Pomezeu, Remetea, Roşia, Ţeţche, Şuncuiuş, Vadu 
Crişului, Vârciorog,  
- Agenţia de Protecţia Mediului Bihor 
- Muzeul Ţării Crişurilor 
- Asociaţia Meşterilor Populari din Hajdu Bihar,  Ungaria 
- Organizaţia Kis-Bihari Idegenforgalmi es Turisztikai Egyesulet, 
Ungaria  
- Organizaţia Zold Kor, Ungaria  
- familia Lucreţia şi Aurel Flutur, Chişcău. 
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PROIECTE DERULATE 
 
 
 
1. Complementaritatea şi similitudinea ca mijloc de dezvoltare durabilă în  
euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar     
 
Scop: Proiectul şi-a propus să dezvolte activităţi inovatoare menite să dea un impuls 
important utilizării potenţialului natural al euroregiunii Bihor- Hajdu Bihor  
 
Durata: 19 august 2008 – 19 august 2009 
 
Finanţator: Uniunea Europeana prin Programul România – Ungaria,  Phare CBC 2006/ 
Interreg III A, Linia bugetară: 2006/018-446.01.01. Buget total: 110.410 euro, suma 
finanţării: 97.410 euro 
 
Rezultate:  
- realizarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea unui centru de formare resurse 
umane din zona Parcului Natural Apuseni şi care să ofere alternative la angajare şi să 
contribuie la combaterea excluderii sociale. 
- s-au dezvoltat o serie de proceduri de acordare a mărcii de calitate “Produs în Parcul 
Natural Apuseni” pentru următoarele produse şi servicii : fermă din Apuseni, produse din 
carne de bovină, însoţitor recreere şi descoperire Apuseni. 
- s-a creat o procedură de externalizare a serviciilor de educaţie şi turism specializat în 
vederea licitãrii acestora de cãtre administraţia parcului către structuri private. 
-  participarea cu un stand al întreprinzătorilor locali din zona Parcului Natural Apuseni şi 
a Parcului Naţional Hortobagy la Targul Meşterilor Populari din Oradea, iulie 2009 
- realizarea unei baze de imagini cu elementele patrimoniale valoroase ale celor două 
parcuri (peste 10.000 de imagini digitale) 
- tipărirea în limba română a unei broşuri de prezentare a Parcului Naţional Hortobagy 
- tipărirea unui album fotografic despre Parcul Natural Apuseni 
- tipărirea unor afişe şi bannere de promovare a zonei Parcului Natural Apuseni 
 
 
. 
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2. Alternative descentralizate pentru administrarea ariilor protejate declarate sit 
Natura 2000  
 
Scop: Implementarea unui model de sistem de management durabil şi participativ, 
alternativ sistemelor de management public al ariilor naturale protejate pentru siturile 
Natura 2000 din Romania. 
 
Durata: 24 decembrie 2008 – 24 octombrie 2009 
 
Finanţator: Uniunea Europeana prin Programul „Creşterea rolului societăţii civile în 
procesul de integrare a României , Componenta 2 – Democraţie, protecţia mediului, 
protecţia consumatorului, dialog social, aspecte de gen şi ocuparea forţei de munca. Linia 
de buget: PHARE 2006/018-147.01.02. Bugetul total: 34256,11 euro, suma finanţării: 
30.545,82 euro 
 
Rezultate:  
- un concept de plan de management pentru situri Natura 2000 replicabil la nivelul întregii 
reţele de arii protejate Natura 2000 în România 
- o marcă de calitate cu standarde şi criterii de acordare pe 3 domenii: găzduire, însoţire 
pentru activităţi de recreere şi turism şi produse locale nealimentare 
- 10 evaluatori instruiţi pentru acordarea mărcii de calitate, instruiţi în procesul de 
verificare şi certificare conform mărcii de calitate 
- 18 autorităţi publice locale şi 4 ONG-uri comunitare implicate în procesul de participare 
publică în luarea deciziilor privind managementul ariilor naturale protejate 
- existenţa unui consorţiu pentru administrarea sitului Natura 2000 ROSCI0065, şi a unui 
secretariat funcţional al consorţiului 
- peste 500 de localnici informaţi referitor la existenţa mărcii de calitate şi a avantajelor 
aduse de către siturile Natura 2000 
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3. Centrul de vizitare Padiş – punct focal pentru vizitatori    
 
Scop: Îmbunătăţirea experienţei vizitatorilor zonei platoului carstic Padiş prin amenajarea la 
Centrul de vizitare din Şesul Padiş a unei expoziţii interactive cu tematica Formarea şi ecologia 
carstului, măsuri de conservare. 
 
Durata: aprilie – octombrie 2009 
Finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România prin programul Spaţii 
Verzi - componenta Arii Naturale Protejate. Buget total: 17.945 ron, suma finanţării: 16.150,5 
ron. 
 
Rezultate:   
- Amenajarea unei săli de expoziţie permanentă în incinta centrului de vizitare Padiş al Parcului 
Natural Apuseni (realizarea şi montarea unor panouri informative cu istoricul descoperirii 
zonei, formarea carstului, faună şi floră specifică, ocupaţii tradiţionale etc.) 
- Amenajarea unui traseu tematic – Şesul Padiş – Pietrele Boghii 
- Realizarea unui număr de 500 de exemplare de pliantele tip hartă, format A3 împăturit (RO, 
EN, HU) şi distribuirea acestora vizitatorilor zonei Padiş  
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PROIECTE DERULATE ÎN PARTENERIAT 
 

 

 

1. Acţiuni complexe pentru conservarea biodiversităţii în nordul Munţilor Pădurea 
Craiului   
 
Scop: Conservarea biodiversităţii în nordul Munţilor Pădurea Craiului 
 
Durata: decembrie 2007-decembrie 2009 
 
Finanţator: UNDP prin GEF SGP. suma: 42.689 USD 
 
Rezultate: 
- Organizarea a 4 evenimente de tipul academii rurale 
- Organizarea unor cursuri de carstologie, speologie, ghizi locali de turism 
- Realizarea unui studiu de biodiversitate cavernicolă la Peştera Gălăşeni 
- Realizarea unei infrastructuri de vizitare în Peştera Gălăşeni 
- Tipărirea de broşuri: Peştera Gălăşeni, Damiş-Ponoraş, Managementul durabil al 
resurselor locale 
- Amenajare unui centru de vizitare la Damiş 
- Amenajare unui centru de închiriat biciclete la Damiş 
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Finanţator: Ministerul Integrării Europene prin Programul Romania – Ungaria Phare CBC 
2006. Buget total: 51.071 euro, suma finanţării: 45.299,05 euro 
 
Rezultate: 
- 300 de copii şi tineri şi 50 adulţi iniţiaţi în practicarea a 7 meşteşuguri tradiţionale în 
cadrul unui eveniment de tipul Şcoala de meşteşuguri 
- 28 de tineri din euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar au fost instruiţi în practicarea a 5 
meşteşuguri specifice zonei în cadrul unei tabere de meşteşuguri; 
- Înfiinţarea unui centru de promovare a meşteşugurilor din euroregiune; 
- 30 de meşteri populari şi 20 de reprezentanţi ai APL-urilor din regiune au participat la un 
Seminar transfrontalier pe teme legate de arta populară; 
- au fost realizate10 vizite reciproce de schimb de experienţă între meşteşugari şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale din 10 centre meşteşugăreşti din euroregiune; 
- Realizarea unei marci comună a obiectelor meşteşugăreşti din euroregiune; 
- Realizarea unui număr de 1500 broşuri (în limbile română, engleză, maghiară) de 
promovare a meşteşugurilor, etichete pentru produsele meşteşugăreşti, cărţi de vizită 
pentru meşteri, logo;  
- Traseu turistic tematic al mesteşugurilor din euroregiune. 
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RESURSE FINANCIARE ŞI FINANŢATORI 
 
Activităţile CAPDD Bihor au fost susţinute prin atragerea de finanţări nerambursabile, prestarea unor servicii către terţi, donaţii şi sponsorizări, 
cotizaţiile membrilor, CAPDD Bihor avand un buget aproximaziv de 116.000 euro. 
Principalii finanţatori în anul 2009 au fost: 
 

Uniunea Europeană, aproximativ 100.000 euro 

 
 

Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, aproximativ 4000 euro 

 
 

 
PUBLICAŢII 
 

1. 8 afişe tematice de promovare a Munţilor Apuseni 
2. Album foto „Prin Munţii Apuseni“ 
3. Album foto „Damiş – Roşia, Anotimpuri“ (ca partener al Ecotop Oradea) 
4. Broşura „Managementul durabil al resurselor locale“ 
5. Pliant „Marca Parc – instrument pentru dezvoltarea economică durabilă a comunităţilor din ariile naturale protejate“ 
6. Broşura de prezentare a concenputlui de plan de management pentru un sit Natura 2000 
7. Harta turistică „Valea Arieşului de la Vârtop la Albac“ 

 
DATE DE CONTACT 
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor 
Oradea, P-ţa 1 Decembrie, nr. 4-6, camera 8, cod poştal: 410068, jud. Bihor 
Tel: 0359 410 556, fax: 0259 472 434, e-mail: contact@capdd-bihor.org 
web: www.capdd-bihor.org  


