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MESAJUL 
PREȘEDINTELUI 

Convinşi că am făcut tot ceea 
ce a depins de noi, că nu avem 
de ce să ne fie ruşine şi nici de 
ce să ne temem, continuăm! 

Bazându-ne pe competenţele 
noastre, cu ajutorul 
partenerilor şi finanţatorilor 
noştri, pentru că natura trebuie 
protejată, mergem înainte!  

Ştim că, prin faptele noastre, 
putem arăta celor ce iubesc 
frumuseţea munţilor şi a 
pădurilor noastre, că am avut 
dreptate.  

Cine ştie, poate într-o zi vor 
înţelege şi cei de la cârmă că 
nu-şi pot mânca banii şi că, în 
vilele lor, au nevoie şi de aer.  

Încă un an greu, complicat, chiar dezamăgitor  pe alocuri. 

Legislația cu privire la administrarea ariilor naturale 
protejate a fost modificată, ONG-urile fiind eliminate din 
postura de custozi și administratori. Însă în ceea ce 
priveşte administrarea ariilor naturale protejate nu s-a 
schimbat nimic în bine. Ba, din contră, Agenţia Naţională 
pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) continuă să existe, 
punând tot mai multă presiune pe organizaţiile non-
guvernamentale care şi-au asumat administrarea siturilor. 
Se vede treaba că guvernările se schimbă, „viziunile”, 
abuzurile, atitudinea... rămân aceleaşi. 

Ce e de făcut? Desigur, nu putem renunţa. Credem că nici 
un guvern, fie el de stânga sau de dreapta, nu are dreptul 
să pună pe butuci societatea civilă din România. Plănuim 
să ne „reinventăm”. O reîntoarcere la „ocupaţia de bază”, 
aceea de „watch dog”, câine de pază al naturii poate fi 
binevenită şi pentru noi şi pentru autorităţi şi, mai ales, 
pentru ariile naturale protejate. Acolo sunt multe de spus 
şi multe de făcut. Şi cea mai mare problemă e că, azi, 
nimeni din conducerea ANANP nu poate răspunde la 
întrebarea: Cine va munci pentru ariile naturale protejate? 
Că doi-trei funcţionari în judeţ nu înseamnă nimic. Este, din 
acest punct de vedere o criză. Din păcate, una artificială, 
provocată de arivism şi nepricepere. Dar este şi o 
provocare, pentru noi e un nou capitol şi sperăm să fim cel 
puţin la fel de buni în „a trage semnale de alarmă” precum 
am fost în a le gestiona. 

Aşa cum am spus-o de mai multe ori, turismul, dezvoltarea 
locală, promovarea ecodestinaţiilor sunt cele mai 
importante lucruri pe care le putem face pentru protejarea 
naturii, pentru Pădurea Craiului, în special. Vom continua, 
să fim acolo, să fim implicaţi, să aducem bani şi să punem 
în practică proiecte pentru: cicloturism, peşteri, speoturism, 
aventură, drumeţie, păstrarea şi promovarea vieţii 
tradiţionale. Da, „vom face totul” pentru Pădurea Craiului, 
pentru că noi, cei de la CAPDD Bihor credem că dacă 
oamenilor de acolo le va fi bine şi zonei îi va fi mai bine.  

O veche şi înţeleaptă vorbă ne învaţă să nu ne punem 
toate ouăle într-un singur coş. Dacă nu mai putem 
administra Situri Natura 2000, ne vom ocupa de 
dezvoltarea turismului şi promovarea lor, protejându-le 
astfel de interesele şi rapacitatea celor care preţuiesc mai 
mult resursele materiale decât acest patrimoniu universal 
care dă şi susţine viaţa. 
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Elaborarea planului de management pentru  
conservarea biodiversităţii din Defileul Crişului Repede  

şi Valea Iadului, continuă 

 
Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă 

Bihor derulează proiectul „Îmbunătăţirea stării de 
conservare a biodiversităţii în ROSPA 0115 Defileul 
Crişului Repede – Valea Iadului, prin elaborarea 
Planului de Management”. În cadrul acestui proiect, 
pe parcursul anului 2019, au fost derulate o serie de 
activităţi şi au fost recepţionate mai multe studii care 
stau la baza realizării planului de management. 
Dintre toate acestea le amintim doar pe cele mai 
semnificative: 

• Studiul socio-economic în localităţile din zona 
de impact a proiectului, 

• Descrierea şi cartarea factorilor abiotici, a 
categoriilor de folosinţă a terenurilor şi a 
formelor de proprietate din sit, 

• Identificarea, evaluarea şi cartarea efectivelor 
populaţionale ale speciilor de păsări şi 
evaluarea stării lor de conservare, în cadrul 
ROSPA0115 

• Elaborarea planului de monitorizare pentru 
speciile de păsări din situl ROSPA0115 Defileul 
Crişului Repede-Valea Iadului, 

• Elaborarea bazei de date şi realizarea de hărţi 
GIS. 

De asemenea a fost realizat un film de prezentare al 
sitului din Defileul Crişului Repede-Valea Iadului. Au 
fost încheiate întâlnirile de conştientizare din 
comunităţile şi şcolile de pe cuprinsul sitului. 

 

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  
Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 –  
Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea  
calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric. 
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„Pădurea Craiului, casă pentru oameni din cele mai vechi timpuri” este  
un proiect finanțat în cadrul programului „Spaţii verzi”,  
susţinut de MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat. 

Pădurea Craiului, casă pentru oameni  
din cele mai vechi timpuri 

 

Un prieten adevărat e cel care te susţine la greu. 

Suntem bucuroşi că şi în aceste vremuri tulburi putem 
conta pe sprijinul prietenilor noştri de la Fundaţia 
pentru Parteneriat. Parte a programului „Spaţii verzi” – 
componenta Arii Natuale Protejate, proiectul 
„Pădurea Craiului, casă pentru oameni din cele mai 
vechi timpuri”, a însemnat mult pentru noi, pentru 
Pădurea Craiului şi pentru toţi vizitatorii ei. 

Şi datorită acestui proiect, care a contribuit la 
dezvoltarea dotărilor specifice de la peşteri, circa 
20.000 de turişti au vizitat peştera Meziad şi peştera 
Unguru Mare, în anul 2019. Un număr mare de copii, 
din localităţile Remetea şi Şuncuiuş, au mers şi ei în 
vizită la cele două peşteri, aflând astfel despre 
existenţa, în satele lor, a unor urme de locuire umană 
ce merg, cu mii de ani, înapoi în timp. Copiii au 
apreciat în mod deosebit replicile siturilor arheologice, 
realizate la peşterile Meziad şi Unguru Mare. În 
aceste spaţii de joacă, cu ajutorul unor truse şi replici 
de artefacte descoperite în zonă, gândite şi realizate 
ca parte a proiectului dedicat Pădurii Craiului, cei mici 
au putut la rândul lor, să descopere şi să înţeleagă 
urmele trecutului. 

Adulţii au fost şi ei implicaţi în acest proiect care 
urmăreşte informarea şi conştientizarea lor cu privire 
la valorile naturale şi culturale ale munţilor Pădurea 
Craiului. La evenimentele dedicate celor două peşteri, 
Meziad şi Unguru Mare, au participat circa 200 de 
persoane, în majoritate localnici. 

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că zestrea 
turistică a celor două peşteri bihorene s-a îmbogăţit 
prin amplasarea aici a şapte panouri care explică 
modul de viaţă al comunităţilor preistorice din 
această zonă. 
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Să tot vii și să trăiești în Pădurea Craiului! 

În cadrul oferit de programul Green Entrepreneurship 

2.0, CAPDD Bihor a derulat proiectul „Pădurea Craiului, 
un loc mai plăcut de vizitat, un loc mai bun în care să 
trăieşti”, proiect care s-a derulat pe o perioadă de 4 
ani. 

• În perioada de implementare a proiectului, s-a 
încheiat elaborarea unei cereri de finanțare și 
semnarea contractului de finanțare pentru realizarea 
unui centru de vizitare şi a unui centru de promovare a 
meșteșugurilor, activități ce au fost incluse în proiectul 
ProNature, implementat de către CJ Bihor, CAPDD Bihor 
fiind partener 
• Pe baza unor studii ştiinţifice şi a unor planuri de 
management, dezvoltarea primei rețele de peșteri 
speoturistice din România, formată din 10 peșteri a 
ajuns în faza sa finală 
• Au fost tipărite şi distribuite materiale de promovare 
a Pădurii Craiului şi a atracţiilor turistice de aici 
• Nu în ultimul rând, a fost elaborată noua verisune a 
paginii de web a destinației, www.padureacraiului.ro 
• Tot graţie acestui proiect, mai mulţi jurnalişti, 
bloggeri şi agenţi de turism, participanţi la câteva serii 
de infotrip-uri, au avut ocazia să descopere şi să 
promoveze destinaţia de ecoturism Pădurea Craiului 
• Am fost prezenţi la mai multe târguri de turism, 
naționale și internaționale 
• Şi trebuie să menţionăm participarea, cu un stand 
propriu al destinației de ecoturism Pădurea Craiului, la 
nu mai puţin de nouă evenimente locale 
• Din sumele alocate proiectului „Pădurea Craiului, un 
loc mai plăcut de vizitat, un loc mai bun în care să 
trăieşti” am putut, la rândul nostru, să suţinem, 
financiar şi logistic sau să oferim de asistență 
specializată unui număr de peste 10 evenimente locale 
• Am realizat standul Pădurii Craiului, care, dotat cu 
materialele informative necesare, a fost amplasat în 
unităţile de cazare partenere, la peşterile turistice şi în 
centrele de informare turistică din zonă 
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• Bine chivernisiţi, cei circa 100.000 de dolari alocaţi 
acestui proiect, ne-au ajutat să modernizăm şi să 
întreţinem infrastructura de vizitare. Astfel, CAPDD Bihor, în 
parteneriat cu Salvamont Bihor, Clubul Cassio Montana 
Oradea, unităţile administrativ teritoriale din: Bulz, Roșia, 
Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bratca sau cu asociaţia Ecotop 
Oradea, a realizat mai multe elemente noi de infrastructură 
destinată vizitatorilor 
• Avem, aşadar, o nouă potecă tematică, ce leagă poiana 
Frântura din Șuncuiuș cu Valea Mișidului. Acest proiect a 
fost realizat printr-un parteneriat cu Fundaţia Ecotop 
Oradea şi finanţat în cadrul  programului „Spații Verzi” 
• O altă potecă tematică, pe traseul de legătură din Vadu 
Crișului spre Peștera Vadu Crișului, cu tema „Nici o urmă în 
natură”, a fost pusă la punt în cadrul proiectului finanțat 
prin EEA Grants 
• Ne mândrim acum cu cele patru noi trasee de drumeție 
din Cheile Lazuri, Cheile Cuților, valea Boiului, traseul de 
culme Bulz-Remeți-spre barajul Drăgan, cu întoarcere prin 
Bulz, şi noul traseu de acces la peștera Vadu Crișului, din 
Șuncuiuș 
• De asemenea, zona are trei trasee de via ferrata, un Mini 
Parc de aventură, „Montana Land Șuncuiuș”, şi un nou 
parcurs de aventură în apropiere de peștera Unguru Mare, 
canionul Părâul Tare - cheile Mișidului 
• Pădurea Craiului este singurul loc din România care se 
poate mândri cu o reţea de trasee de trail running. Cele 5 
trasee de alergare montană ce formează această reţea au 
fost identificate, documentate și marcate, în colaborare cu 
Asociaţia Sportivă Xterra Oradea 
• Parcursul de rafting din Defileul Crişului Repede a fost 
dotat, în zonele de îmbarcare/debarcare din: Bulz, Bratca, 
Suncuiuş şi Vadu Crişului, cu panouri informative dedicate 
practicanţilor acestui sport.  
• Au fost dezvoltate şi amenajate de către clubul de 
escaladă Crux Oradea, AMD Bihor și Speo Club Cristal 
Oradea două noi zone de escaladă, cea din portalul 
peşterii Osoi cuprinde 40 de trasee noi, iar cea din Cheile 
Lazuri 48 de trasee dedicate îndrăzneţilor care sfidează 
înălţimile 
• Au fost identificate şi documentate şase noi trasee de 
cicloturism, în zona comunei Roşia, din Pădurea Craiului. 

„Pădurea Craiului – un loc mai plăcut de vizitat, un loc mai bun în care să trăieşti”  
este un proiect finanțat prin intermediul „Green Entrepreneurship – Dezvoltarea  
Destinaţiilor de Ecoturism din România”, un program comun al Romanian –  
American Foundation şi al Fundaţiei pentru Parteneriat. 
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Pădurea Craiului, de acum o destinaţie  
de ecoturism consolidată 

Tot cu sprijinul Fundaţiei pentru Parteneriat și al  

Romanian-American Foundation, în a doua 
 jumătate a anului 2019, am lucrat la finalizarea  
proiectului „Consolidarea destinaţiei de ecoturism  
Pădurea Craiului”. Având un buget de doar 60.000  
de dolari, compensând cu muncă şi entuziasm, am  
reuşit să facem o mulţime de lucruri esenţiale, spunem  
noi, pentru dezvoltarea turistică a zonei. 
• S-a realizat o analiză cantitativă a ceea ce înseamnă 
fenomenul turistic în Pădurea Craiului, incluzând gradul 
de ocupare al spaţiilor de cazare, pieţele de  
provenienţă pentru turişti, sezonalitatea activităţilor  
desfăşurate aici, durata medie a sejurului etc. 
• Peste 2.000 de potenţiali vizitatori şi 40 de operatori  
turistici, de pe pieţele ţintă, au aflat despre atracţiile  
Pădurii Craiului şi ale întregii zone. Pentru aceasta am  
luat parte la târgurile de turism de la Amsterdam,  
Londra şi Oslo 
• De asemenea, circa 10.000 de potenţiali turişti  
români ştiu acum de existenţa acestei destinaţii de  
ecoturism din ţara lor, datorită prezenţei noastre la  
târguri de turism şi aventură din România 
• Pentru cei care vin în ecodestinaţia Pădurea Craiului  
am realizat şi am tipărit hărţi ale traseelor de cicloturism, 
în limbile română, engleză şi maghiară, o broşură de  
prezentare generală a destinaţiei şi o hartă a acesteia,  
în maghiară şi germană 
• Opt bloggeri, jurnalişti de turism şi turoperatori au  
participat la cele două excursii de documentare organizate în 
Pădurea Craiului 
• Ne-am dezvoltat şi am îmbunătăţit, mai ales sub aspect calitativ, 
baza de fotografii turistice a ecodestinaţiei şi am realizat două noi 
filme de promovare, difuzate cu real succes pe reţelele sociale 
• Cele 9 rute de cicloturism din zonă, aproximativ 300 de kilometri 
de trasee, au de acum marcaje de orientare şi panouri cuprinzând 
informaţii generale despre parcurs. 

  

„Consolidarea destinaţiei de ecoturism Pădurea Craiului” este un proiect  
 finanțat prin intermediul „Green Entrepreneurship – Dezvoltarea  
 Destinaţiilor de Ecoturism din România”, un program comun al Romanian –  
 American Foundation şi al Fundaţiei pentru Parteneriat.                               
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Un nou film despre Pădurea Craiului 
Pe parcursul anului 2019, mai mulţi membri ai echipei 

CAPDD Bihor au lucrat, împreună cu apreciatul fotograf 
Mihai Moiceanu, la realizarea filmului de prezentare a 
singurei ecodestinaţii din judeţul Bihor, Pădurea 
Craiului. Documentarul se află la dispoziţia tuturor celor 
care vor să cunoască sau să promoveze acest tărâm 
aparte. Materialul filmat poate fi vizionat sau 
descărcat de aici: https://youtu.be/Ba2gnUivnpQ  

Imaginile filmului prezintă frumuseţile naturale, 
atracţiile turistice, tradiţiile şi cultura acestui colţ de rai.  

Documentarul a adunat, în scurt timp, un număr 
impresionant de vizualizări, descărcări şi aprecieri 
pozitive. 

 
Frumuseți fără frontiere 

În cadrul proiectului „Conservarea, protejarea 

și promovarea naturii în ambele părți, română 
și maghiară, ale frontierei”, finanţat programul 
Interreg România-Ungaria, din Fondul 
European de Dezvoltare Regională, CAPDD 
Bihor a organizat cinci ateliere de inițiere în 
fotografie la care au luat parte elevi din mai 
multe şcoli aflate în zona defileului Crişului 
Repede şi a văii Iadului.  

Cele mai bune din cele câteva sute de 
fotografii, pe care tinerii le-au realizat cu 
prilejul unor excursii de documentare 
organizate în destinaţia de ecoturism Pădurea 
Craiului, au constituit piesele de mare atracţie 
ale unei expoziţii itinerate cu succes în localităţi 
din Ungaria şi România. 
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 Am fost şi noi la „Pe Păşune Fest”  
*meşteşuguri, aventură, muzică bună şi bucate tradiţionale* 

Prima ediţie a festivalului „Pe Păşune Fest” a avut 

loc în data de 8 iunie 2019, în comuna Roşia din 
judeţul Bihor. Alături de organizatori: Asociația 
Orizont Verde și GAL Pădurea Craiului, în parteneriat 
cu Primăria comunei Roșia, Agenția de Management 
al Destinației Bihor și Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Bihor, CAPDD Bihor s-a implicat activ în organizarea 
şi derularea evenimentului.  

„Pe Pășune Fest” îşi propune să devină un reper 
cultural care să contribuie la creşterea atractivităţii 
turistice a comunei Roșia și a destinației de ecoturism 
Pădurea Craiului. Evenimentul a fost cofinanţat de 
către Fundaţia pentru Parteneriat şi Fundaţia 
Româno-Americană, în cadrul proiectului „Pădurea 
Craiului - un loc mai bun de vizitat, un loc mai bun în 
care să trăieşti” 
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În perioada 22-23 iulie 2019 Ambasadorul Statelor Unite ale 

Americii la București, Excelența Sa, domnul Hans Klemm, s-a 
aflat în Pădurea Craiului. Cu această ocazie, diplomatul a 
vizitat câteva ateliere de meșteșuguri din Drăgoteni 
(Remetea) și Roșia, fiind impresionat de tehnicile tradiționale 
de încondeiere a ouălor de Paști și olărit. Pentru a cunoaște 
mai bine oferta ecoturisică a zonei dar şi provocările cu care 
ea se confruntă, Excelența Sa a străbătut, la pas, 
împrejurimile comunei Roșia, punctul de plecare al unor 
trasee de drumeție și cicloturism, descoperind Cheile Cuților 
și fermecătorul cătun Runcuri. 

Fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Excelenţa 
Sa domnul Hans Klemm, a vizitat destinaţia de ecoturism 
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Aceleaşi peşteri într-o lumină, (şi) mai bună! 

Protecţia şi asigurarea condiţiilor de siguranţă 

pentru turiştii care vizitează peştera Meziad şi 
peştera cu cristale din mina Farcu sunt o 
preocupare constantă a activităţii noastre din 
fiecare an. În anul 2019, am investit mult, mai cu 
seamă în lucrările de mentenanţă efectuate la cele 
două peşteri. 

Pe parcursul anului trecut, cele două peşteri au fost 
vizitate de circa 20.000 de turişti. Din păcate, dacă 
vara, mai ales în perioada concediilor, numărul 
acestora este ridicat şi constant, în extrasezon, 
încasările sunt la limita supravieţuirii. Fluxul de 
vizitatori din extrasezon a avut de suferit şi pentru 
că, în 2019, programul de activităţi extracuriculare 
„Săptămâna şcoala altfel” nu s-a mai derulat, în 
lunile de primăvara, ca până acum, ci s-a întins, în 
funcţie de decizia fiecărei unităţi de învăţământ, pe 
parcusul întregului an şcolar. 

La Meziad am îmbogăţit zestrea turistică şi, implicit, 
experienţele oferite vizitatorilor prin amplasarea, în 
zona de intrare, a reproducerii scheletului unui urs 
de cavernă, aşa cum a fost el descoperit undeva în 
adâncurile peşterii. 

Peştera cu Cristale din mina Facru şi-a îmbunătăţit 
dotările destinate turiştilor cu un nou şi modern 
grup sanitar, racordat la apă curentă şi electricitate. 

Infrastructura de vizitare a celor două peşteri s-a 
îmbunătăţit sensibil prin modernizarea şi 
extinderea, cu 20%, a sistemului de iluminat din 
subteran.  

Şi, nu în ultimul rând, trebuie amintit şi faptul că 
poteca şi traseul de acces turistic de la peştera 
Meziad au fost şi ele recondiţionate. 
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Din nefericire, anul trecut, ‘nea Ghiţă Brijan, prieten, 
colaborator şi mentor, a plecat dintre noi, să exploreze 
pentru totdeauna adâncurile nesfârşite ale pâmântului. 

Echipa CAPDD Bihor, 
cei alături de care ne dorim să lucrăm în continuare 

Andrei Acs 

Anca Ardeleanu 

Vlad Barbu 

Andreea Blaj 

Florin Budea 

Răzvan Dumbravă 

Ioana Iacobaș 

Paul Iacobaș 

Viorel Lascu 

Alina Pitic 

Diana Popa 

Erika Posmoșanu 

Andrei Posmoșanu 

Tudor Rus 

 

         Florin Petrița și ghizii 
  de la Peștera cu  

             Cristale din mina Farcu 

 

           Teodor Mihoc și ghizii 
          de la Peștera Meziad 
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Finanţatori, 
cei cărora trebuie să le mulţumim 

Consiliul 
Judeţean 

Bihor

MOL 
România

Uniunea 
Europeană

Fundaţia 
pentru 

Parteneriat

Romanian -
American 

Foundation
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Parteneri, 
aceia fără de care și munca noastră ar fi fost mai grea 

• Consiliul Judeţean Bihor • Asociaţia „Orizont Verde” 
• Inspectoratul General 

Şcolar al Judeţului Bihor 

• Primăria Comunei Roşia 
• Fundaţia pentru Cultură 

şi Educaţie Ecologistă 
ECOTOP 

• Liceul Tehnologic 
Şuncuiuş 

• Primăria Comunei 
Remetea 

• Asociaţia „Compas” 
• Universitatea Oradea – 

Facultatea de Arte 
Plastice 

• Primăria Comunei Şucuiuş 
• Asociaţia de Ecoturism 

din România 
• Facultatea de Geografie, 

Turism şi Sport 

• Primăria Comunei Vadu 
Crişului 

• Asociaţia de Pescuit 
Sportiv „Aqua Crisius” 

• Muzeul Ţării Crişurilor 

• Agenţia de Management 
al Destinaţiei Bihor 

• Federaţia Coaliţia Natura 
2000 din România 

• Comisariatul Bihor al 
Jandarmeriei Române 

• Centrul Naţional pentru 
Informare şi Promovare 
Turistică Bihor 

• Clubul Xterra Bihor • S.C. Turism Felix S.A 

• Serviciul Public Judeţean 
Salvamont - Salvaspeo 
Bihor, 

• Clubul de Speologie 
„Speodava” din Ştei 

• Ethical Travel Portal 

• Corpul Român Salvaspeo 
- CORSA 

• Clubul de Speologie 
„Cristal” din Oradea 

• GermTec GMBH 

• Apuseni Experience 
• Asociaţia de Păşunat şi 

Pădurit Vârful Runcului-
Şuncuiuş 

• Pensiunea „Turul” 

• Asociaţia Peşterilor 
Turistice din România 
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- împreună cu toți partenerii din 
rețeaua de servicii locale din 
destinația Pădurea Craiului - 
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