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TURISM ACTIV ÎN BUCOVINA 

În perioada 11-13 mai 2009, în localitatea Vatra Dornei, s-a desfăsurat Seminarul Educaţie 
Ecologică şi Interpretarea Naturii. Seminarul a avut ca obiectiv formarea a 12 persoane (ghizi locali sau 
rangeri, tineri absolvenţi sau angajaţi ai parcurilor naţionale, 9 din regiunea Suceava şi 3 din regiunea 
Cernăuţi) în activităţi de “Interpretarea naturii, protejarea mediului şi ecologie”. În urma desfăşurării 
acestei activităţi se va realiza un link pe site-ul proiectului - 

REZULTATE PROGRAM EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 
ŞI PROGRAM PREGĂTIRE GHIZI T.O.T. 

 
 

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava în parteneriat cu Societatea “Znannya” din Cernăuţi, 
Primăria Vatra Dornei, Primăria Gura Humorului şi Primăria Suceviţa au demarat în luna august 2008 
proiectul "NAP turism - Bucovina - Parcuri de turism activ în natură în Bucovina” aferent 
contractului finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul de Vecinătate România-Ucraina 2004-2006, 
Componenta Phare CBC 2006/018.449. Proiectul are o valoare de 528887,625 Euro iar perioada de 
implementare a proiectului este 23 august 2008 – 30 noiembrie 2009. 

 

www.turismactiv.ro, link care are drept obiectiv 
furnizarea de informaţii cu caracter ecologic specific persoanelor care accesează site-ul.  
 

În perioada 22- 25 mai 2009, în municipiul Suceava, s-a desfăşurat prima secţiune a Programului 
de pregătire a ghizilor de turism activ – T.O.T.. Training-ul a avut ca scop formarea ghizilor astfel încât să 
prezinte zonele în care sunt realizate parcurile de turism activ ale Bucovinei şi implicit posibilităţile de 
practicare a formelor de turism activ aferente. S-a realizat astfel pregătirea a mai mult de 12 ghizi din 
regiunile ţintă din România şi Ucraina în activităţi de turism activ (activităţi de Nordic Walking şi drumeţie) 
 
Comunicatul de presă poate fi descărcat în variantă electronică de la adresa:   
http://turismactiv.ro/index.php/ro/comunicate 
 
 
Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:  

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava,  

tel.: +40 230 520263; +40 230 216147 int. 306;  
Fax: +40 230 520263 
e-mail: carmenb@seap.usv.ro , iulianc@seap.usv.ro 
 
Persoane de contact : Carmen BOGHEAN-coordonator promovare proiect  

           Iulian CONDRATOV-expert relaţii publice 
 

 

 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi 
economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis 
împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 
de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraţie şi 
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa 
şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să 
împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele 
de dincolo de graniţele ei. 
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