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În cadrul proiectului de promovare şi popularizare a ariei naturale protejate „POIANA CU SCHIT” s-a 

desfăşurat workshop-ul cu tema: Arii naturale protejate.  Legislaţie.  Norme de comportament. Studiu de 

caz: Poiana cu schit

Workshop-ul a reprezentat o etapă de pregătire a grupului ţintă în perspectiva întâlnirii cu aria naturală 

protejată. Acţiunea şi-a propus să evidenţieze importanţa existenţei acestor spaţii, rolul lor în protejarea 

speciilor rare de floră şi faună, responsabilitatea celor care le vizitează pentru a le conserva integritatea.
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Conservarea mediului natural

În calitate de lector, dna ing. Galea Temneanu, şef birou în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, a 

detaliat pentru cei 39 de participanţi importanţa biodiversităţii, ameninţările la adresa ei şi importanţa 

constituirii ariilor protejate ca măsură de protecţie şi conservare. Au fost prezentate şi caracterizate diferitele 

tipuri de arii protejate şi legislaţia care stă la baza instituirii lor, insistându-se pe necesitatea identificării şi 

definirii riguroase a elementelor care le particularizează. Ca o consecinţă firească, au fost detaliate şi 

comentate regulile de comportament care, adaptate caracteristicilor fiecărei arii, îi pot asigura rolul de spaţiu 

protector pentru diversa lume vie pe care o adăposteşte. Un alt reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului, dna biolog Luminiţa Iconomu a prezentat, în calitate de lector, aria naturală protejată „Poiana cu 

schit”. Participanţii au aflat care au fost argumentele invocate de iniţiatorii demersului de instituire a ariei, 

consecinţele legale ale acestui demers şi rigorile care se impun respectate de fiecare vizitator al zonei. Mai 

mult decât regulile menţionate, frumuseţea şi delicateţea speciilor prezentate în timpul expunerii se constituie 

într-o pledoarie convingătoare pentru protejarea lor.

Evocări culturale

Scriitorului Ioan Muscalu i–a revenit sarcina de a le vorbi celor prezenţi despre istoria şi importanţa culturală a 

„Poienii cu statui”, parte componentă a „Poienii cu schit”. A fost o călătorie de imagine, cuvinte şi muzică, 

care a urmat paşii lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, marcată de citate fluviu din opera lui Mihail 

Sadoveanu. A fost o convingătoare pledoarie pentru cunoaşterea şi preţuirea înaintaşilor şi a faptelor lor, o 

invitaţie la preţuirea şi protejarea a tot ceea ce ne aduce aminte de ei şi ne îndeamnă să încercăm să ne 

ridicăm la înălţimea lor. La workshop au participat elevi ai Grupului Şcolar „Constantin Brâncuşi”, însoţiţi de 

profesor Roca Daniela şi Andriev Sorina, studenţi ai Universităţii Tehnice Iaşi, cadre didactice universitare. Au 

fost prezenţi reprezentanţi ai partenerilor: APM Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului Iaşi, 

Fundaţia Culturală „EcoArt”, Asociaţia Ecologiştii Români, S.C. „ICAR TOURS” SRL Iaşi, Asociaţia Studenţilor 

Chimişti „CHEMIS”.
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Like One person likes this.
 

 

Stiri similare

Proiect pentru redescoperirea „Poienei cu schit” (http://curierul-iasi.ro/proiect-pentru-redescoperirea

-%e2%80%9epoienei-cu-schit%e2%80%9d-3814)

1.

Consiliul Local (http://curierul-

iasi.ro/category/consiliul-local) (58) 
◦

cultura si culte (http://curierul-

iasi.ro/category/cultura-si-culte) (197) 
◦

Ateneul Tătăraşi (http://curierul-

iasi.ro/category/cultura-si-

culte/ateneul-tatarasi-cultura-si-

culte) (46) 

■

Casa de Cultură "Mihai 
Ursachi" (http://curierul-

iasi.ro/category/cultura-si-

culte/casa-de-cultura-mihai-

ursachi) (34) 

■

diverse (http://curierul-

iasi.ro/category/diverse) (92) 
◦

educatie (http://curierul-

iasi.ro/category/educatie) (46) 
◦

eveniment (http://curierul-

iasi.ro/category/eveniment) (92) 
◦

iasul istoric (http://curierul-

iasi.ro/category/iasul-istoric) (87) 
◦

iluminat public (http://curierul-

iasi.ro/category/iluminat-public) (9) 
◦

infrastructura (http://curierul-

iasi.ro/category/infrastructura) (69) 
◦

mediul de afaceri (http://curierul-

iasi.ro/category/mediul-de-afaceri) (17) 
◦

parteneriate cu ONG (http://curierul-

iasi.ro/category/parteneriate-cu-ong) (82) 
◦

proiecte europene (http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-europene) (106) 
◦

Axa culturala (http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/axa-culturala-proiecte-

europene) (10) 

■

Axa de transport Est-Vest 
(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/axa-de-transport-est-

vest-proiecte-europene) (8) 

■

Axa Pasaj "Octav 
Bancila" (http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/axa-pasaj-octav-bancila)

(7) 

■

Axa Sud Nicolina CUG 

(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/axa-sud-nicolina-cug) 
(4) 

■

Centrul Tehnologic Regional 
(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/centrul-tehnologic-

regional) (7) 

■

Crestere accesibilitate zona 
centrala (http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/crestere-accesibilitate-

zona-centrala) (2) 

■

Managementul traficului 
(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/managementul-

traficului) (2) 

■

Modernizare plaja Nicolina 

(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/modernizare-plaja-

nicolina) (3) 

■

Muzeul Municipal (http://curierul

-iasi.ro/category/proiecte-

europene/muzeul-municipal) (1) 

■

Reabilitare camin pensionari 
(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/reabilitare-camin-

pensionari) (2) 

■

Zona de agrement Ciric 

(http://curierul-

iasi.ro/category/proiecte-

europene/ciric-proiecte-europene) 
(10) 

■

relatii internationale (http://curierul-

iasi.ro/category/relatii-internationale) (29) 
◦

sanatate (http://curierul-

iasi.ro/category/sanatate) (8) 
◦

sarbatorile iasului (http://curierul-

iasi.ro/category/sarbatorile-iasului) (71) 
◦

Page 2 of 5Poiana cu schit, arie naturală protejată

11/16/2011http://curierul-iasi.ro/poiana-cu-schit-arie-naturala-protejata-3941



Arras (http://www.arrastheme.com/)

Copyright Curierul Iasi. All Rights Reserved.

Categoria: spatii verzi (http://curierul-iasi.ro/category/spatii-verzi)  

 

Cuvinte cheie: arie naturala (http://curierul-iasi.ro/tag/arie-naturala), iasi (http://curierul-iasi.ro/tag/iasi), poiana 

cu schit (http://curierul-iasi.ro/tag/poiana-cu-schit), protejat (http://curierul-iasi.ro/tag/protejat)  

 

 

 

Nu sunt comentarii

Comentati acest articol!

Name (required) 

 

Adresa dvs de email (nu va fi publicata) (necesara) 

 

Website-ul dvs 

 

 

Submit Comment  

 CAPTCHA Code 

 (#) 

servicii publice (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-publice) (306) 
◦

Centrul de Informatii pentru 
Cetateni (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/centrul-de-informatii-

pentru-cetateni) (29) 

■

CET (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/cet) (40) 

■

Citadin (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/citadin) (17) 

■

DAPPP (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/dappp) (20) 

■

Directia de Asistenta 
Comunitara (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/directia-asistenta-

comunitara) (21) 

■

Directia Economica 

(http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/directia-economica) (14) 

■

Directia Tehnica (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/directia-tehnica) (25) 

■

Eco Piata (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/directia-piete) (32) 

■

Evidenta Populatiei 
(http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/dlep) (23) 

■

Politia Locala (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/politia-locala-iasi) (60) 

■

RATP (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/ratp) (41) 

■

Salubris (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/salubris) (26) 

■

Servicii Publice (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/servicii-publice-sa) (25) 

■

Termoservice (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/termoservice) (10) 

■

urbanism (http://curierul-

iasi.ro/category/servicii-

publice/urbanism) (5) 

■

siguranta cetateanului (http://curierul-

iasi.ro/category/siguranta-cetateanului) 
(48) 

◦

sondaje de opinie (http://curierul-

iasi.ro/category/sondaje-de-opinie) (12) 
◦

spatii verzi (http://curierul-

iasi.ro/category/spatii-verzi) (23) 
◦

sport si agrement (http://curierul-

iasi.ro/category/sport-si-agrement) (85) 
◦

turism (http://curierul-

iasi.ro/category/turism) (26) 
◦

VIDEO (http://curierul-

iasi.ro/category/video) (17) 
◦

Comentarii recente•

Curierul de Iasi on Municipalitatea a 
finalizat campania de plantări de 
toamnă (http://curierul-

iasi.ro/municipalitatea-a-finalizat-

campania-de-plantari-de-toamna-

4707/comment-page-1#comment-653)

◦

Florin on Municipalitatea a finalizat 
campania de plantări de toamnă 

(http://curierul-iasi.ro/municipalitatea-a-

finalizat-campania-de-plantari-de-toamna-

4707/comment-page-1#comment-650)

◦

IVE on Funcţionarii ieşeni din Centrul de 
cartier „Alexandru cel Bun”, instruiţi în 
Austria, în cadrul proiectului european 
„Sisteme de managementul 
mobilităţii” (SEE MMS) (http://curierul-

iasi.ro/functionarii-ieseni-din-centrul-de-

cartier-%e2%80%9ealexandru-cel-bun%

e2%80%9d-instruiti-in-austria-in-cadrul-

proiectului-european-%e2%80%

◦

Page 3 of 5Poiana cu schit, arie naturală protejată

11/16/2011http://curierul-iasi.ro/poiana-cu-schit-arie-naturala-protejata-3941



9esisteme-de-managementul-mobilitatii%

e2%80%9d-see-mms-4697/comment-

page-1#comment-644)

olaru on Soluţii temporare pentru apa 
caldă a ieşenilor (http://curierul-

iasi.ro/solutii-temporare-pentru-apa-calda-

a-iesenilor-4307/comment-page-

1#comment-620)

◦

Andrei on Vezi cum va arăta viitorul 
pasaj subteran din Fundaţie 

(http://curierul-iasi.ro/vezi-cum-va-arata-

viitorul-pasaj-subteran-din-fundatie-

3335/comment-page-1#comment-618)

◦

Articole recente•

Iaşul, prezent la un nou seminar pe 
tema industriilor creative la Arnhem, în 
Olanda (http://curierul-iasi.ro/iasul-

prezent-la-un-nou-seminar-pe-tema-

industriilor-creative-la-arnhem-in-olanda-

4725)

◦

Spectacolul “Samson şi Dalila”, la 
Opera ieşeană (http://curierul-

iasi.ro/spectacolul-samson-si-dalila-la-

opera-ieseana-4721)

◦

Dacă nu ştii, nu-ţi pasă. Dar acum ştii! 
(http://curierul-iasi.ro/daca-nu-stii-nu-ti-

pasa-dar-acum-stii-4715)

◦

Proiectul ReTIna promovat la Târgul 
Internaţional al Investitorilor din 
Budapesta (http://curierul-

iasi.ro/proiectul-retina-promovat-la-targul-

international-al-investitorilor-din-

budapesta-4710)

◦

Municipalitatea a finalizat campania de 
plantări de toamnă (http://curierul-

iasi.ro/municipalitatea-a-finalizat-

campania-de-plantari-de-toamna-4707)

◦

PALAS Iaşi, inaugurat în aprilie 2012 

(http://curierul-iasi.ro/palas-iasi-inaugurat

-in-aprilie-2012-4700)

◦

Funcţionarii ieşeni din Centrul de 
cartier „Alexandru cel Bun”, instruiţi în 
Austria, în cadrul proiectului european 
„Sisteme de managementul 
mobilităţii” (SEE MMS) (http://curierul-

iasi.ro/functionarii-ieseni-din-centrul-de-

cartier-%e2%80%9ealexandru-cel-bun%

e2%80%9d-instruiti-in-austria-in-cadrul-

proiectului-european-%e2%80%

9esisteme-de-managementul-mobilitatii%

e2%80%9d-see-mms-4697)

◦

Eugen Coşeriu, geniu al lingvisticii 
(http://curierul-iasi.ro/eugen-coseriu-

geniu-al-lingvisticii-4693)

◦

Ministână amenajată la Târgul naţional 
de Agricultură, Apicultură, Produse 
ecologice, naturale şi tradiţionale, 
ECOAGRIS (http://curierul-

iasi.ro/ministana-amenajata-la-targul-

national-de-agricultura-apicultura-produse

-ecologice-naturale-si-traditionale-ecoagris

-4688)

◦

Din nou sărbătoare princiară, la Ateneu 

(http://curierul-iasi.ro/din-nou-sarbatoare

-princiara-la-ateneu-4685)

◦

Arhiva•

November 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/11)

◦

October 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/10)

◦

September 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/09)

◦

August 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/08)

◦

July 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/07)

◦

June 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/06)

◦

May 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/05)

◦

April 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/04)

◦

March 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/03)

◦

Page 4 of 5Poiana cu schit, arie naturală protejată

11/16/2011http://curierul-iasi.ro/poiana-cu-schit-arie-naturala-protejata-3941



February 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/02)

◦

January 2011 (http://curierul-

iasi.ro/date/2011/01)

◦

December 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/12)

◦

November 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/11)

◦

October 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/10)

◦

September 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/09)

◦

August 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/08)

◦

July 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/07)

◦

June 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/06)

◦

May 2010 (http://curierul-

iasi.ro/date/2010/05)

◦

Page 5 of 5Poiana cu schit, arie naturală protejată

11/16/2011http://curierul-iasi.ro/poiana-cu-schit-arie-naturala-protejata-3941


