COMUNICAT DE PRESĂ

Câștigătorii concursului „Biodiversitatea Parcului Natural Bucegi”, ediția a II-a

Târgoviște, 22.05.2014

„Evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din Parcul Natural Bucegi şi
conştientizarea publicului şi a factorilor de interes pentru un management protectiv al
acestuia” este un proiect finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013,
Axa Prioritară 4. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Dâmbovița, în parteneriat
cu Administrația Parcului Natural Bucegi.
Proiectul are ca scop asigurarea stării favorabile de conservare a biodiversităţii din Parcul
Natural Bucegi (PNB), unul dintre obiectivele secundare ale acestuia fiind colectarea
informaţiilor necesare pentru menținerea și îmbunătățirea stării favorabile de conservare a
speciilor și habitatelor pentru populațiile de Lynx lynx și Barbastella barbastellus.
În cadrul celui de-al doilea obiectiv, respectiv cel de conştientizare a factorilor cu impact
direct asupra PNB şi a generaţiei tinere, a fost organizat concursul de ecologie desfășurat în
perioada 17.03.2014-15.04.2014, în 9 școli din județele Dâmbovița, Prahova și Brașov.
Competiția „Biodiversitatea Parcului Natural Bucegi” a fost adresată elevilor din clasele VXII, scopul acesteia fiind de a implica activ tânăra generație ca factor de acțiune și decizie
ulterioară în protejarea habitatelor de importanță strategică în conservarea biodiversității.
Elevii participanți la concurs au realizat proiecte care au ilustrat nevoia de a proteja
biodiversitatea din Parcul Natural Bucegi precum și speciile de râs și liliac aflate în pericol.
Aceștia s-au înscris cu proiecte realizate în echipă ce au abordat tema principală a
concursului: biodiversitatea din Parcul Natural Bucegi.
Lucrările participante au fost evaluate de juriul format din reprezentanți ai Beneficiarului
proiectului (Consiliul Județean Dâmbovița), ai Partenerului (Autoritatea Parcul Natural
Bucegi) și ai Organizatorului (INSOFT Development&Consulting). Nota finală s-a stabilit prin
media aritmetică a notelor acordate de cadrul didactic coordonator și juriul competiției.
Astfel, au fost desemnați următorii câștigători ai concursului în funcție de categoria de
vârstă și clasa pe care au reprezentat-o:

Clasele V-VIII:
Premiul I, echipa formată din:
Nicolae Angela, Bușteni, clasa a VII-a
Georgescu David, Bușteni, clasa a VII-a

Condei Rareș, Bușteni, clasa a VII-a
Șupeală Simona, Bușteni, clasa a VII-a
Premiul II, echipa formată din:
Țeposu Paula, Moeciu de Sus, clasa a VII-a
Duicu Daniela, Moeciu de Sus, clasa a VII-a
Ciurea Larisa, Moeciu de Sus, clasa a VI-a
Drăghici Andreea, Moeciu de Sus, clasa a VI-a
Premiul III, echipa formată din:
Comșea Ionuț, Bușteni, clasa a V-a
Toma Maria, Bușteni, clasa a V-a
Bușui Teodor, Bușteni, clasa a V-a
Voicu Alexia, Bușteni, clasa a V-a

Clasele IX-XII:
Premiul I, echipa formată din:
Toma Luminița, Râșnov, clasa a XII-a
Tătaru Cătalina, Râșnov, clasa a XII-a
Ciurea Bogdan, Râșnov, clasa a XII-a
Blebea Adriana, Râșnov, clasa a XII-a
Premiul II, echipa formată din:
Nicoară Maria Daniela, Sinaia, clasa a IX-a
Moacă Lavinia Iuliana, Sinaia, clasa a IX-a
Mărgărit Ștefania Laura, Sinaia, clasa a IX-a
Florete Andra Mihaela, Sinaia, clasa a IX-a
Neguțescu Andreea Irina, Sinaia, clasa a IX-a
Premiul III, echipa formată din:
Căpraru Ileana Manuela, Târgoviște, clasa a IX-a
Matei Alexandra Ioana, Târgoviște, clasa a IX-a
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http://www.bucegipark.ro/.

Pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la:
E-mail: biodiversitatePNB@gmail.com ; biodiversitate@insoft-dc.ro
Telefon: 0749.175.271
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web:

