VOLUNTARIAT
Ne mobilizăm în cadrul proiectului Pădurea de Mâine sâmbătă, 12 mai 2018, să dăm o
mână de ajutor la reîmpădurirea a două hectare de teren din comuna Dorna Candrenilor, în
Parcul Național Călimani.

Pădurea din acea suprafață a fost afectată în ultimii ani de doborâturi de vânt izolate și
de fenomene de uscare. Vom planta 6.340 de puieți de molid, brad și larice. Lucrările de îngrijire
și întreținere a plantației vor fi acoperite timp de șase ani în cadrul proiectului Pădurea de Mâine,
în perioada 2018‐2023, pentru a ne asigura de instalarea cu succes a vegetației forestiere.
Proiectul de reîmpădurire din comuna Dorna Candrenilor face parte dintr‐o serie de șase
suprafețe selectate pentru plantarea în cadrul proiectului Pădurea de Mâine, în primăvara anului
2018.

Dacă doriți să luați parte la plantare, ne auzim pentru confirmări și detaliile de transport.
Ajutăm, plantăm!

Studenții voluntari care doresc să participe sunt rugați să contacteze reprezentantul USV,
până marți, 8 mai, la adresa: cpalaghianu@usv.ro.

Detalii organizatorice:
Locație
Suprafața de plantare este situată la sud‐vest de Poiana Negrii, la coordonatele 47°12'58.32"N,
25°11'14.13"E. De‐a lungul drumului forestier de 8 km până la locația de plantare vor fi montate
indicatoare la ramificațiile de drumuri. Transportul are loc cu un autocar/microbuz, ce va fi parcat în fața
Corpului A al USV. Plecarea are loc în dimineața zilei de 12 mai, la ora 07:30.
Program
11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 16:00
16:00

Sosire la locul de plantare
Instruire și formalități (contract de voluntariat)
Plantare
Pauză de masă
Plantare
Plecare

Condiții de lucru
Organizatorii vor asigura puieții, echipamentul de lucru (sape de munte, mănuși și veste de protecție), apă
potabilă, alimente, ceai și cafea. Persoanele desemnate vor instrui și îndruma voluntarii pe parcursul
acțiunii de plantare.
Activitatea presupune efort fizic susținut și de aceea vârsta minimă de participare este de 16 ani.
Participanții cu vârsta sub 18 ani trebuie să fie însoțiți de un părinte, tutore legal sau un cadru didactic.
Copiii sub 16 ani pot participa la activități educaționale legate de acțiunea de plantare.
Ce să ai la tine
Ghete, tricou de schimb, haină de ploaie, cartea de identitate (pentru contractul de voluntariat).
Stare medicală
Dacă ai o afecțiune medicală anunță‐l dinainte pe coordonatorul de voluntari. În cursul acțiunii, dacă nu
te simți bine, anunță coordonatorul de voluntari (Ionuț Apostol, 0729 440 999).
Ce plantăm
Ocolul Silvic Dorna a întocmit proiectul de reîmpădurire, urmărindu‐se păstrarea tipului natural de pădure
din zonă și luând în considerare particularitățile locale astfel încât să fie asigurat succesul plantării. Vom
planta molid, brad și larice. Ocolul Silvic Dorna va asigura asistența tehnică de specialitate a lucrărilor de
completări și îngrijire timp de șase ani după plantare iar costurile sunt acoperite în cadrul
proiectului Pădurea de Mâine.

Contract de voluntariat
Încheierea unui contract de voluntariat este obligatorie (prin Legea 78/2014 privind reglementarea
activității de voluntariat în România). Organizația‐gazdă, cu care se încheie acest contract, este Asociația
Administratorilor de Păduri, care va emite certificate de voluntariat.
Despre Pădurea de Mâine
Proiectul Pădurea de Mâine își propune plantarea unui milion de puieți în România, pe suprafețe private sau ale
unităților administrativ‐teritoriale aflate în fondul forestier și care, din diverse cauze, s‐au degradat și au nevoie de noi
plantări. Proiectul este dezvoltat în parteneriat de Asociația Administratorilor de Păduri, Universitatea Ștefan cel Mare
din Suceava și Holzindustrie Schweighofer și se va derula în perioada 2017‐2024, cu trei ani de îngrijire pentru fiecare
suprafață plantată. Specialiștii Universității Ștefan cel Mare din Suceava vor analiza suprafețele și proiectele de
plantare folosind o metodologie specifică și urmărind instalarea tipului natural fundamental de pădure. Ocoalele
silvice pregătesc proiectele de reîmpădurire iar acestea sunt implementate în limita a 200.000 de puieți pe an.
Holzindustrie Schweighofer asigură resursele financiare pentru implementarea activităților de plantare.

