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INFORMATIIINTERNE
Romania ~i-a manifestat interesul pentru
protectia patrimoniului natural ~icultural
al Muntiilor Carpati odata cu ratificarea
Conventiei cadru privind protectia ~i
dezvoltarea durabila a Carpatilor prin
adoptarea Legii nr. 389 din 19.10.2006,
care a intrat in vigoare in data de 6 martie
2007. Dupa ratificarea ~ide catre Serbia, la
10.03.2008, Conventia a fost adoptata de
catre toate cele ~apte state carpatice
semnatare: Cehia, Ungaria, Polonia,

domeniul gestionarii resurselor naturale
~i a zonelor protejate din Carpati un
numar de 24 parteneri (dintre care 16
parteneri activi ~i8 observatori) din 7 tari
din UE ~i 2 tari Non UE au demarat un
proiect ambitios BioREGIO Carpathians
(Integrated management of biological
and landscape diversity for sustainable
regional development and ecological
connectivity in the Carpathians) finantat
din Fondul European de Dezvoltare

Muntii Carpati

sub lupa unui nou proiect

MuntiiCarpati sunt
vizati de proiectul
BioREGIOCarpathians,
Tncare un numor de 24
de parteneri din 7 tori
membre UE~i2 tori
non UE~i-au unit fortele

pentru a Tmbunototi
cooperarea In
domeniul gestionorii
resurselor naturale ~ia
zonelor protejate din
Carpati.
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Romania, Serbia, Slovacia ~i Ucraina.
Principalul
organism
decizional
al
Conventiei este reprezentat de Conferinta
Partilor, a carei activitate este sustinuta
prin infiintarea unor organe subsidiare ~i
a unui Secretariat permanent. Conventia
creaza cadrul general de cooperare intre
statele sernnatare pentru diverse domenii
de reglementare, precum: conservarea
biodiversitatii, amenajarea teritoriului,
managementul
resurselor
de apa,
agricultura
~i silvicultura, transport,
turism, industrie ~i energie. Pentru 0 mai
stransa colaborare intre cele 7 tari
Carpatice,
incepand
cu anul 2006,
protectia naturii in Carpati este sustinuta
de 0 noua organizatie internationala Reteaua Ariilor Protejate din Carpati
(CNP A), care coordoneaza
proiecte
comune pentru facilitarea schimburilor
intre arii protejate din Carpati.
Reteaua de Arii Protejate din Carpati a
fost sprijinita .in mod oficial de Reteaua
Alpina de Arii Protejate (ALPARC), de
catre Germania ~i Principatul de Monaco
inca din anul 2003, iar actiuni comune au
inceput din anul 1999. Informatia
acumulata in cadrul proiectelor care au
fost implementate in Alpi va fi transferata
in cadrul proiectelor care se desfa~oara in
Carpati.
in vederea imbunatatirii cooperarii in

Regionala prin Programul de Cooperare
Transnationala Sud Estul Europei.
In cadrul
proiectului
BioREGIO
Carpathians sunt implicati din Romania,
in calitate de lider de proiect, Administratia
Parcului
National
Piatra
Craiului, ~i in cali tate de par teneri
Administratia Parcului Natural Maramure~, Administratia Parcului Natural
Portile de Fier ~i Agentia Regionala
pentru Protectia Mediului Sibiu.
Romania are pe teritoriul ei 40% din
intregul lant muntos ~i peste 700 de
localitati montane cu aproape 2 milioane
de locuitori. Populatia cea mai mare a
Uniunii Europene de ur~i bruni, lupi, ra~i,
bizoni europeni ~i vulturi imperiali (0
specie amenintata) se gase~te in Carpati.
Ace~tia adapostesc ~i aproape 4 000 de
specii de plante, unele dintre aces tea nu se
gasesc nicaieri in lume.
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