
TENDINȚE GLOBALE ȘI EUROPENE 
ÎN DEZVOLTAREA MONTANĂ  

 Convenția Carpatică 





CONVENȚIA CARPATICĂ 
•  Ucraina, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia și Muntenegru, Polonia  
•  România - Legea 398 / 2006 pentru ratificarea Convenției cadru privind 

protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților  
•  Scop:  
•  o singură entitate        o formă de rivalitate între comunități și granițe  
•  management al resurselor culturale și naturale, oportunitati de locuri de munca, adresând 

nevoile și interesele oamenilor din regiunea munților Carpați  
•  menținerea biodiversității 
•  balanță protecția mediului – nevoi sociale, economice 



CONVENȚIA CARPATICĂ 
CONFERINȚA PĂRȚILOR (COP) & COMITET DE IMPLEMENTARE (CCIC)  

§ 8 Grupuri de lucru:  Conservarea si utilizarea sustenabilă a Diversității biologice și 
peisagistice, Dezvoltarea spațială, Agricultură și Dezvoltare Rurală, Gestionarea Durabilă a 
Pădurilor, Industria, Energia, Transportul și Infrastructura, Turismul Durabil, Moștenirea 
Culturală și a Tradițiilor, Adaptarea la Schimbările Climatice 

§ 4 Protocoale adiționale: Protocolul privind conservarea și utilizarea durabilă a 
diversității biologice, Protocol privind Managementul Durabil al Pădurilor, Protocol privind 
Turismul Durabil, Protocol privind Transportul Durabil 

§ 1 Strategie pentru Turism Durabil: competitivitate, conservare, cooperare - 
creșterea efectivă a nivelului de integrare dintre turism și alte sectoare relevante, respectiv 
elemente socio-culturale și ecologice, economice; creșterea participării publice, 
conștientizărea și conservării interesului față de turism în Munții Carpați.  
§ 3 obiective; 27 acțiuni in Planul de țară și 25 de acțiuni în Planul comun  
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PROTOCOLUL PENTRU 

TURISM DURABIL 
 Legea 72 / 2014 pentru ratificarea 

Protocolului privind turismul 
durabil cu scopul de a întării și de a 
facilita cooperarea dintre țările 
semnatare în vederea dezvoltării 
turismului durabil în Munții Carpați 
precum și realizării de planuri de 
gospodărire coordonate sau comune 
pentru zonele de interes turistic  



"Coming together is a beginning.  
Keeping together is progress.  
Working together is success"  

Henry Ford 

§ Dificultatea de a muta discuții, proiecte, strategii de la nivel de țări 
partenere la strategii locale și regionale  

§ Prea multe proiecte dispersate, necorelate  
§ Lipsă act normativ referitor la cadrul de implementare a Platformei de 

Coordonare a Turismului Durabil în România 
§ Organizație de Management a Destinației - Carpații României avem 

nevoie de politici echilibrate și corelate și de sprijin legislativ.  

  
CONSTRÂNGERI 

 



  
OPORTUNITĂȚI  

 
1.  Convenția Carpatică oferă un imbold de a găsi soluții – proiecte comune, 

observații, studii – de a trezi interesul regiunilor Carpatice si a oamenilor care 
locuiesc aici  

2.  Forumul Turismului Montan – forum pentru dialog între actorii de la diferite 
niveluri: local, regional, național, institutii europene. 

3.  Protocol de colaborare ANT – Județul Brașov pentru înființarea și 
funcționarea Centrului Național a Platformei pentru Turism Durabil a 
Convenției Carpatice  - asigurarea fluxului de informații in domenii precum 
dezvoltare, mentenanță și actualizarea bazei de date comune a turismului 
durabil în Carpați, mobilizarea resurselor, schimb de bune practici, dezvoltare 
de produse, branding și certificare, marketing si promovare, capacitarea 
stakeholderi-lor, afacerilor si destinațiilor.  
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