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Conservarea biodiversității
 Deplasări în teren, în vederea monitorizării stării de conservare a unor specii de 

floră și faună; Activități de identificare/inventariere floră și faună

Urmă de lup Rupicapra rupicapra Salamandra salamandra



Austropotamobius torrentium

Rhinolophus hipposideros Myotis sp.

Crocus vernus



Capreolus capreolus Bombina variegata

Galanthus nivalis Drosera rotundifolia



Activități din teren

Însoțire grupuri Amenajare loc campare

Descărcare camere 

monitorizare faunăMonitorizare chiroptere Informarea și consultarea comunităților 

locale



Montare garduri electrice 

împreună cu reprezentanții 

Flora and Fauna InternationalAmplasare panouri informative



Infrastructură turistică
 Montare panouri informative; Verificarea și întreținerea marcajelor din arealul parcului 

(trasee turistice și zonare internă)

Panou informativ amplasat la 

Prihodiste

Panou si marcaj limită parc Marcaj turistic



Amenajarea locului de campare de la Valea Albă



Educație ecologică - Școala Altfel

Demonstrație tehnici speo-alpine Jocuri”Micii grădinari”



Acțiune de igienizare cu rol educativ



Activități educative în sala de clasă

Parada costumelor eco



Luna platării arborilor
 Micuții au invățat ce este pădurea și cum avem grija de ea.



Ziua Pământului
 Activitate de igienizare cu rol educativ, cu participarea elevilor de la

Școala Gimnazială Boșorod



Ziua Porților deschise
 Ziua Porților Deschise, cu ocazia Zilei Silvicultorului, ne-a adus în vizită 5 clase de elevi și

preșcolari, din 3 unități de învățământ din Deva. Cei mici au avut ocazia să exploreze în

voie sediul nostru, să afle mai multe despre parc și să ne cunoască echipa.





Concursul ”Povești din tărâmul dacilor”
 La sfârșitul lunii mai și pe parcursul lunii iunie, APNGMC și Asociatia de Turism Retezat au desfășurat

concursul "Povesti din tărâmul dacilor" la Școala Gimnazială "Dr. Aurel Vlad" din Orăștie. Elevii au

asistat la prezentările noastre și au fost invitați să participe cu lucrările lor, cele mai bune dintre

acestea urmând a fi incluse într-o carte de povesti. Concursul este parte a proiectului "Parcul Natural

Grădiștea Muncelului Cioclovina – Povești de ieri si de azi din tărâmul dacilor", finanțat de MOL

România și Fundația pentru Parteneriat, prin programul Spații Verzi, implementat de către Asociația de

Turism Retezat în parteneriat cu APNGMC.





Comunități locale

 Promovarea tradițiilor și a produselor tradiționale locale.



Festival Folcloric – Boșorod. Parada costumelor

populare, demonstrații de dans și cantece populare și

degustare de produse tradiționale.



Promovarea produselor tradiționale în cadrul

unor evenimente organizate a novel național

– Ziua Europeană a Parcurilor și Ziua Porților

Deschise (Romsilva)



Consiliul Consultativ de Administrare
 Informarea și consultarea factorilor interesați și ai comunităților locale



Consiliul Științific
 Prima ședință de lucru a Consiliului Științific 



Vă asteptăm cu drag în Parcul Natural Grădiștea 

Muncelului Cioclovina!


