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Chiar daca anul 2020 a adus provocări, pentru noi a însemnat  și o serie de realizări. 
Vă prezentăm mai jos câteva dintre rezultatele activității noastre din acest an: 
 
Biodiversitate 
 
S-a realizat inventarierea și cartarea a 13 specii de plante și animale (Arnica montana, Orchis 
morio, Dentaria glandulosa, Iris sibirica, Listera ovata, Platanthera bifolia, Orchis laxiflora, 
Vipera ammodytes, Parnassius mnemosyne, Euphydrias aurinia, Maculinea alcon, Morimus 
funereus, Rosalia alpina). 

S-a realizat invetarierea speciei invazive Amorpha fruticosa și au fost monitorizate zonele în 
care a fost identificată specia Robinia pseudacacia. 

Au fost monitorizate 25 de specii de floră și faună (Narcissus poeticus, Drosera rotundifolia, 
Myricaria germanica, Dactylorhiza maculata, Dianthus petraeus, Lilium martagon, Galanthus 
nivalis, Leucojum vernum, Viola odorata, Helleborus purpurascens). 

Ursus arctos, Canis lupus, Lynx lynx, Felis silvestris, Lutra lutra, Bombina variegata, 
Austrapotamobius torrentium, Triturus vulgaris, Triturus cristatus, Callimorpha 
quadripunctaria, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, 
Miniopterus schreibersii, Pipistrellus pipistrellus) și 3 habitate (91E0* Păduri aluviale cu Alnus 
glutinosa şi Fraxinus excelsior -Alnion incanae, Salicion albae; 9410  Păduri acidofile de 
Picea abies din regiunea montană -Vaccinio-Piceetea; 7230 Mlaștini alcaline). Starea de 
conservare a acestora este considerată a fi favorabilă. 

În urma activităților de inventariere, cartare și monitorizare, a fost completată baza de date a 
parcului și au fost întocmite hărți de distribuție. 

Au fost desfășurate activități de pază inclusiv în colaborare cu gestionarii fondului forestier și 
Jandarmeria Montană, în vederea verificării respectării prevederilor legale în vigoare. 
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Turism 
 
Pe tot parcursul anului, APNGMC a desfăsurat activități de întretinere a traseelor turistice și 
a infrastructurii turistice din arealul parcului. Acolo unde a fost cazul, au fost desfășurate 
acțiuni de igienizare. 

Infrastructura turistică a fost completată prin realizarea de noi panouri informative și 
amenajarea punctului de belvedere la la Prihodiște, realizat în parteneriat și cu sprijinul 
voluntarilor de la Club Rotary Hațeg. 

Personalul APNGMC a monitorizat în permanență activitatea turistică în aria protejată și a 
aplicat chestionare ce ne vor ajuta să imbunătățim experiența turistică în zonă.  

S-a participat la videoconferința “Eco-Turismul în Europa Centrală” (CEETO), susținută de 
Comisia Internatională pentru Protecția Alpilor și Parcul Natural Sölktäler din Austria. 

Au fost realizate pliante informative, în limba română și limba engleză. 

 
 
Comunicare și educație ecologică 
 
Au avut loc 13 acțiuni de educație ecologică desfășurate împreună cu școlile partenere, atât 
cu preșcolari, cât și cu elevi din învățământul primar și gimnazial. În cadrul Școlii Gimnaziale 
Boșorod a fost organizat concursul „Soluții pentru un viitor verde” în care au fost implicați 
elevii claselor a VI-a și a VII-a. 
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În luna august a fost organizată a III-a ediție a Zilei Parcului Natural Grădiștea Muncelului 
Cioclovina, în parteneriat cu Clubul Sporturilor Montane Hunedoara. În cadrul evenimentului 
participanții au beneficiat de vizite în peșterile Cioclovina Uscată și Cioclovina cu Apă, au 
participat la atelierul de corzi (cățărare, pod indian) sau au putut opta pentru ture de trekking 
în apropiere.  

     

Au fost publicate 36 de articole în mass-media pentru promovarea activităților administrației 
parcului, iar pagina de facebook a parcului a avut 80 de actualizări. De asemenea s-a 
participat la întâlniri de lucru și manifestări organizate la nivel local sau național, cum ar fi de 
exemplu, lansarea cărții „Cormoflora din Bazinul Hidrografic Orăștie” de dr. Valeriu Vințan 
(volum de ridicată importanță științifică pentru administrația parcului) sau evenimentul 
organizat de către Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor dedicat sărbătoririi Zilei 
Internaționale a Mediului. 

Administrația parcului a luat parte în cadrul Săptămânii Ariilor Protejate, eveniment național 
de promovare a ariilor naturale protejate din Romania, coordonat de către Propark – Fundația 
pentru Arii Protejate.  

În cursul anului au fost încheiate 10 acorduri de parteneriat, pentru implementarea unor 
proiecte sau pentru desfășurarea unor activități de educație ecologică. 

 

Proiecte 

A fost demarat proiectul „Creşterea competitivităţii economice a sectorului forestier şi a 
calităţii vieţii prin transfer de cunoştinţe, tehnologie şi compeneţe CDI (CRESFORLIFE)”, 
implementat de către Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) 
”Marin Drăcea”, în parteneriat cu Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului 
Cioclovina.  

A fost aprobat spre finanțare proiectul „Tinerii și valorile naturale din Parcul Natural Grădiștea 
Muncelului - Cioclovina”, în cadrul Programului Spații Verzi, finanțat de MOL România și 
Fundația pentru Parteneriat. Având în vedere pandemia cauzată de virusul Sars-CoV-2, 
implementarea acestuia a fost suspendată. 
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