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CONSERVAREA PEISAJULUI AGRO-PASTORAL 
ȘI A BIODIVERSITĂȚII ÎN ZONA FUNDATA-MOIECIU DE SUS

Meșteri, artiști, oameni iscusiți
Creatorii peisajului
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Montarea șiței pe casă, Șirnea Creatorii peisajului

Proiectul „Conservarea peisajului agro-
pastoral şi a biodiversităţii în zona Fundata și 
Moieciu de Sus” a apărut din dorința noastră 
de a păstra cadrul natural și tradiţional de 
la Poalele Munților Bucegi, Piatra Craiului 
și Leaota, fără a aduce schimbări majore 
locurilor și oamenilor.

Prin intermediul acestui proiect dorim 
ca localnicii și turiștii să conștientizeze că 
dezvoltarea satelor de munte prin diferite 
activități, dar mai ales prin turism, nu trebuie 
să afecteze cadrul natural, cultural-tradițional 
și biodiversitatea zonei. Păstrând și punând 
în valoare ceea ce există în acest moment, 
reprezintă dezvolatrea durabilă a acestei zone.

Cei care au contribuit la existența acestor 
peisaje sunt meșterii și oamenii acestor locuri, 
Creatorii Peisajului Agro-Pastoral!

Fiecare meșteșug a apărut dintr-o necesitate 
și a fost dezvoltat și adaptat vremurilor, iar cu 
timpul, meșteșugurilor au ajuns reprezentative 
pentru comunitate și familie și au devenit firul 
de legătură al tuturor generațiilor.

Putem spune că viața este “o țesătură din 
războiul de țesut”, iar fiecare fir din urzeală 
reprezintă câte un meșteșug, acestea trebuie 
să rămână legate mereu între trecut și viitor 
pentru a reuși „să țesem” ceea ce ne-am 
propus.

Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat cu Primăria Comunei Fundata, implementează, în perioada 
martie 2015 - aprilie 2016,  proiectul “Conservarea peisajului agro-pastoral și a biodiversității în zona Fundata 
-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania, componenta 
Dezvoltare Durabilă, cu o finanțare nerambursabilă în valoare de 143,695.30 EUR.

Să nu rupem firul acestor meșteșuguri si îndeletniciri, vă invităm să le descoperiți și 
să încercați să le practicați!
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Familia Stoian la otavă*, Fundata Tanti Maria și torsul lânii, Fundata

Otavă = a doua coasă a fânului
54
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Tâmplarul Zenofe la atelierul său, Fundata

Micul ciobănaș, cu cel mai bun prieten, Moieciu de Sus

76



Paznicul oilor, Fundata Familia Robu la fân, Moieciu de Sus
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La coasă în Moieciu de Sus Fotograful Laurent Jouault, Moieciu de Sus
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Poarta Carpaților - trasee ecoturistice
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“...pe drumul ăsta aveai 
nevoie de pașaport”

 Plăpumăreasa Genovica, Fundata

 Moș Gentoi, legenda vie, Fundata La CrăciunFest, Moieciu de Sus
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Atelierul de țesut al Elenei Calaican, Șirnea Atelierul de broderie al Marioarei Voinescu, Șirnea
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Nicolae Frunteș la Muzeul de Etnografie, Șirnea Neluțu Preda și făurirea șiței, Moieciu de Sus
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Atelierul de țesut al Mariei, Moieciu de Sus Bogdan Tișcă în atelierul lui Țâlfă, Moieciu de Sus
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Prepararea brânzei la Claudiu Oncioiu, Fundățica Pregătirea  cârnaților de casă la fam. Căciulă, Șirnea
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Centrul de Ecologie Montană (CEM), în parteneriat 
cu Primăria Fundata, implementează, în perioada, 
martie 2015-aprilie 2016  proiectul “Conservarea 
peisajului agro- pastoral și a biodiversității în zona 
Fundata-Moieciu de Sus”, finanțat prin granturile 
SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România, componenta Dezvoltare Durabilă.
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