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MunŃii CarpaŃi sub lupa unui nou proiect

MunŃii CarpaŃi sunt vizaŃi de proiectul
BioREGIO Carpathians, în care un număr de 24
parteneri din 7 Ńări din UE şi 2 Ńări Non UE şi-au unit
forŃele pentru a îmbunătăŃii cooperarea în domeniul

gestionării resurselor
protejate din CarpaŃi.

naturale

şi

a

zonelor

MunŃii CarpaŃi aparŃin sistemului muntos alpino-carpato-himalaian. LanŃul Carpatic
începe la nord de Bratislava şi ajunge până la râul Timok. Acesta are o lungime de 1.500 de
kilometri, fiind cel mai întins lanŃ muntos din Europa. Cel mai înalt vârf din lanŃul carpatic este
Gerlachovsky (2.655 m) în Slovacia, iar în România cel mai înalt vârf este Moldoveanu (2.544
m), situat în MunŃii Făgăraş. MunŃii CarpaŃi ocupă suprafeŃe pe teritoriile Cehiei, Ungariei,
Serbiei, Slovaciei, Poloniei, Ucrainei şi României.
România şi-a manifestat interesul pentru protecŃia patrimoniului natural şi cultural al
MunŃiilor CarpaŃi o dată cu ratificarea ConvenŃiei cadru privind protecŃia şi dezvoltarea durabilă a
CarpaŃilor prin adoptarea Legii nr. 389 din 19.10.2006, care a intrat în vigoare în data de 6
martie 2007. După ratificarea şi de către Serbia, la 10.03.2008, Conventia a fost adoptată de
către toate cele şapte state carpatice semnatare: Cehia, Ungaria, Polonia, România, Serbia,
Slovacia şi Ucraina. Principalul organism decizional al ConvenŃiei este reprezentat de ConferinŃa
Părtilor, a cărei activitate este susŃinută prin înfiinŃarea unor organe subsidiare şi a unui
Secretariat permanent.
ConvenŃia crează cadrul general de cooperare între statele semnatare pentru diverse
domenii de reglementare, precum: conservarea biodiversităŃii, amenajarea teritoriului,
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managementul resurselor de apa, agricultură şi silvicultură, transport, turism, industrie şi
energie.
Pentru o mai strânsă colaborare între cele 7
Ńări Carpatice, începând cu anul 2006, protecŃia
naturii în CarpaŃi este susŃinută de o nouă
organizaŃie internaŃională – ReŃeaua Ariilor Protejate
din CarpaŃi (CNPA), care coordonează proiecte
comune pentru facilitarea schimburilor între arii
protejate din CarpaŃi.
ReŃeaua de Arii Protejate din CarpaŃi a fost
sprijinită în mod oficial de ReŃeaua Alpină de Arii
Protejate (ALPARC), de către Germania şi
Principatul de Monaco încă din anul 2003, iar acŃiuni comune au început din anul 1999.
InformaŃia acumulată în cadrul proiectelor care au fost implementate în Alpi, va fi transferată în
cadrul proiectelor care se desfăşoară în CarpaŃi,
În vederea îmbunătăŃirii cooperării în domeniul gestionării resurselor naturale şi a
zonelor protejate din CarpaŃi un număr de 24 parteneri (dintre care 16 parteneri activi şi 8
observatori) din 7 Ńări din UE şi 2 Ńări Non UE au demarat un proiect ambiŃios BioREGIO
Carpathians (Integrated management of biological
and landscape diversity for sustainable regional
development and ecological connectivity in the
Carpathians) finanŃat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin Programul de Cooperare
TransnaŃionala Sud Estul Europei.
Partenerii şi instituŃiile ştiinŃifice locale care
implementează proiectul şi-au unit eforturile pentru
a demonstra îmbunătăŃirea conectivităŃii şi
continuităŃii celui mai mare lanŃ muntos din Europa,
care adăposteşte un patrimoniu natural unic şi
acŃionează ca o verigă majoră de legătură ecologică în Europa.
În cadrul proiectului BioREGIO Carpathians sunt implicaŃi din România în calitate de lider
de proiect, AdministraŃia Parcului NaŃional Piatra Craiului, şi în calitate de parteneri AdministraŃia
Parcului Natural Maramureş, AdministraŃia Parcului Natural PorŃile de Fier şi AgenŃia Regională
pentru ProtecŃia Mediului Sibiu.
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BioREGIO Carpathians are drept scop consolidarea managementului integrat al ariilor
naturale din CarpaŃi şi al patrimoniului natural într-un context transfrontalier şi transnaŃional,
astfel încât să conducă la îmbunătăŃirea conservării speciilor şi habitatelor din munŃii CarpaŃi.
Dezvoltarea durabilă regională şi conectivitatea ecologică vor contribui la depăşirea barierelor
ecologice. În cadrul actual de colaborare al ConvenŃiei Carpatice, proiectul BioREGIO
Carpathians contribuie la implementarea prevederilor Protocolului pentru Biodiversitate.
MunŃii CarpaŃi sunt o zonă montană cu un patrimoniu natural excepŃional care oferă un
potenŃial considerabil pentru o dezvoltare regională durabilă prin menŃinerea diversităŃii biologice
şi a peisajului, precum şi asigurarea conectivităŃii ecologice.
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