
Primăvară, fără fard! 

În căutarea unui echilibru fragil, eclipsat de 
ieşirea abruptă din logica pandemiei şi intrarea 
absurdă într-un război care schimbă destine şi lumi, 
ne încăpăţânăm să căutăm primăvara din noi.  
Cea pe care am găsit-o odată cu primii refugiaţi  
intraţi în ţară, pentru care s-au întins munţi de sprijin. 

La noi, acest munte de bine a fost consolidat  
de iniţiativa „V.DORNEI PENTRU UCRAINA” 
sub umbrela căreia, în patru săptămâni, peste  
450 de ucraineni izgoniţi de război şi-au găsit un 
loc de odihnă, o masă caldă, un umăr aproape  
şi un răgaz pentru a planifica un pas următor,  
mai incert şi mai fragil ca niciodată. 

În momentul de faţă, grupul de sprijin local  
ajută zilnic 50 de refugiaţi care au hotărât să 
se stabilească în Ţara Dornelor până când se vor 
putea reîntoarce acasă. Ajută şi tu la integrarea lor! 

  Persoană de contact: Dana Bereholschi -  
+40 751 305 376

Insula de normalitate
Pentru că avem nevoie, mai mult ca oricând,  

de insule de normalitate, în ediţia a #5-a gazetei, 
vă purtăm paşii prin Ţara Dornelor la:

n o călătorie la Dorna Candrenilor, la poalele 
Vârfului Ouşoru;

n o vorbă cu Mihaela şi Cătălin Ţaranu, care 
transformă jocul de GO în oportunitatea verii la 
Vatra Dornei; 
n o gustare de bine cu produse din carne 100% 

românească de la Măcelăria La Grigoraş din  
Bucovina;
n un exemplu de proiect care îşi propune să  

facă curăţenie în abordarea gunoaielor aruncate  
la întâmplare în Ţara Dornelor; 
n lecţia de bine a iniţiativei „V.DORNEI PENTRU 

UCRAINA” într-o imagine. 

Invitaţie la Eco-brunch  
de primăvară

Pe 25 iunie a.c. planificăm un nou eveniment 
gastronomic, ca cele organizate anul trecut la  
Ciocăneşti şi Şaru Dornei, despre care vă  
invităm să aflaţi mai multe de pe canalul de  
YouTube Ţara Dornelor şi de pe website-ul  
www.taradornelor.ro, secţiunea blog.

Anul acesta, gazdă bună ne va fi comunitatea  
locală din Dorna Arini. Staţi pe aproape, anunţăm 
evenimentul şi pe facebook @TaraDornelor. 

Editorial de Monica David,  
specialist PR şi community manager  
- Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor

Dezvoltarea ecoturismului în Ţara Dornelor este susţinută de Romanian-American  
Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat în cadrul programului comun: Green- 
Entrepreneurship - Dezvoltarea economică locală durabilă prin ecoturism.

Publicaţie realizată de Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor în cadrul proiectului  
„Ţara Dornelor, o destinaţie ecoturistică înfloritoare”.

Ai idei, ai dorinţă de a creşte o afacere locală în domeniul turismului şi de a construi lucruri trainice pentru zona Dornelor?  
Hai să ne cunoaştem şi să facem împreună Ţara Dornelor ecoturistică!
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Fotografie realizată de Vlad Bereholschi Photographer la petrecerea aniversară pe care grupul  
„V.DORNEI PENTRU UCRAINA” a organizat-o, pe pârtia Veveriţa din Vatra Dornei, pentru Angelina.  

O tânără ucraineancă de 13 ani care, alături de mama şi bunica ei, şi-a găsit siguranţa şi comunitatea gazdă  
la Vatra Dornei. 50 de ucraineni au fost prezenţi la petrecere şi tot atâţia voluntari care au făcut totul posibil. 

Îi cuprindem cu inima deschisă pe toţi aceşti oameni salvatori, oameni de afaceri, organizaţii locale, afaceri şi instituţii 
care, de la izbucnirea răboiului din Ucraina încoace, au transformat suferinţa în alinare şi deznădejnea în speranţă.



www.taradornelor.roUnde-s mulţi,  
gunoiul e găsit mai repede!

La prima acţiune de identificare şi cartare  
a deşeurilor din destinaţie ni s-au alăturat  
35 de voluntari, cu vârste cuprinse între 
15 şi 58 de ani. Majoritatea voluntarilor fac  
parte din trei organizaţii locale, cărora le  
suntem recunoscători: Vatra Dornei Tineret - VDT,  
OTD Organizaţia Tinerilor Dorneni şi Asociaţia 
Naţională de Combatere a Braconajului şi Poluării 
- ANCBP Vatra Dornei. N-o uităm nici  
pe doamnă Cidu Carmen Liliana şi pe  
soţul dumneaei, veniţi tocmai de la Iaşi pentru 
această acţiune, şi nici pe Covalciuc Ionica  
şi Iulia Negria, părinţi de adolescenţi, care  
fac voluntariat împreună! 

Ce zone am cartat  
la prima acţiune-pilot?
Ø Vatra Dornei: zona parcului municipal;  

Unirii, Foresta, Căprioarei, Chilia, Telescaun  
- Bizom - Negreşti; Lunca Dornei; Roşu,  
Transilvaniei, Petreni;

Ø Cheile Zugrenilor;

Ø Coverca - Panaci;

Ø Şaru Dornei;

Ø Ciocăneşti - de-a lungul Bistriţei

Ø Botoş - de-a lungul Bistriţei

Ø Cârlibaba, Ţibău - de-a lungul Bistriţei

Cum am făcut cartarea?
Destul de simplu, utilizând tehnologia. Fiecare 

voluntar a folosit o aplicaţie de mobil, special 
concepută pentru această primă etapă a  
proiectului. Cu ajutorul acesteia am fotografiat 
gunoaiele aruncate la întâmplare şi am selectat 
tipul acestora: plastic, metal, gunoi menajer, 
lemn, etc.. Restul e ştiinţă şi tehnologie pentru  
că toate aceste date se înregistrează GPS şi se 
centralizează automat. 

Ce urmează?
O nouă acţiune de cartare a deşeurilor din 

Ţara Dornelor, primăvara aceasta, la care te  
invităm să iei parte! Anunţăm detaliile pe pagina 
de facebook @TaraDornelor.

Proiect derulat de Asociaţia de Ecoturism 
din România, în parteneriat cu Asociaţia 
de Ecoturism Ţara Dornelor, Asociaţia de  
Turism Retezat şi Asociaţia Măgura  
Ecoturistică, cu sprijinul financiar Active 
Citizens Fund România, program finanţat  
de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia  
prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect găseşti 
aici: https://asociatiaaer.ro/pet-romania/   

Conţinutul acestui material nu reprezintă  
în mod necesar poziţia oficială a  
Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informaţii accesaţi 
www.eeagrants.org.
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Dorna Candrenilor
Acasă, la oamenii locului

www.taradornelor.ro

În frumoasa comună de la poalele vârfului 
Ouşoru, la Dorna Candrenilor, ritmul vieţii curge 
domol, dar progresele nu întârzie să apară.  
Aşa se face că un nou proiect administrativ  
ia start anul acesta cu scopul de a revitaliza  
turismul balneoclimateric al staţiunii. Până atunci, 
însă, avem suficiente motive de a explora  
frumuseţile naturale ale zonei, în compania 
gazdelor locale. 

O legendă şi un nume
O legendă interesantă ne spune că numele  

comunei vine de la haiducul Candruţ, care  
a fugit din Transilvania şi a venit aici cu mai  
multe sute de ani în urmă. În prezent, un număr  
mare  de familii din comună poartă numele de  
Candrea. Din acest motiv, pentru a se deosebi  
una de cealaltă, capului de familie i se adăugă  
întotdeauna prenumele tatălui sau chiar al  
bunicului. 

Principalele atracţii naturale:
P Vârful Ouşoru din munţii Suhard, de unde 

se poate admira toată Depresiunea Dornelor;
P  Rezervaţia „12 Apostoli” din Parcul Naţional 

Călimani.

Din patria apelor minerale
Câteva dintre cele mai renumite branduri de apă 

minerală sunt îmbuteliate la Dorna Candrenilor: 
Poiana Negri, Dorna, Izvorul Alb.

Cum e „pălit” Ouşoru?
Toţi iubitorii de mişcare, aer curat şi, mai ales, 

peisaje montane spectaculoase, pălesc Ouşoru cu  
„Hit the egg - Ouşoru challenge”. 

Unul dintre cele mai importante concursuri de 
alergare montană din Ţara Dornelor, care are loc 
vara în Munţii Suhard.  Ediţia de anul acesta 
va avea loc pe data 13 august 2022. 

Aliniază-te la start şi află informaţii despre  
competiţie pe pagina de facebook a evenimentului!

De experimentat
Drumeţie ghidată
1. Vatra Dornei – Vârful Runc – baza Vârful 

Ouşoru (la stână)
Punct de plecare: Vatra Dornei – Centrul 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică,  
str. Gării nr. 2
Durata: 5-6 ore
Grad de dificultate: mediu

2. Dorna Candrenilor – Dealul Ursenilor –  
poalele Vârfului Ouşoru
Punct de plecare: Biserica de la intrarea  

în comuna Dorna Candrenilor, pe partea dreaptă 
a DN17, cum vii dinspre Vatra Dornei
Durata: 3-4 ore
Grad de dificultate: mediu
Consultă ofertele complete şi fă o rezervare  

direct pe www.taradornelor.ro, secţiunea experienţe 
- vacanţă în Ţara Dornelor

Experienţa Via Transilvanica 
Vatra Dornei (sediul Salvamont) - Poiana Negrii 

/21 km - 8 ore
Traseul: dificil, multe urcări şi coborâri prin 

pădure şi mult mers pe drumuri forestiere, puţin 
asfalt, poieni frumoase 
Diferenţă de nivel: + 869 m 
Detalii pe https://viatransilvanica.com/ghid, 
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Cazare la gospodarii locului
Te invităm să cunoşti câteva gazde din  

Dorna Candrenilor, care fac parte din reţeaua 
ecoturistică locală pe care am dezvoltat-o în 
ultimii ani în Ţara Dornelor din dorinţa de a le 
oferi oaspeţilor experienţe inedite, de la oamenii 
implicaţi în păstrarea specificului local.

Dorna Eco Camping
Dorna Eco este un camping rural, ecoturistic, 

amenajat pe o pajişte idilică între munţi, în  
apropiere de staţiunea Vatra Dornei. Campingul 
se află în mijlocul naturii, chiar la poalele  
Vârfului Ouşoru (1639 m) din Suhard, cu vedere 
spre munţii Călimani şi Rodnei, la doar câţiva 
paşi de râul Dorna şi nu departe de pădure.

Aici vă puteţi bucura de privelişte, linişte şi 
aer curat şi puteţi face drumeţii în împrejurimi 
sau vizita atracţiile turistice din Ţara Dornelor 
şi din restul Bucovinei.
Detalii şi rezervări: +40 740 220 215 

– Ella / +40 745 037 585 – Adi
e-mail: basecamp.vd@gmail.com
facebook: @dorna.eco.camping

Pensiunea Poiana ***
Priveliştea, aerul curat şi izvorul de apă 

minerală din vecinătate fac din Pensiunea  
Poiana locul ideal pentru o evadare în natură. 
Livada cu pomi fructiferi oferă un spaţiu de 
agrement din care nu lipsesc foişorul, grătarul 
şi terenul de tenis, fotbal sau baschet. După  
voia oaspeţilor, gazdele pot organiza picnicuri 
la iarbă verde, drumeţii montane, focuri de  
tabără cu vin fiert şi grătar, plimbări călare,  
ori cu sania sau cu trăsura, excursii la  
obiectivele turistice din apropiere: Parcul 
Naţional Călimani, Rezervaţia Geologică  
12 Apostoli, Rezervaţia Tinovul Mare.
Detalii şi rezervări: +40 741 249 766 / 

+40 755 972 451
www.pensiuneapoiana.ro
E-mail: contact.pensiune@yahoo.com 

Surse info: 
l www.primaria-dornacandrenilor.ro, secţiunea prezentare  
l Ghidul Drumeţului pe Via Transilvanica 
- www.viatransilvanica.com/ghid 



Pentru Eco şi Turism 
– o iniţiativă civică 

de curăţare 
a naturii din România 

(PET România)

Lucrăm împreună  
pentru o Europă verde,  
competitivă şi incluzivă

Studiu de caz: Ţara Dornelor
La nivel oficial, Ţara Dornelor este a cincea  

destinaţie de ecoturism certificată în România şi 
singura de acest fel din Bucovina. 

Asta ne responsabilizează şi, mai mult, ne  
determină să căutăm răspunsuri şi soluţii la  
probleme specifice, dar şi comune.

Una dintre marile problemele la nivel 
naţional este generată de gunoaiele aruncate la 
întâmplare în natură. 

Responsabilitatea pentru rezolvarea acestei 
probleme ne revine în mod egal: localnici, 
turişti, autorităţi publice.

Din acest motiv, te invităm să faci împreună 
cu noi un mic exerciţiu de imaginaţie şi să te 
gândeşti la trei aspecte care crezi că definesc 
imaginea turistică a Ţării Dornelor. 

Noi am găsit câte trei exemple de: 

C Aşa, da! 

1. cadru natural deosebit, înconjurat de munţi;
2. izvoare cu ape minerale;
3. tradiţii care încă se păstrează, cum ar fi  

încondeiatul ouălor.

D Aşa, nu! 
1. gunoaie abandonate pe malurile apelor, în 

zona căilor ferate şi în apropierea obiectivelor 
turistice şi naturale;

2. curăţenia deficitară a spaţiilor publice şi,  
uneori, chiar a gospodăriilor;

3. dezvoltarea haotică a caselor şi clădirilor 
din perspectiva arhitecturii neunitare.

      
Ce facem acum pentru a îmbunătăţi situaţia pe viitor?

          Implicăm                   Acţionăm                     Schimbăm

Ø Alături de voluntari, 
identificăm şi cartăm zonele  
vulnerabile din Ţara Dornelor, 
unde sunt gunoaie aruncate 
la întâmplare.

Rezultate: 216 puncte cu 
deşeuri identificate/cartate la 
acţiunea din noiembrie 2021.

Ø Stăm  de  vorbă  cu   
localnicii şi cu autorităţile 
locale să vedem cum  
gestionează la nivel individual 
şi la nivelul comunităţilor 
problema deşeurilor.

Rezultate: 5 interviuri cu 
autorităţile publice locale din 
Ţara Dornelor / 20 interviuri 
cu localnicii.

Ø Realizăm harta locală 
a deşeurilor cu scopul de a 
pune degetul direct pe rană.

Ø  Îi determinăm pe  
localnici să se uite la  
problema deşeurilor ca la o 
piedică în calea dezvoltării  
turistice şi ca la un factor  
de risc pentru sănătatea 
publică prea mult neglijată. 

Ø Alături de oameni de 
bine, cu notorietate pe plan  
local, iniţiem campanii de  
conştientizare a impactului  
negativ al deşeurilor negestionate.

Ø Revendicăm România 
verde! Facem cunoscute  
publicului larg, dar şi  
autorităţilor competente de  
la nivel local, regional,  
naţional, rezultatele acţiunilor 
din cadrul proiectul PET.  
Căutăm împreună cu acestea  
soluţii punctuale, dar şi sistemice 
la această problemă.

Eveniment de grad 0 
în Ţara Dornelor, 

caut comunitate prezentă!

GAZETA destinaţiei de ecoturism ŢARA DORNELOR www.taradornelor.ro

Despre jocul GO am mai auzit la Vatra Dornei, 
dar ce înseamnă mai exact?

Cătălin Ţăranu: Cu o istorie de peste  
4000 de ani, Go-ul este cel mai complex joc 
de strategie şi pe bună dreptate este considerat 
regele sporturilor minţii. 

Echipamentul este simplu, o tablă de lemn 
caroiată şi un număr egal de piese albe şi ne-
gre de aceeaşi formă. Regulile sunt şi ele foarte  
simple, cu toate acestea dau naştere unui  
concept complex. Numărul de combinaţii  
posibile pe tabla de joc este considerat a fi mai 
mare decât numărul atomilor din galaxie. 

Inventat în China, unde reprezintă în continuare 
una din cele patru arte care stau la baza  
educaţiei - pe lângă muzică, caligrafie şi pictură,  
jocul a devenit foarte popular în Asia, fiind  
practicat de milioane de jucători. 

În Japonia a fost jocul samurailor iar, în  
prezent, liga jucătorilor profesionişti numără 
aproximativ 600 de membri iar compania care 
administrează activitatea acestora are peste 
1000 de angajaţi. 

În Coreea de Sud şi în China activează în  
prezent numeroase şcoli de Go, dedicate  
exclusiv studierii acestui joc. 

În Europa jocul are o istorie relativ scurtă, 
primele apariţii datând cu aproximativ o sută  
de ani înainte. Cu toate acestea, jocul devine 
din ce în ce mai cunoscut datorită internetului 
şi uşurinţei cu care pot fi învăţate regulile de 
bază. Congresul European de Go reprezintă 
evenimentul central al anului unde jucători din 
toată Europa, dar şi sute de pasionaţi din Asia, 
se întâlnesc pentru a se bucura împreună de  
frumuseţea jocului de Go dar şi de descoperirile 
care îi aşteaptă, locuri minunate de vizitat şi  
prietenii pe viaţă de legat. 

Câţi jucători de GO avem în comunitatea  
locală şi unde se antrenează ei?

Mihaela Ţăranu: În prezent la Clubul de Go 
din Vatra Dornei avem mai bine de 30 de copii,  
elevi la Şcoala Generală nr.1, Şcoala Generală  
nr. 2, Şcoala Generală nr. 4 şi Liceul Teoretic  
„Ion Luca”. Au antrenamente de două sau de trei 
ori pe săptămână, în funcţie de grupa valorică 
din care fac parte. Activitatea se desfăşoară 
la sediul clubului din Casa de Cultură „Platon 
Pardău”.

Cum poate un astfel de joc să schimbe,  
dacă nu faţa unui oraş ca Vatra Dornei, măcar 
mentalitatea că se poate să găzduim evenimente  
de asemenea anvergură şi să dezvoltăm gândirea 
strategică a tinerilor? 

Ţara Dornelor este un loc binecuvântat de 
natură care poate atrage turişti din întreaga 
lume. Prin organizarea de evenimente de  
anvergură putem mări vizibilitatea oraşului şi a 
zonei, iar prin atragerea turiştilor contribuim la 
prosperitatea oraşului şi a agenţilor economici  
care îi susţin mersul. Gândirea strategică a  
tinerilor dorneni ar trebui să se orienteze spre 
formarea unui comunităţi locale unite cu o  
mentalitate modernă în practicarea şi promovarea 
turismului de calitate. 

Cum vedeţi implicarea comunităţii locale în 
Congresul de GO din vara aceasta?

Din întâlnirile avute până acum putem spune 
că am găsit foarte multă înţelegere şi deschidere 
spre colaborare. 

Interviu cu Mihaela şi Cătălin Ţăranu, instructori şi promotori ai Go-ului la nivel naţional şi internaţionalInterviu cu Mihaela şi Cătălin Ţăranu, instructori şi promotori ai Go-ului la nivel naţional şi internaţional

Dacă cuvântul „GO” te duce mai degrabă cu gândul la un îndemn des folosit în limba  
engleză, e absolut în regulă! Şi, totuşi, îl vei auzi rostit tot mai des în contextul unui eveniment  
cum n-ai mai văzut şi n-ai mai trăit în Ţara Dornelor! Este vorba despre Congresul European 
de GO care va avea loc în perioada 22 iulie - 7 august la Vatra Dornei. 

Pentru noi, comunităţile locale din Ţara Dornelor, este o ocazie unică să-l găzduim şi să-l  
facem memorabil pentru cei peste 1000 de participanţi din peste 24 de ţări.

Iar ca să înţelegem mai bine importanţa acestui joc al minţii, numit GO, am stat de vorbă cu 
cei care l-au readus în România, la Vatra Dornei, în urmă cu 6 ani. 

Dar, mai întâi, un scurt istoric local:
Jocul de Go a fost adus la Vatra Dornei de către dl. profesor Cobeli Cristian, în urmă cu  

aproximativ 35 de ani. Atunci, sub îndrumarea acestuia, s-a format o generatie excepţională 
de tineri jucători dorneni care au adus o contribuţie importantă pe scena Go-ului European.  
Ei au adus titluri de campion naţional, european şi balcanic. Cătălin Ţăranu este primul  
jucător european şi al doilea din emisfera vestică care a reuşit performanţa de a obţine  
rangul de 5 dan pro, intrând astfel în elita Go-ului japonez. 
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Începând cu administraţia locală, cea care 
găzduieşte evenimentul, continuând cu celelalte 
administraţii publice din Ţara Dornelor, şi până 
la diverse organizaţii civice, instituţii şi persoane 
fizice. Ne dorim un eveniment cu un mare impact 
local şi o vizibilitate foarte bună la nivel naţional 
şi internaţional.  Prin urmare, pentru a-l organiza 
la un standard calitativ cât mai ridicat avem  
nevoie de tot sprijinul pe care agenţii economici 
şi voluntarii locali îl pot oferi. Pe lângă activităţile 
specifice jocului de Go ne dorim să generăm o 
atmosferă de festival prin organizarea zilnică de 
activităţi cultural recreative, divertisment şi turism.  
De la un târg de produse şi meşteşuguri  
tradiţionale, Eco brunches, drumeţii, focuri de 
tabără şi până la concerte şi vizionări de filme, 
ne dorim o gamă cât mai variată de activităţi în 
care să fie implicaţi atât participanţii la congres  
cât şi locuitorii din Vatra Dornei şi din comunităţile 
Ţării Dornelor. 

Cele 16 zile cât durează evenimentul ne permit 
să desenăm cu gândul o experienţă unică pentru 
toată lumea, transpunerea în realitate a unui obiectiv 
atât de ambiţios fiind posibilă doar cu sprijinul 
comunităţii locale. 

Aspectul oraşului va fi un factor de mare importanţă 
pentru succesul evenimentului nostru dar şi pentru  
viitorul turistic al staţiunii Vatra Dornei. De la renovarea 
de faţade până la a culege o hârtie aruncată pe 
stradă, orice efort în această direcţie contează. 

Pentru că localnicii au demonstrat de multe 
ori forţa lui „împreună”, cum pot să se implice  
cei care doresc să fie parte a procesului de  
organizare, nu doar a succesului? 

Sunt multe moduri prin care te poţi implica:

l sprijin sub formă de sponsorizare sau barter;

l asigurarea de echipament necesar (mese, 
scaune, corturi, biciclete şi multe altele);

l voluntariat (în special pentru buna desfăşurare 
a activităţilor conexe cu caracter cultural şi de 
divertisment);

l expertiză (trebuie să construim o terasă);

l materiale de bază (lemn, paleţi, baloţi de fân). 

Şi, nu în ultimul rând, participarea activă la  
activităţile din cadrul evenimentului! 

Dacă ţi-a plăcut proiectul Mihaelei şi al lui  
Cătălin pentru tineri şi zona noastră, alege să le fii 
alături.

Lasă-le un mesaj cu textul: Vreau să ajut!, aici: 
https://egc2022.ro/contact/ 

Te vor contacta ei să stabiliţi modul de colaborare.

Orizontal: 1. Dispărută în deşert - A face fel de fel de scene 2. A porni 
spre larg - Încărcătura navei! 3. Un nume de fată, originar din Banat! -  
Sămânţa discordiei 4. Glumeţ în sinea lui! - Năzdrăvanul ce te aşteaptă  
în „vizită” (livr.) 5. Femeia din Ulan Bator 6. Devansat doar de Moldoveanu 
7. Venit din Argentina în paşi de dans 8. Stat în Statele Unite ale Americii 
9. Ultimul monarh! - Înscrise în turneu... la Melbourne! - Nu-i chip să-l 
placi 10. Luată de coadă şi pusă pe foc - Calificat la locul de muncă.
Vertical: 1. Arhivă de familie în imagini - Aşteptat de toată lumea la  

o aniversare 2. Un cuvânt rostit la despărţire - Un domn de la ţară (pl.)  
3. Aceeaşi stofă, atât pe faţă cât şi pe dos - Unchiul nostru de la ţară  
4. Un fel de lână de calitate superioară 5. Închipuire cu gheare de leu, 
aripi de vultur şi coadă lungă de şarpe (pl.) 6. Bilet luat de la coadă! 
- Exemplu ludic de inteligenţă niponă 7. Duce marfa peste mări 
şi ţări 8. Piaţă  publică... pentru Pitagora! 9. Treceri de la plus la minus -  
Mâncare de porc 10. Plasă aruncată în mare... de la tribordul navei! -  
Au trecut la chimie - Catete!

Go este recunoscut 
ca cel mai vechi joc 
de strategie din lume 

cu reguli deosebit 
de simple, dar care 
deschid calea către 
strategii profunde.
O partidă poate  
naşte în fiecare 
jucător o gamă  

uimitoare de senzaţii. 
Fără îndoială,  

promisiunea aventurii 
este motivaţia  
de a parcurge  

aceşti primi paşi  
din drumul  
spre GO.
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Savoarea în bucate 
La Grigoraş din Bucovina 

se cunoaşte!

#gustareadebine

În patria smântânii, a şvaiţerului, a păstrăvului 
afumat şi al izvoarelor cu apă minerală, facem loc  
şi unor produse din carne -  100% românească.  
Iar pentru un plus de savoare locală, măcelăria  
La Grigoraş din Bucovina revitalizează  
sarea şi piperul, ca ingrediente esenţiale ale  
fiecărui preparat! 

Cum a apărut 
această afacere locală?

Foarte simplu. Din dorinţa unui tată, pe numele 
lui Adrian Grigoraş, de a le oferi copiilor săi 
şi celor din comunitatea locală alternativa 
românească la carnea din import. 

Aceeaşi carne pe care o blamăm mulţi dintre 
noi, pentru că n-ar avea gustul cu care am crescut 
şi nici proprietăţile necesare unei hrane complete 
şi sănătoase. 

Ce tipuri de carne găseşti?
În orice perioadă a anului, măcelăria La  

Grigoraş din Bucovina îţi oferă o varietate 
de produse din carne de:

           tăuraş               porc              miel
 

           curcan              pui                raţă

           iepure

Ce au în comun cele peste  
70 de produse din carne?

Metodele tradiţionale de preparare şi faptul 
că provenienţa cărnii este 100% românească. 
De asemenea, ingredientele folosite pentru a da 
savoare preparatelor sunt simple şi de cea mai 
bună calitate: 

                 sare, piper, usturoi şi, uneori, chili  

Ele dau gustul de odinioară, cel cu care ne-au 
obişnuit bunicii şi străbunicii noştri.

Locaţia măcelăriei:
Strada Oborului Nr 7, Vatra Dornei

Program:
Măcelăria La Grigoraş din Bucovina  

are program adaptat nevoilor tuturor, celor 
matinali şi întârziaţilor de serviciu: De luni 
până sâmbătă între orele 9.00-19.00

BONUS pentru pofticioşi: onorează comenzi 
oriunde în ţară! 

Detalii la telefon: 0745 408 487

Îi găseşti şi online, pe pagina de facebook  
La Grigoras din Bucovina.
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Începând cu administraţia locală, cea care 
găzduieşte evenimentul, continuând cu celelalte 
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nevoie de tot sprijinul pe care agenţii economici 
şi voluntarii locali îl pot oferi. Pe lângă activităţile 
specifice jocului de Go ne dorim să generăm o 
atmosferă de festival prin organizarea zilnică de 
activităţi cultural recreative, divertisment şi turism.  
De la un târg de produse şi meşteşuguri  
tradiţionale, Eco brunches, drumeţii, focuri de 
tabără şi până la concerte şi vizionări de filme, 
ne dorim o gamă cât mai variată de activităţi în 
care să fie implicaţi atât participanţii la congres  
cât şi locuitorii din Vatra Dornei şi din comunităţile 
Ţării Dornelor. 

Cele 16 zile cât durează evenimentul ne permit 
să desenăm cu gândul o experienţă unică pentru 
toată lumea, transpunerea în realitate a unui obiectiv 
atât de ambiţios fiind posibilă doar cu sprijinul 
comunităţii locale. 
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de faţade până la a culege o hârtie aruncată pe 
stradă, orice efort în această direcţie contează. 

Pentru că localnicii au demonstrat de multe 
ori forţa lui „împreună”, cum pot să se implice  
cei care doresc să fie parte a procesului de  
organizare, nu doar a succesului? 

Sunt multe moduri prin care te poţi implica:

l sprijin sub formă de sponsorizare sau barter;

l asigurarea de echipament necesar (mese, 
scaune, corturi, biciclete şi multe altele);

l voluntariat (în special pentru buna desfăşurare 
a activităţilor conexe cu caracter cultural şi de 
divertisment);

l expertiză (trebuie să construim o terasă);

l materiale de bază (lemn, paleţi, baloţi de fân). 

Şi, nu în ultimul rând, participarea activă la  
activităţile din cadrul evenimentului! 

Dacă ţi-a plăcut proiectul Mihaelei şi al lui  
Cătălin pentru tineri şi zona noastră, alege să le fii 
alături.

Lasă-le un mesaj cu textul: Vreau să ajut!, aici: 
https://egc2022.ro/contact/ 

Te vor contacta ei să stabiliţi modul de colaborare.

Orizontal: 1. Dispărută în deşert - A face fel de fel de scene 2. A porni 
spre larg - Încărcătura navei! 3. Un nume de fată, originar din Banat! -  
Sămânţa discordiei 4. Glumeţ în sinea lui! - Năzdrăvanul ce te aşteaptă  
în „vizită” (livr.) 5. Femeia din Ulan Bator 6. Devansat doar de Moldoveanu 
7. Venit din Argentina în paşi de dans 8. Stat în Statele Unite ale Americii 
9. Ultimul monarh! - Înscrise în turneu... la Melbourne! - Nu-i chip să-l 
placi 10. Luată de coadă şi pusă pe foc - Calificat la locul de muncă.
Vertical: 1. Arhivă de familie în imagini - Aşteptat de toată lumea la  

o aniversare 2. Un cuvânt rostit la despărţire - Un domn de la ţară (pl.)  
3. Aceeaşi stofă, atât pe faţă cât şi pe dos - Unchiul nostru de la ţară  
4. Un fel de lână de calitate superioară 5. Închipuire cu gheare de leu, 
aripi de vultur şi coadă lungă de şarpe (pl.) 6. Bilet luat de la coadă! 
- Exemplu ludic de inteligenţă niponă 7. Duce marfa peste mări 
şi ţări 8. Piaţă  publică... pentru Pitagora! 9. Treceri de la plus la minus -  
Mâncare de porc 10. Plasă aruncată în mare... de la tribordul navei! -  
Au trecut la chimie - Catete!
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Savoarea în bucate 
La Grigoraş din Bucovina 

se cunoaşte!

#gustareadebine

În patria smântânii, a şvaiţerului, a păstrăvului 
afumat şi al izvoarelor cu apă minerală, facem loc  
şi unor produse din carne -  100% românească.  
Iar pentru un plus de savoare locală, măcelăria  
La Grigoraş din Bucovina revitalizează  
sarea şi piperul, ca ingrediente esenţiale ale  
fiecărui preparat! 

Cum a apărut 
această afacere locală?

Foarte simplu. Din dorinţa unui tată, pe numele 
lui Adrian Grigoraş, de a le oferi copiilor săi 
şi celor din comunitatea locală alternativa 
românească la carnea din import. 

Aceeaşi carne pe care o blamăm mulţi dintre 
noi, pentru că n-ar avea gustul cu care am crescut 
şi nici proprietăţile necesare unei hrane complete 
şi sănătoase. 

Ce tipuri de carne găseşti?
În orice perioadă a anului, măcelăria La  

Grigoraş din Bucovina îţi oferă o varietate 
de produse din carne de:

           tăuraş               porc              miel
 

           curcan              pui                raţă

           iepure

Ce au în comun cele peste  
70 de produse din carne?

Metodele tradiţionale de preparare şi faptul 
că provenienţa cărnii este 100% românească. 
De asemenea, ingredientele folosite pentru a da 
savoare preparatelor sunt simple şi de cea mai 
bună calitate: 

                 sare, piper, usturoi şi, uneori, chili  

Ele dau gustul de odinioară, cel cu care ne-au 
obişnuit bunicii şi străbunicii noştri.
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până sâmbătă între orele 9.00-19.00

BONUS pentru pofticioşi: onorează comenzi 
oriunde în ţară! 

Detalii la telefon: 0745 408 487

Îi găseşti şi online, pe pagina de facebook  
La Grigoras din Bucovina.



Pentru Eco şi Turism 
– o iniţiativă civică 

de curăţare 
a naturii din România 

(PET România)

Lucrăm împreună  
pentru o Europă verde,  
competitivă şi incluzivă

Studiu de caz: Ţara Dornelor
La nivel oficial, Ţara Dornelor este a cincea  

destinaţie de ecoturism certificată în România şi 
singura de acest fel din Bucovina. 

Asta ne responsabilizează şi, mai mult, ne  
determină să căutăm răspunsuri şi soluţii la  
probleme specifice, dar şi comune.

Una dintre marile problemele la nivel 
naţional este generată de gunoaiele aruncate la 
întâmplare în natură. 

Responsabilitatea pentru rezolvarea acestei 
probleme ne revine în mod egal: localnici, 
turişti, autorităţi publice.

Din acest motiv, te invităm să faci împreună 
cu noi un mic exerciţiu de imaginaţie şi să te 
gândeşti la trei aspecte care crezi că definesc 
imaginea turistică a Ţării Dornelor. 

Noi am găsit câte trei exemple de: 

C Aşa, da! 

1. cadru natural deosebit, înconjurat de munţi;
2. izvoare cu ape minerale;
3. tradiţii care încă se păstrează, cum ar fi  

încondeiatul ouălor.

D Aşa, nu! 
1. gunoaie abandonate pe malurile apelor, în 

zona căilor ferate şi în apropierea obiectivelor 
turistice şi naturale;

2. curăţenia deficitară a spaţiilor publice şi,  
uneori, chiar a gospodăriilor;

3. dezvoltarea haotică a caselor şi clădirilor 
din perspectiva arhitecturii neunitare.

      
Ce facem acum pentru a îmbunătăţi situaţia pe viitor?

          Implicăm                   Acţionăm                     Schimbăm

Ø Alături de voluntari, 
identificăm şi cartăm zonele  
vulnerabile din Ţara Dornelor, 
unde sunt gunoaie aruncate 
la întâmplare.

Rezultate: 216 puncte cu 
deşeuri identificate/cartate la 
acţiunea din noiembrie 2021.

Ø Stăm  de  vorbă  cu   
localnicii şi cu autorităţile 
locale să vedem cum  
gestionează la nivel individual 
şi la nivelul comunităţilor 
problema deşeurilor.

Rezultate: 5 interviuri cu 
autorităţile publice locale din 
Ţara Dornelor / 20 interviuri 
cu localnicii.

Ø Realizăm harta locală 
a deşeurilor cu scopul de a 
pune degetul direct pe rană.

Ø  Îi determinăm pe  
localnici să se uite la  
problema deşeurilor ca la o 
piedică în calea dezvoltării  
turistice şi ca la un factor  
de risc pentru sănătatea 
publică prea mult neglijată. 

Ø Alături de oameni de 
bine, cu notorietate pe plan  
local, iniţiem campanii de  
conştientizare a impactului  
negativ al deşeurilor negestionate.

Ø Revendicăm România 
verde! Facem cunoscute  
publicului larg, dar şi  
autorităţilor competente de  
la nivel local, regional,  
naţional, rezultatele acţiunilor 
din cadrul proiectul PET.  
Căutăm împreună cu acestea  
soluţii punctuale, dar şi sistemice 
la această problemă.

Eveniment de grad 0 
în Ţara Dornelor, 

caut comunitate prezentă!
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Despre jocul GO am mai auzit la Vatra Dornei, 
dar ce înseamnă mai exact?

Cătălin Ţăranu: Cu o istorie de peste  
4000 de ani, Go-ul este cel mai complex joc 
de strategie şi pe bună dreptate este considerat 
regele sporturilor minţii. 

Echipamentul este simplu, o tablă de lemn 
caroiată şi un număr egal de piese albe şi ne-
gre de aceeaşi formă. Regulile sunt şi ele foarte  
simple, cu toate acestea dau naştere unui  
concept complex. Numărul de combinaţii  
posibile pe tabla de joc este considerat a fi mai 
mare decât numărul atomilor din galaxie. 

Inventat în China, unde reprezintă în continuare 
una din cele patru arte care stau la baza  
educaţiei - pe lângă muzică, caligrafie şi pictură,  
jocul a devenit foarte popular în Asia, fiind  
practicat de milioane de jucători. 

În Japonia a fost jocul samurailor iar, în  
prezent, liga jucătorilor profesionişti numără 
aproximativ 600 de membri iar compania care 
administrează activitatea acestora are peste 
1000 de angajaţi. 

În Coreea de Sud şi în China activează în  
prezent numeroase şcoli de Go, dedicate  
exclusiv studierii acestui joc. 

În Europa jocul are o istorie relativ scurtă, 
primele apariţii datând cu aproximativ o sută  
de ani înainte. Cu toate acestea, jocul devine 
din ce în ce mai cunoscut datorită internetului 
şi uşurinţei cu care pot fi învăţate regulile de 
bază. Congresul European de Go reprezintă 
evenimentul central al anului unde jucători din 
toată Europa, dar şi sute de pasionaţi din Asia, 
se întâlnesc pentru a se bucura împreună de  
frumuseţea jocului de Go dar şi de descoperirile 
care îi aşteaptă, locuri minunate de vizitat şi  
prietenii pe viaţă de legat. 

Câţi jucători de GO avem în comunitatea  
locală şi unde se antrenează ei?

Mihaela Ţăranu: În prezent la Clubul de Go 
din Vatra Dornei avem mai bine de 30 de copii,  
elevi la Şcoala Generală nr.1, Şcoala Generală  
nr. 2, Şcoala Generală nr. 4 şi Liceul Teoretic  
„Ion Luca”. Au antrenamente de două sau de trei 
ori pe săptămână, în funcţie de grupa valorică 
din care fac parte. Activitatea se desfăşoară 
la sediul clubului din Casa de Cultură „Platon 
Pardău”.

Cum poate un astfel de joc să schimbe,  
dacă nu faţa unui oraş ca Vatra Dornei, măcar 
mentalitatea că se poate să găzduim evenimente  
de asemenea anvergură şi să dezvoltăm gândirea 
strategică a tinerilor? 

Ţara Dornelor este un loc binecuvântat de 
natură care poate atrage turişti din întreaga 
lume. Prin organizarea de evenimente de  
anvergură putem mări vizibilitatea oraşului şi a 
zonei, iar prin atragerea turiştilor contribuim la 
prosperitatea oraşului şi a agenţilor economici  
care îi susţin mersul. Gândirea strategică a  
tinerilor dorneni ar trebui să se orienteze spre 
formarea unui comunităţi locale unite cu o  
mentalitate modernă în practicarea şi promovarea 
turismului de calitate. 

Cum vedeţi implicarea comunităţii locale în 
Congresul de GO din vara aceasta?

Din întâlnirile avute până acum putem spune 
că am găsit foarte multă înţelegere şi deschidere 
spre colaborare. 

Interviu cu Mihaela şi Cătălin Ţăranu, instructori şi promotori ai Go-ului la nivel naţional şi internaţionalInterviu cu Mihaela şi Cătălin Ţăranu, instructori şi promotori ai Go-ului la nivel naţional şi internaţional

Dacă cuvântul „GO” te duce mai degrabă cu gândul la un îndemn des folosit în limba  
engleză, e absolut în regulă! Şi, totuşi, îl vei auzi rostit tot mai des în contextul unui eveniment  
cum n-ai mai văzut şi n-ai mai trăit în Ţara Dornelor! Este vorba despre Congresul European 
de GO care va avea loc în perioada 22 iulie - 7 august la Vatra Dornei. 

Pentru noi, comunităţile locale din Ţara Dornelor, este o ocazie unică să-l găzduim şi să-l  
facem memorabil pentru cei peste 1000 de participanţi din peste 24 de ţări.

Iar ca să înţelegem mai bine importanţa acestui joc al minţii, numit GO, am stat de vorbă cu 
cei care l-au readus în România, la Vatra Dornei, în urmă cu 6 ani. 

Dar, mai întâi, un scurt istoric local:
Jocul de Go a fost adus la Vatra Dornei de către dl. profesor Cobeli Cristian, în urmă cu  

aproximativ 35 de ani. Atunci, sub îndrumarea acestuia, s-a format o generatie excepţională 
de tineri jucători dorneni care au adus o contribuţie importantă pe scena Go-ului European.  
Ei au adus titluri de campion naţional, european şi balcanic. Cătălin Ţăranu este primul  
jucător european şi al doilea din emisfera vestică care a reuşit performanţa de a obţine  
rangul de 5 dan pro, intrând astfel în elita Go-ului japonez. 



www.taradornelor.roUnde-s mulţi,  
gunoiul e găsit mai repede!

La prima acţiune de identificare şi cartare  
a deşeurilor din destinaţie ni s-au alăturat  
35 de voluntari, cu vârste cuprinse între 
15 şi 58 de ani. Majoritatea voluntarilor fac  
parte din trei organizaţii locale, cărora le  
suntem recunoscători: Vatra Dornei Tineret - VDT,  
OTD Organizaţia Tinerilor Dorneni şi Asociaţia 
Naţională de Combatere a Braconajului şi Poluării 
- ANCBP Vatra Dornei. N-o uităm nici  
pe doamnă Cidu Carmen Liliana şi pe  
soţul dumneaei, veniţi tocmai de la Iaşi pentru 
această acţiune, şi nici pe Covalciuc Ionica  
şi Iulia Negria, părinţi de adolescenţi, care  
fac voluntariat împreună! 

Ce zone am cartat  
la prima acţiune-pilot?
Ø Vatra Dornei: zona parcului municipal;  

Unirii, Foresta, Căprioarei, Chilia, Telescaun  
- Bizom - Negreşti; Lunca Dornei; Roşu,  
Transilvaniei, Petreni;

Ø Cheile Zugrenilor;

Ø Coverca - Panaci;

Ø Şaru Dornei;

Ø Ciocăneşti - de-a lungul Bistriţei

Ø Botoş - de-a lungul Bistriţei

Ø Cârlibaba, Ţibău - de-a lungul Bistriţei

Cum am făcut cartarea?
Destul de simplu, utilizând tehnologia. Fiecare 

voluntar a folosit o aplicaţie de mobil, special 
concepută pentru această primă etapă a  
proiectului. Cu ajutorul acesteia am fotografiat 
gunoaiele aruncate la întâmplare şi am selectat 
tipul acestora: plastic, metal, gunoi menajer, 
lemn, etc.. Restul e ştiinţă şi tehnologie pentru  
că toate aceste date se înregistrează GPS şi se 
centralizează automat. 

Ce urmează?
O nouă acţiune de cartare a deşeurilor din 

Ţara Dornelor, primăvara aceasta, la care te  
invităm să iei parte! Anunţăm detaliile pe pagina 
de facebook @TaraDornelor.

Proiect derulat de Asociaţia de Ecoturism 
din România, în parteneriat cu Asociaţia 
de Ecoturism Ţara Dornelor, Asociaţia de  
Turism Retezat şi Asociaţia Măgura  
Ecoturistică, cu sprijinul financiar Active 
Citizens Fund România, program finanţat  
de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia  
prin Granturile SEE 2014-2021.

Mai multe detalii despre proiect găseşti 
aici: https://asociatiaaer.ro/pet-romania/   

Conţinutul acestui material nu reprezintă  
în mod necesar poziţia oficială a  
Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.

Pentru mai multe informaţii accesaţi 
www.eeagrants.org.

GAZETA destinaţiei de ecoturism ŢARA DORNELOR

Dorna Candrenilor
Acasă, la oamenii locului

www.taradornelor.ro

În frumoasa comună de la poalele vârfului 
Ouşoru, la Dorna Candrenilor, ritmul vieţii curge 
domol, dar progresele nu întârzie să apară.  
Aşa se face că un nou proiect administrativ  
ia start anul acesta cu scopul de a revitaliza  
turismul balneoclimateric al staţiunii. Până atunci, 
însă, avem suficiente motive de a explora  
frumuseţile naturale ale zonei, în compania 
gazdelor locale. 

O legendă şi un nume
O legendă interesantă ne spune că numele  

comunei vine de la haiducul Candruţ, care  
a fugit din Transilvania şi a venit aici cu mai  
multe sute de ani în urmă. În prezent, un număr  
mare  de familii din comună poartă numele de  
Candrea. Din acest motiv, pentru a se deosebi  
una de cealaltă, capului de familie i se adăugă  
întotdeauna prenumele tatălui sau chiar al  
bunicului. 

Principalele atracţii naturale:
P Vârful Ouşoru din munţii Suhard, de unde 

se poate admira toată Depresiunea Dornelor;
P  Rezervaţia „12 Apostoli” din Parcul Naţional 

Călimani.

Din patria apelor minerale
Câteva dintre cele mai renumite branduri de apă 

minerală sunt îmbuteliate la Dorna Candrenilor: 
Poiana Negri, Dorna, Izvorul Alb.

Cum e „pălit” Ouşoru?
Toţi iubitorii de mişcare, aer curat şi, mai ales, 

peisaje montane spectaculoase, pălesc Ouşoru cu  
„Hit the egg - Ouşoru challenge”. 

Unul dintre cele mai importante concursuri de 
alergare montană din Ţara Dornelor, care are loc 
vara în Munţii Suhard.  Ediţia de anul acesta 
va avea loc pe data 13 august 2022. 

Aliniază-te la start şi află informaţii despre  
competiţie pe pagina de facebook a evenimentului!

De experimentat
Drumeţie ghidată
1. Vatra Dornei – Vârful Runc – baza Vârful 

Ouşoru (la stână)
Punct de plecare: Vatra Dornei – Centrul 

Naţional de Informare şi Promovare Turistică,  
str. Gării nr. 2
Durata: 5-6 ore
Grad de dificultate: mediu

2. Dorna Candrenilor – Dealul Ursenilor –  
poalele Vârfului Ouşoru
Punct de plecare: Biserica de la intrarea  

în comuna Dorna Candrenilor, pe partea dreaptă 
a DN17, cum vii dinspre Vatra Dornei
Durata: 3-4 ore
Grad de dificultate: mediu
Consultă ofertele complete şi fă o rezervare  

direct pe www.taradornelor.ro, secţiunea experienţe 
- vacanţă în Ţara Dornelor

Experienţa Via Transilvanica 
Vatra Dornei (sediul Salvamont) - Poiana Negrii 

/21 km - 8 ore
Traseul: dificil, multe urcări şi coborâri prin 

pădure şi mult mers pe drumuri forestiere, puţin 
asfalt, poieni frumoase 
Diferenţă de nivel: + 869 m 
Detalii pe https://viatransilvanica.com/ghid, 
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Cazare la gospodarii locului
Te invităm să cunoşti câteva gazde din  

Dorna Candrenilor, care fac parte din reţeaua 
ecoturistică locală pe care am dezvoltat-o în 
ultimii ani în Ţara Dornelor din dorinţa de a le 
oferi oaspeţilor experienţe inedite, de la oamenii 
implicaţi în păstrarea specificului local.

Dorna Eco Camping
Dorna Eco este un camping rural, ecoturistic, 

amenajat pe o pajişte idilică între munţi, în  
apropiere de staţiunea Vatra Dornei. Campingul 
se află în mijlocul naturii, chiar la poalele  
Vârfului Ouşoru (1639 m) din Suhard, cu vedere 
spre munţii Călimani şi Rodnei, la doar câţiva 
paşi de râul Dorna şi nu departe de pădure.

Aici vă puteţi bucura de privelişte, linişte şi 
aer curat şi puteţi face drumeţii în împrejurimi 
sau vizita atracţiile turistice din Ţara Dornelor 
şi din restul Bucovinei.
Detalii şi rezervări: +40 740 220 215 

– Ella / +40 745 037 585 – Adi
e-mail: basecamp.vd@gmail.com
facebook: @dorna.eco.camping

Pensiunea Poiana ***
Priveliştea, aerul curat şi izvorul de apă 

minerală din vecinătate fac din Pensiunea  
Poiana locul ideal pentru o evadare în natură. 
Livada cu pomi fructiferi oferă un spaţiu de 
agrement din care nu lipsesc foişorul, grătarul 
şi terenul de tenis, fotbal sau baschet. După  
voia oaspeţilor, gazdele pot organiza picnicuri 
la iarbă verde, drumeţii montane, focuri de  
tabără cu vin fiert şi grătar, plimbări călare,  
ori cu sania sau cu trăsura, excursii la  
obiectivele turistice din apropiere: Parcul 
Naţional Călimani, Rezervaţia Geologică  
12 Apostoli, Rezervaţia Tinovul Mare.
Detalii şi rezervări: +40 741 249 766 / 

+40 755 972 451
www.pensiuneapoiana.ro
E-mail: contact.pensiune@yahoo.com 

Surse info: 
l www.primaria-dornacandrenilor.ro, secţiunea prezentare  
l Ghidul Drumeţului pe Via Transilvanica 
- www.viatransilvanica.com/ghid 



Primăvară, fără fard! 

În căutarea unui echilibru fragil, eclipsat de 
ieşirea abruptă din logica pandemiei şi intrarea 
absurdă într-un război care schimbă destine şi lumi, 
ne încăpăţânăm să căutăm primăvara din noi.  
Cea pe care am găsit-o odată cu primii refugiaţi  
intraţi în ţară, pentru care s-au întins munţi de sprijin. 

La noi, acest munte de bine a fost consolidat  
de iniţiativa „V.DORNEI PENTRU UCRAINA” 
sub umbrela căreia, în patru săptămâni, peste  
450 de ucraineni izgoniţi de război şi-au găsit un 
loc de odihnă, o masă caldă, un umăr aproape  
şi un răgaz pentru a planifica un pas următor,  
mai incert şi mai fragil ca niciodată. 

În momentul de faţă, grupul de sprijin local  
ajută zilnic 50 de refugiaţi care au hotărât să 
se stabilească în Ţara Dornelor până când se vor 
putea reîntoarce acasă. Ajută şi tu la integrarea lor! 

  Persoană de contact: Dana Bereholschi -  
+40 751 305 376

Insula de normalitate
Pentru că avem nevoie, mai mult ca oricând,  

de insule de normalitate, în ediţia a #5-a gazetei, 
vă purtăm paşii prin Ţara Dornelor la:

n o călătorie la Dorna Candrenilor, la poalele 
Vârfului Ouşoru;

n o vorbă cu Mihaela şi Cătălin Ţaranu, care 
transformă jocul de GO în oportunitatea verii la 
Vatra Dornei; 
n o gustare de bine cu produse din carne 100% 

românească de la Măcelăria La Grigoraş din  
Bucovina;
n un exemplu de proiect care îşi propune să  

facă curăţenie în abordarea gunoaielor aruncate  
la întâmplare în Ţara Dornelor; 
n lecţia de bine a iniţiativei „V.DORNEI PENTRU 

UCRAINA” într-o imagine. 

Invitaţie la Eco-brunch  
de primăvară

Pe 25 iunie a.c. planificăm un nou eveniment 
gastronomic, ca cele organizate anul trecut la  
Ciocăneşti şi Şaru Dornei, despre care vă  
invităm să aflaţi mai multe de pe canalul de  
YouTube Ţara Dornelor şi de pe website-ul  
www.taradornelor.ro, secţiunea blog.

Anul acesta, gazdă bună ne va fi comunitatea  
locală din Dorna Arini. Staţi pe aproape, anunţăm 
evenimentul şi pe facebook @TaraDornelor. 

Editorial de Monica David,  
specialist PR şi community manager  
- Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor

Dezvoltarea ecoturismului în Ţara Dornelor este susţinută de Romanian-American  
Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat în cadrul programului comun: Green- 
Entrepreneurship - Dezvoltarea economică locală durabilă prin ecoturism.

Publicaţie realizată de Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor în cadrul proiectului  
„Ţara Dornelor, o destinaţie ecoturistică înfloritoare”.

Ai idei, ai dorinţă de a creşte o afacere locală în domeniul turismului şi de a construi lucruri trainice pentru zona Dornelor?  
Hai să ne cunoaştem şi să facem împreună Ţara Dornelor ecoturistică!
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Fotografie realizată de Vlad Bereholschi Photographer la petrecerea aniversară pe care grupul  
„V.DORNEI PENTRU UCRAINA” a organizat-o, pe pârtia Veveriţa din Vatra Dornei, pentru Angelina.  

O tânără ucraineancă de 13 ani care, alături de mama şi bunica ei, şi-a găsit siguranţa şi comunitatea gazdă  
la Vatra Dornei. 50 de ucraineni au fost prezenţi la petrecere şi tot atâţia voluntari care au făcut totul posibil. 

Îi cuprindem cu inima deschisă pe toţi aceşti oameni salvatori, oameni de afaceri, organizaţii locale, afaceri şi instituţii 
care, de la izbucnirea răboiului din Ucraina încoace, au transformat suferinţa în alinare şi deznădejnea în speranţă.




