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“A-þi putea sã-mi spuneþi, vã rog, în ce direcþie sã merg? - întreabã Alice
Asta depinde foarte mult unde vrei sã ajungi” - rãspunse motanul

Lewis Carol - Alice in Þara Minunilor
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CINE SUNTEM ?
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Pe 7 martie 1983 se înfiinþeazã la Suceava “Clubul Speologic Bucovina”, care avea ca 
obiective, identificarea cavitãþilor din Judeþul Suceava, cartarea ºi cercetarea lor.

La începutul anului 1996, în urma unei analize privid rezultatele obþinute, a nevoii existente 
în domeniul protecþiei mediului ºi a resurselor pe care le avea (specialiºti, voluntari ºi 
materiale), clubul se reorganizeazã,  mãrindu-ºi aria de activitate ºi propunându-ºi un nou 
statut de funcþionare .

Acesta a fost avizat de Academia Românã ºi prin Sentinþa civilã nr 8037 din 10.12.1996 
datã de Judecãtoria Suceava,  clubul devine organizaþie juridicã neguvernamentalã ºi non 
profit în conformitate cu Legea 21/1924 primind denumirea de Fundaþia Speologicã 
“Club Speo Bucovia”.
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SCOP, OBIECTIVE 

Protejarea ºi valorificarea durabilã a 
resurselor naturale ºi culturale

OBIECTIVE
Dezvoltarea ºi implementarea de proiecte ºi programe, pe domenii de interes, în 
colaborare cu organizaþii ºi instituþii relevante.

Domeniul DEZVOLTARE DURABILÃ

Creºterea potenþ ialului  local  de 
dezvoltare durabilã prin iniþierea unor 
acþiuni proprii ºi/sau sprijinirea altor 
iniþiative ce utilizeazã raþional resursele 
umane, culturale ºi naturale existente în 
zonã. 

Domeniul 
ENERGIE -  SCHIMBÃRI CLIMTICE 
prin abordarea ariilor tematice: 

- enerigie regenerabilã;
- eficenþã energeticã ºi consum durabil 

Domeniul 
PROTECÞIA NATURII 
prin abordarea ariilor tematice: 

- arii naturale protejate;
- biodiversitate;
- spaþii verzi urbane ºi rurale;
- managementul apelor 
- managementul deºeurilor; 

Educaþie ºi conºtientizare publicã

Informarea, conºtientizarea ºi educarea 
publicului (copii, tineri, adulþi) cu privire la 
probleme prioritare pe diferite domenii de 
interes;

Creºterea implicãrii democratice a 
societãþii civile în aplicarea politicilor 
publice.
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Fundaþia are un PREªEDINTE FONDATOR, care a pus bazele organizaþiei.

Conducerea Fundaþiei este formatã din CONSILIUL DIRECTOR,  care are în structura sa:  
preºedintele, vicepreºedintele ºi un membru.

Controlul financiar intern se realizeazã de un cenzor.

Fundaþia colaboreazã cu voluntari ºi o echipã de specialiºti. În funcþie de proiectele pe 
care le deruleazã încheie contracte cu aceºtia, în vederea implementãrii activitãþilor 
propuse,  care sunt în acord cu scopul ºi obiectivele Fundaþiei.

Filozofia de organizare
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În cadrul Fundaþiei, de-a lungul anilor membrii noºtri s-au concentrat pe domenii de 
dezvoltare în funcþie de specializãrile pe care le au.

Fundaþia este organizatã pe cluburi ºi departamente. Fiecare structurã are în componenþa 
sa un personal specializat în domenii specifice

Activitãþile cele mai relevante în acest domeniu sunt:
- renaturarea spaþiilor degradate (refacerea spaþiillor verzi ºi crearea 
de grãdini urbane/ rurale);

- întocmirea studiilor ºi documentaþiei pentru declararea ca arie 
protejatã a cavitãþilor ce necesitã acest lucru; 

- întocmirea planurilor de management pentru cavitãþile protejate / 
cavitãþile protejate provizoriu;

- preluarea în administrare/custodie a cavitãþilor protejate ºi 
exercitarea obligaþiilor ºi drepturilor stipulate în planul de 
management;

- implementarea activitãþilor stipulate în planurile de management ale 
ariilor la care este implicatã fundaþia.

- protecþia liliecilor (cercetare, conservare ºi educaþie)

Departamentul PROTECÞIA MEDIULUI ºi DEZVOLTARE DURABILÃ

Urmãreºte dezvoltarea ºi implementarea de programe ºi proiecte prin abordarea ariilor 
tematice: arii naturale protejate, biodiversitate, managementul apelor ºi deºeurilor. De 
asemeni creºterea potenþialului local de dzvoltare durabilã prin iniþierea unor acþiuni proprii 
de dezvoltare si/sau sprijinirea altor iniþiative ce utilizeazã raþional resursele umane, 
culturale ºi naturale.

Departamentul SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Echipa de specialiºti în domeniul Surselor Regenerabile de Energie sunt canalizaþi pe 
urmãtoarele direcþii:

Cercetare: - pânã în prezent au fost efectuate mãsurãtori de vânt în 3 
puncte din judeþ: comuna ªaru Dornei, comuna Baia, Munþii Rarãu;

- plecând de la un studiu al ICEMENERG, s-a efectuat o cercetare 
localã, pe bazã de chestionare,  privind lipsa luminii electrice în unele 
case izolate din judeþul Suceava unde s-au identificate familii cu copii

torul donatorilor ºi a implementãrii
alitãþi disparate, acestã problemã s

 
care nu au aceste surse. Cu aju  
energiei regenerabile în aceste loc -
ar putea rezolva
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Consultanþã - realizeazã studii punctuale pe problemele de alimentare cu energie venind în 
acelaºi timp cu propuneri concrete de rezolvare, atât pentru sisteme noi cât ºi pentru 
eficientizarea unor sisteme existente.

Cursuri - organizeazã cursuri pentru construcþii de generatoare eoliene de foarte micã 
putere. Cursul se adreseazã persoanelor interesate, care doresc sã înveþe cum sã îºi 
construiascã asemenea generatoare.

Montare de sisteme autonome - proiectare ºi montarea de sisteme energetice autonome, 
pentru case izolate, stâne, case de vacanþã, etc., cu panouri solare, turbine eoliene sau 
micro-hidro.  
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Departamentul de EDUCAÞIE ºi CONªTIENTIZARE PUBLICÃ

Dezvoltã activitãþi de informare, conºtientizare ºi educare a publicului (copii, tineri, adulþi) 
cu privire la probleme prioritare în domeniile de interes: domeniul protecþia mediului (arii 
naturale protejate, biodiversitate, spaþii verzii urbane ºi rurale, managementul apelor,); 
domeniul energie  schimbãri climatice; domeniul dezvolare durabilã 

Departamentul PROGRAME de FINANÞARE

În cadrul acestui departament lucreazã o echipã specializã în domeniul programelor de 
finanþare nerambursabilã.
Scopul departamentului este: identificarea surselor de finanþare nerambursabile ºi 
dezvoltarea, implementarea idelor de proiecte, conform cu scopul ºi obiectivele fundaþiei.

                                                                                                       Clubul de SPEOLOGIE
În cadrul clubului fac parte membrii organizaþiei, specializaþi în domeniile: biospeologie, 
TSA, topografie, carstologie, fotografie subteranã, ºi care se implicã în activitãþi de:

·- reexplorare, cartare ºi studierea (acolo unde este cazul)  tuturor cavitãþilor din Judeþul 
Suceava
- explorarea zonelor pentru a descoperi noi cavitãþi
- pregãtirea membrilor în domeniul specific al speologiei (TSA, biospeologie, etc)
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Filozofia de organizare

Alte servicii ºi activitãþi :

Fundaþia Speologicã „Club Speo Bucovina” oferã un pachet variat de servicii adaptate 
nevoilor ONG-urilor dar ºi populaþiei în general (elevi, profesori, turiºti, etc):

Ateliere de weekend  oferã cursuri, consultanþã pentru cei interesaþi în domeniul 
spaþiilor verzi: crearea de grãdini, cursuri de grãdinãrit practic: 

In cadrul Centrului pentru cercetare, protecþie ºi conservare a chiropterelor din 
Rarãu, la Atelierul INFO din Rarãu, turiºtii pot beneficia de: informaþii privind ariile protejate, 
excursii organizate .

Biblioteca de mediu existentã ºi la Centrul pentru cercetare, protecþie ºi 
conservare a chiropterelor din Rarãu, oferã acces la fondul de carte ºi publicaþii din sfera 
sectorului de mediu (arii protejate, protecþia liliecilor) ;

Eveniment oferã servicii de organizare evenimente, conferinþe, teambuilding-uri, 
traduceri; de asemenea organizeazã evenimentul anul „Noaptea Europeanã a Liliecilor”, 
eveniment adresat populaþiei în general cuprinzând expoziþii, workschop-uri

Voluntar ONG: voluntarii din cadrul fundaþiei pot ajuta comunitatea în proiecte din 
domeniul protecþia mediului

Editura fundaþiei are ca scop promovarea valorilor ºtiinþifice, culturale naþionale ºi 
universale având caracter ºtiinþific sau beletristic, adresat cercetãtorilor, tinerilor, copiilor, 
populaþiei în general

5

5

5

5

5

5



FUNDAÞIA SPEOLOGICÃ “Club Speo Bucovina”
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - 2011

 PROIECTE FINALIZATE în 2011

“GRADINA MEA”

perioada derularii: aprilie - august 2011

rolul organizaþiei în proiect: aplicant

SCOP: reabilitarea unei zone pãrãginite aflate în jurul blocului din Municipiul 
Suceava, într-un spaþiu viu.

- un curs de grãdinãrit practic, pentru amenajarea spaþiului verde din jurul blocului. 
Activitatea a reuºit sã mobilizeze o parte din locatarii blocului prin implicarea lor în 
acþiunile de reamenajare a spaþiului verde, în plantarea speciilor de arbori, arbuºti ºi 
flori; astfel au beneficiat de cursuri practice de plantare ºi întreþinere a speciilo, oferite 
de specialistul pentru amenajãri spaþii verzi din cadrul Fundaþiei.

-  apãrarea spaþiului verde creat, de parcarea ilegalã a maºinilor prin amplasarea a 15 
stâlpi din lemn - “sofronei” dupã denumirea autohtonã, lângã bordura trotuarului, ne-
mai permiþând maºinilor sã parcheze pe spaþiul verde.

- mobilier stradal: realizarea unei bãnci din lemn care sã fie în concordanþã cu 
arhidectura grãdinii ºi amplasarea  în spaþiul amenajat.

- 650 mp amenajaþi cu 11 specii de arbori, arbuºi ºi 335 bulbi (fire, tufe ºi bucãþi), 9 
specii de flori din care 700 tufe ºi bulbi

valoarea proiectului: 7.827,00 lei

finanþat de: Fundaþia pentru Parteneriat ºi Mol România

rezultate:
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PROIECTE 2011

proiect “GRADINA MEA”

FOTO

în timpul proiectului

înainte de proiect

astãzi
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 PROIECTE FINALIZATE în 2011

“RANGERI JUNIORI PENTRU RARÃU”

perioada derularii: aprilie - octombrie 2011

rolul organizaþiei în proiect: aplicant

SCOP: creºterea nivelului de conºtientizare în rândul tinerilor ºi turiºtilor, dar ºi a 
populaþiei în general, privind protecþia ºi conservarea  ariilor protejate din Rarãu-
Giumalãu.

rezultate:

- un Atelier pentru informare ºi activitãþi în cadrul Centrului pentru cercetare, 
protecþie ºi conservare a chiropterelor din Rarãu. Atelierul oferã cadrul derulãrii 
diferitelor evenimente atât pentru turiºti cât ºi pentru Rangerii Juniori fiind dotat cu:
        - 15 poliplanuri care formeazã o expoziþie foto-voice. Temele care compun 
expoziþia se referã la cele 5 arii protejate din Rarãu-Giumalãu ºi viaþa liliecilor - unul 
dintre cele mai importante mamifere existente în zonã;
           - o bibliotecã de munte, care oferã turiºtilor dar ºi celor prezenþi la diferite 
ateliere, o gamã variatã de informaþii privind ariile protejate.
Atelierul INFO din Rarãu, oferã tuturor celor prezenþi un spaþiu deschis pentru 
cunoaºterea ariilor protejate din Rarãu-Giumalãu prin ateliere de lucru, proiecþii DIA, 
expoziþii ºi o bibliotecã de munte.

- un eveniment intitulat Noaptea Europeanã a Liliecilor desfãºurat la Câmpulung Md. 
a concertat peste 150 de persoane care au participat la diferite ateliere având ca temã 
liliecii;

- 
 ca obiectiv, informarea populaþiei (turiºti, studeþi care studiazã 

acestã zonã, profesori, etc) privind protecþia ºi conservarea rezervaþiei ºtinþifice din 
situl Rarãu-Giumalãu. 

Numãrul participanþilor:
- 7 voluntari din cadrul Fundaþiei;
- 2parteneri ºi 3 colaboratori;
- 100 de elevi din Câmpulung Md, Pojorâta, Crucea;
- 3 lectori;
- 64 persoane (studenþi, profesori, elevi) partcipanþi la seminarul “Releaþia dintre lilieci 
ºi pãdure”
- 80 elevi participanþi la atelierele INFO din Rarãu;
- peste 150 de persoane participante la evenimentul Noaptea Europeanã a Liliecilor
- 3 autori care au colaborat la scrierea cãrþii Peºtera Liliecilor din Rarãu

Cartea Peºtera Liliecilor din Rarãu editatã de Fundaþie. Este o scurtã monografiei a 
peºterii din Rarãu ce are

valoarea proiectului: 19.949,00 lei

finanþat de: Fundaþia pentru Parteneriat ºi Mol România
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PROIECTE 2011

proiect “RANGERI JUNIORI PENTRU RARÃU”

FOTO

Seminarul 
“Relaþia dintre Lilieci ºi 

pãdure” 
adresat studenþilor

 - Facultatea de 
Silviculturã a 

Univ. “ªt cel Mare” 
Suceava

Seminarul 
“Relaþia dintre 

Lilieci ºi pãdure” 
adresat 

pesonalului silvic
 - Direcþia Silvicã 

Suceava

participarea elevilor ºi 
profesorlor 

 la diferite ateliere 
în cadrul evenimentului
Noaptea Europeanã a 

Liliecilor
la Câmpulung Md.
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PROIECTE 2011

proiect “RANGERI JUNIORI PENTRU RARÃU”

Autori: Adrian DONE, Adrian MURARU, Oana 
CHACHULA
Coorodonator: Tatiana DONE (Fundaþia 
Speologicã “Club Speo Bucovina”)
Editura: Fundaþia Speologicã “Club Speo 
Bucovina”
ISBN Nr: 978-973-8914-33-9 (504.06)
Publicat: Suceava, 2011, 40p, format A5

recenzie la cartea Peºtera Liliecilor din Rarãu

Cartea prezintã o rezervaþie ºtiinþificã, din nordul munþilor Carpaþilor Orientali, unicã pânã 
în prezent prin prezenþa celei mai marii colonii de lilieci ºi prin formarea ei, este vorba despre 
rezervaþia ºtiinþificã Peºtera Liliecilor din Rarãu.

Este o premierã din mai multe puncte de vedere: se analizeazã o peºterã care nu se remarcã 
prin estetic; încearcã sã aducã în atenþie, cercetãri ale peºterii din ultima jumãtate de secol; 
prezintã peºtera cu cea mai mare formã de tracþiune gravitaþionalã din România; prezintã 
peºtera care adãposteºte cea mai mare colonie de lilieci din jumãtatea de est a României; 
încearcã sã provoace cercetãtorii spre o ediþie mai completã a acestei cãrþi.

Primul capitol prezintã istoricul cercetãrilor peºterii, aºa cum reiese el din diverse lucrãri 
publicate. Este mai întâi un tratat din punct de vedere explorativ, apoi al cercetãrii coloniei de 
lilieci, iar la sfârºit, din punct de vedre al obþinerii statutului de rezervaþie ºtiinþificã.

Al doilea capitol face descrierea peºterii din cele douã aspecte principale ale sale: din punct 
de vedere geologic, al descoperirii speologice, dar analizând ºi mediul în care s-a format, 
climã ºi hidrologie; din punct de vedre al mediului biologic atinge doar punctul major de 
interes: liliecii, hibernarea, protecþia ºi importanþa lor. De asemeni câteva cuvinte despre 
celelalte forme de viaþã din subteran sunt aduse în atenþie.

Al treilea capitol este o provocare pentru viitor, pentru cercetãtori, pentru a descoperi ºi 
publica cât mai multe date despre aceastã peºterã ºi rezervaþie.

Fotografiile care însoþesc fiecare capitol reuºesc sã aducã cititorului imaginea adevãratã din 
teren. Aºa sunt fotografiile ca de basm, din aceastã carte care prezintã peisajul din Munþii 
Rarãu, sau „locuitorii” acestei peºteri care hiberneazã pe timp de iarnã,  liliecii.

Întreaga carte este o provocare spre explorare, cercetare.
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 PROIECTE FINALIZATE în 2011

“ECOTURISM ÎN ÞARA DORNELOR 
- un instrument pentru dezvoltare durabilã”

perioada derularii: aprilie 2009 - aprilie 2011

rolul organizaþiei în proiect: aplicant

Proiectul a urmãrit sã faciliteze dezvoltarea durabilã integratã în 6 comunitãþi din zona 
Þara Dornelor, prin dezvoltarea ecoturismului ºi promovarea energiei durabile.
Un actor local cãruia i s-a acordat deosebita atenþie în cadrul proiectului a fost 
Administraþia Parcului Naþional Cãlimani, având în vedere cã parcul este situat în zona 
þintã a proiectului.
În cadrul proiectului s-a lucrat cu ºcolile din cele 6 localitãþi aparþinând Þãrii Dornelor, 
fiind vectori importanþi ai comunitãþii în sensibilizarea comunitãþii privind energia 
regeerabilã.

rezultate:

- 4 sisteme bazate pe energie regenerabilã au fost instalate în Þara Dornelor: 2 eoline, 1 
captator solar cu aer cald, 1 sistem bazat pe panou solar fotovoltaic. Captatorul solar a 
fost instalat la ªcoala cu clasele I-VIII din Panaci;
- 10 instalaþii demonstrative au fost construite de elevi în ºcoli, ca materiale didactice 
(mori de vânt ºi mori de apã);
- 5 pensiuni au primit certificarea “Eco-România” - 3 certificate definitive, 2 certificate 
provizorii;
- Traseul tematic “12 Apostoli” a fost îmbunãtãþit prin lucrãri de mentenanþã ºi panouri 
informative amplasate;
- 1 pchet turistic, incluzând traseul “12 Apostorli” ºi turismul ecvestru în Parcul 
Naþional Cãlimani a fost promovat la Târgul Internaþional de turism de la Oslo;
- 7 programe turistice au fost elaborate pentru diferite perioade ale anului.

valoarea proiectului : 300.000 euro

proiect finanþat din fonduri acordate de cãtre 
Guvernul Norvegiei 
prin intermediul 
Programului Norvegian de Cooperare 
pentru creºtere economicã ºi 
dezvoltare sustenabilã in România

partenerii proiectului :
-  Community-Based Natural Resource Management Network - Norvegia
- Asociaþia pentru Ecoturism - România
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PROIECTE 2011
FOTO

“ECOTURISM ÎN ÞARA DORNELOR 
- un instrument pentru dezvoltare durabilã”

Caravana de 
informare în Þara 
Dornelor

Curs - costruirea unui generator - eolianã

Traseu tematic în Þara Dornelor - “12 Apostoli”

Vizitã de evaluare din partea Ambasadei Norvegiei
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RAPORT FINANCIAR 2011

Fundaþia Speologicã “Club Speo Bucovina” a înregistrat la sfârºitul anului 2010 un 
excedent financiar de 102.786 ron 

SUMA

venituri din prestãri servicii

venituri din sponsorizari

imprumuturi nerambursabile

venituri din dobanzi

venituri financiare (recuperare TVA)

alte venituri

2725

1719

257026

32159

718

2599

296228TOTAL VENITURI

1. VENITURI 2011

2. CHELTUIELI 2011 

cheltuieli cu salariile

cheltuieli cu materiile prime si
materiale, consumabile, obiecte
de inventar, piese de schimb

cheltuieli cu chiria

cheltuieli cu asigurarile auto
cheltuieli cu prestarile de servicii
executate de terti

cheltuieli de deplasare

cheltuieli telefon,posta
cheltuieli cu serviciile bancare

impozite, taxe

cheltuieli-decontare intre parteneri

diferente curs valutar

cheltuieli de amortizare

alte cheltuieli
TOTAL CHELTUIELI

SUMA - LEI
35309

9640cheltuieli CAS

45840

4033

2547

38662

6913

5252

1561

497

157655

2629

25259

16
335813

Situaþia disponibilitãþilor financiare la sfârºitul anului 2010:

- disponibil în bancã : 34.910 RON
- disponibil în casã :   11.020 RON



Fotografii realizate
în cadrul diferitelor proiecte de : DONE Laura 
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Raport relializat de: Tatiana DONE - vicepreºedinte
                                Liliana ROMAªCAN - manager financiar
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