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„Protecția biodiversității forestiere: perspective franco-române” 

23-24 martie 2020 - Suceava 
 
 

Luni 23 martie 
 Conferință și ateliere tematice la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava 

10:00 – 10:30 Primirea și înregistrarea participanților 
 
10:30 – 11:00 Deschiderea protocolară a evenimentului  - cuvânt de bun venit 
 
11:00 – 13:00 Sesiunea plenară 
Cele șase prezentări pregătite de specialiști francezi și români vor identifica problemele și provocările curente 
ale protecției biodiversității forestiere, atât din punctul de vedere al cunoașterii științifice cu privire la fauna și 
flora forestieră, cât și din punctul de vedere al metodelor și posibilităților de protecție efectivă a ecosistemului 
forestier. 

 
 
13:00 – 14:00 Pauza de prânz 
 
14:00 – 17:00 Ateliere tematice  
Protecția biodiversității forestiere este o noțiune cu multiple fațete, care necesită implicarea 
tuturor factorilor interesați în definirea priorităților de acțiune. Deoarece ecosistemul forestier 
reprezintă un habitat complex, dar cu un echilibru fragil, instrumentele și politicile publice 
trebuie adaptate nevoilor specifice de protecție ale acestui mediu natural. 
 
Atelier tematic 1. Abordări de politici publice pentru protecția biodiversității forestiere : 
analiză institutțională și guvernanță participativă 
În acest atelier se vor discuta teme legate de evoluții instituționale, reglementare și de participare 
civică pentru protecția biodiversității ecosistemelor forestiere în Franța și în România, cu o atenție 
particulară asupra abordărilor noi de guvernanță și asupra practicilor moderne de gestionare a 
ecosistemelor forestiere. 
 
Atelier tematic 2. Contribuții ale științei pentru o mai bună protejare a biodiversității 
specifice a ecosistemelor forestiere 
În acest atelier vor avea loc schimburi de informații cu privire la cunoașterea științifică asupra stării 
biodiversității forestiere și fundamentarea științifică de măsuri și de instrumente de conservare, 
protecție și refacere a biodiversității ecosistemelor forestiere în România și în Franța. 

 
17:30 – 19:00 Conferință cu participare publică 
Conferința deschisă participării publicului sucevean va fi susținută de un specialist francez și de un 
specialist român care vor discuta asupra provocărilor actuale ale protejării biodiversității în lume, 
care înregistrează un declin important în ultimele decenii. Discuția va fi animată de un jurnalist sau de 
un reprezentant al unei organizații implicate în proiecte de protejare a ecosistemului forestier. 
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Marți 24 martie  
Vizită în teren 

7:30 Plecarea din Suceava cu autocarul 

9:00 – 12:00 

 
Vizita pădurii virgine de la Giumalău și prezentarea modului de 
gestionare a ariei naturale protejate Rarău-Giumalău 
 

12:00 – 13:30 Prânz la păstrăvărie 
 

14:30 – 17:30 Vizitarea pădurii virgine Slătioara și a mănăstirii Voroneț 
  
18:30 Sosirea la Suceava 
  


