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Romania 
Parcurile nationale si 

naturale 
Total = 28 Parcul Natural  

Cefa 



 „Ariile protejate nu trebuie sa fie insule separate de 
comunităţile umane, plasate într-o mare a dezvoltării 
socio-economice, ci parte a strategiei fiecărei ţări 
pentru dezvoltare durabilă şi utilizare raţională a 
resurselor sale naturale şi trebuie să fie amplasate într-
un context regional al planificării”.  
 

Extras din rezoluţia celui de al IV-lea Congres Mondial al  
Parcurilor Naţionale şi Ariilor Protejate, 1992 Caracas, Venezuela 

 
 



 

Informatii generale 
• Situat in vestul Romaniei in partea 
centrala a Muntilor Apuseni 

• Propus pentru declarare pentru prima 
data in anul 1935 

•Delarat legal in anul 2000 

•Administratia s-a format in anul 2004  

•Importanta geologica, biologica si 
culturala la nivel national 

•Zona de maxima atractie turistica la nivelul 
Muntilor Apuseni cu peste 500 000 de 
vizitatori pe an 

•Cele mai mari si mai faimoase fenomene 
carstice din Romania sunt situate aici 

•Zona de importanta istorica, mandrie a 
poulatiei locale 

Muntii Carpati 

ROMANIA 

UNGARIA 

BULGARIA 

SERBIA 

MOLDOVA 

BUCURESTI 

Marea Neagra 



•Suprafata: 75784 ha 

•Ecosistemele naturale şi 
seminaturale sunt 
preponderente in zona 
centrala si nordica a parcului 

•Zonele carstice sensibile sunt 
cele mai importante pentru a 
fi protejate 

•Cuprinde teritorii din 3 
judete: Bihor, Cluj și Alba 

•55 de localitati mici si medii 
sunt localizate in parc 

•Unul din cele mai populate 
parcuri din Romania ~ 10.000 
locuitori 

•Cea mai dens populata zona 
se gaseste in sudul parcului 

 

Informaţii generale 



Management 
Administratia Parcului Natural Apuseni este o unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a 
Pădurilor și funcționează în baza unui contract de management semnat între Ministerul Mediului și 
Dezvoltării Durabile și RNP Romsilva începand cu anul 2004 pentru o perioadă de 10 ani. 
 
RNP Romsilva furnizeaza suportul de bază logistic si financiar  administratiei. 



Echipa de management 
 
Administratia Parcului Natural Apuseni - 21 persoane 
- 6 persoane la birou: 
 Director   
 Sef paza 
 Biolog 
 Responsabil relatii cu comunitatile si educatie ecologica 
 Specialist IT-GIS 
 Economist 
-13 agenti de teren – personal de teren – supraveghere, control si monitorizarea tuturor 
tipurilor de activitati pe teritoriul parcului, etc 
 

-Principalele sarcini ale administratiei: analiza/interpretare, planificare, organizare, 
supraveghere şi control  
 

Management 



Consiliul Consultativ de Administrare – alcătuit din factori interesaţi, adică persoane 
fizice sau juridice, ce deţin cu orice titlu terenuri în parc sau desfăşoară activităţi pe 
teritoriul parcului şi care sunt implicaţi sau interesaţi în aplicarea măsurilor planului 
de management. 

Management 



Consiliul Ştiintific – oameni de ştiinţă din diverse domenii, structură propusă de 
administraţia parcului, având avizul Academiei Române şi aprobare de 
funcţionare dată prin ordin de ministru. Are rol în îndrumarea şi supravegherea 
activităţile structurilor de administrare. 

Management 



Management 
Planul de Management 
- realizat in perioada mai 2005 - iunie 2006 

- realizat impreuna cu factorii interesati si cu sprijinul unei firme     
internationale de consultanta 

- suportul finaciar a fost oferit de catre uniunea Europeana prin 
programul PHARE CBC. 



Management Planul de Management al Parcului Natural Apuseni 
 Teme de management, acţiuni şi priorităţi 

Tema de Management Prioritatea 1 
bază 

Prioritatea 2 
optim 

Prioritatea 3 
ideal 

Total 

1.1. Carst 10 14 2 26 

1.2. Păduri  5 3 - 8 

1.3. Pajişti montane 6 4 1 11 

1.4. Habitate acvatice 5 2 1 8 

1.5. Habitate de interes com. 4 2 - 6 

1.6. Specii de interes comunitar 5 2 1 8 

Sub-total Biodiversitate/Carst 35 27 5 67 

2. Vizitatori, turism 13 11 - 24 

3. Cultura locală - 7 4 11 

4. Utilizarea terenului 11 11 3 25 

5. Cooperarea comunitară 5 5 - 10 

6. Educaţie, conştientizare 7 1 2 10 

7. Administrarea parcului 16 0 - 16 

Sub-total Temele 2-7 52 35 9 96 

8. Monitorizare (5) (2) (-) (7) 

Total 87 62 14 163 



Management 
Viziunea factorilor interesaţi – scopul managementului parcului 

Organizarea şi structurarea planificării 
Planificarea a fost realizată în strânsă colaborare cu factorii interesaţi cheie, analizând 
nevoile şi aspiraţiile acestora ca utilizatori ai resurselor furnizate de capitalul natural. 
 
 
Definirea ţintei strategice (viziunea factorilor interesaţi) :  
O zonă importantă la nivel internaţional cu peisaj carstic montan, cu o biodiversitate 
bine conservată, un turism specific şi de calitate, o utilizare durabilă a resurselor, o 
infrastructură care să sprijine dezvoltarea durabilă şi comunităţi locale care îşi menţin 
tradiţiile unice şi un standard de viaţă bun. 
 



Natura 

Sintetizarea valorică a elementelor componente ale capitalului natural 
cunoscute, utilizate în procesul de planificare 

 

 Diversitate speciilor: 

 Specii de plante – peste 1550 specii, din care 96 specii protejate 

 Specii de animale – peste 1380 specii, din care 147 specii 
 protejate 

 

 Diversitatea tipurilor de habitate: 

 29 de habitate identificate  

 6 habitate prioritare 



Natura – Carnivore mari 



Principalele căi de acces  
către parc  
 Dinspre nord DN1 

Oradea-Huiedin-Cluj 
Napoca 

 Dinspre vest DN76 
Oradea-Beiuş-Deva 

 Dinspre sud DN75 
Lunca-Câmpeni-
Turda 
 

Accesul 



Mai mult de 20 de 
trasee turistice fac 

legatura intre 
principalele 

obiective turistice 

Natura 



Cetăţile Ponorului  
•Cel mai mare fenomen 
carstic din Romania 
•Cel mai mare portal de 
pestera ~70m  

Natura 



Cetatea Rădesei  
Un exemplu clasic de pestera 

tunel si de chei formate prin 
prabusirea tavanului unei 

pesteri 
 

Natura 



Groapa Ruginoasă 
Cel mai mare fenomen 
de eroziune naturala 
din Romania 

Natura 



Focul Viu  
Pestera care adaposteste al 
trei-lea bloc de gheata fosila 

ca marime din Romania, 
iluminata printr-o fereastra 

din tavan 

Natura 



Molhasurile de la Izbuce 
-Turbarie 

-Una din cele mai importante la nivelul sud-estului 
Europei 

-Asociatie vegetala unica 

-Cea mai mica altitudine la care vegeteaza Pinus 
Mugo 

-Propusa pentru a fi declarata rezervatie stiintifica 

 

Natura 



Natura 

Gheţarul Scărişoara   
-Pestera adaposteste cel 
mai mare bloc de gheata 
fosila din Romania si al 
doilea in Europa 
-Peste 4000 de ani 
vechime, cel mai vechi 
din Europa 



Natura  

Peştera Urşilor  
- cea mai buna infrastructura de vizitare in 

Romania 
- Sute de schelete de ursi de pestera 
- Speleoteme de o frumusete deosebita 
- Partial rezervatie stiintifica 
- 80 000 vizitatori/an 



Natura 

Muntii Apuseni = muntii apusurilor de soare 



 
•Peisaj tipic ca rezultat al 
interactiunii pe termen lung intre 
oameni si natura 
 
 
 
•Populatia locala, motii, este una 
din cele mai reprezentative 
populatii din mediul montan la 
nivel national 

Oameni si peisaje 



Oameni si peisaje… 

…cultura si traditii. 



Oameni si peisaje… 

…cultura si traditii. 



 
•Economia locala bazata pe 
exploatarea lemnului, cresterea 
animalelor şi turism 
 
 

 
 
 
 
 
•Supraexploatarea resurselor naturale 
genereaza schimbari negative la nivel 
local si regional, cel mai relevant 
exemplu il constituie supraexploatarea 
paduri punand in pericol in principal 
ecosistemel carstice sensibile 

Oameni si peisaje 



Oameni si peisaje 

Realizarea unui parc aici ofera noi perspective pentru populatia locala: 
-Dezvoltarea produselor turistice combinând valorile autentice ale capitalului natural şi 
cultural local 

-Promovarea imaginii parcului ca destinatie turistica de importanta internationala 

-Realizarea unei infrastrucuri de vizitare pe teritoriul parcului, inclusiv a centrelor de 
vizitare 

-Incurajarea si sprijinirea imbunatatirii infrastructurii pentru a creste calitatea vietii in 
comunitatile locale din parc 

-Implicarea tinerilor in proiecte de conservarea naturii si dezvoltare durabila 

-Oferirea de noi oportunitati pentru producatorii locali prin utilizarea identitatii parcului 
(sigla) pentru a certifica originea şi calitatea resurselor naturale utilizate în realizarea 
produselor locale si cresterea profitului din valorificarea acestora 

 



Imbunatatirea capacitatii institutionale si a infrastructurii de administrare a parcului 
Proiect PHARE CBC “Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii” 
 scop: crearea unui “culoar verde” transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii, 
care să includă o reţea de arii protejate situate de o parte şi de alta a frontierei. 
 
 obiective: 
  - conservarea biodiversităţii; 
   - dezvoltarea programelor de ecoturism; 
   - programe de conştientizare publică şi  
     educaţie ecologică; 
 
 finanţare: 
    Valoarea totală        2.600.000 EURO - 100 % 
    Fonduri Phare          1.950.000 EURO - 75 % 
    RNP Romsilva            650.000 EURO - 25% 
 
 partener principal:   
    Administraţia Parcului Naţional 
    Koros-Maros, Ungaria 
 
 perioada de implementare:  
   Decembrie 2003 – Noiembrie 2007 



Principalele rezulatate 
-plan de management si strategie 
turistica de baza; 

-infrastructura: 1 centru 
administrativ si 4 centre de vizitare; 
4,8 km căi de acces;  

-dotari pentru birouri, laborator, 
monitorizare pe teren, activităţi 
montane, speologie, transport, 
uniforme; 

-materiale de promovare si 
programe de constientizare publica; 

-infrastructura turistica de vizitare. 

Imbunatatirea capacitatii institutionale si a infrastructurii de administrare a parcului 

 



Imbunatatirea capacitatii institutionale si a infrastructurii de administrare a parcului 
Proiect PHARE CBC “Culoar româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii” 
 scop: crearea unui “culoar verde” transfrontalier româno-maghiar pentru conservarea biodiversităţii, 
care să includă o reţea de arii protejate situate de o parte şi de alta a frontierei. 
 
 obiective: 
  - conservarea biodiversităţii; 
   - dezvoltarea programelor de ecoturism; 
   - programe de conştientizare publică şi  
     educaţie ecologică; 
 
 finanţare: 
    Valoarea totală        2.600.000 EURO - 100 % 
    Fonduri Phare          1.950.000 EURO - 75 % 
    RNP Romsilva            650.000 EURO - 25% 
 
 partener principal:   
    Administraţia Parcului Naţional 
    Koros-Maros, Ungaria 
 
 perioada de implementare:  
   Decembrie 2003 – Noiembrie 2006 



Ungaria 
Acorduri de cooperare semnate cu 2 
parcuri, Parcul National Koros-
Maros si Parcul National 
Hortobagy-Rezervatie a Biosferei 

Cooperare internationala 

Italia 
Acord de cooperare incheiat cu  
Parcul Natural Regional Adda 
Nord din Regiunea Lombardia 

Franta 
Acord de colaborare semnat cu 
Parcul Natural Regional Vercors 



2006  

Administratia Parcului Natural Apuseni 

membru al Federatiei Europarc 



2009  

Parcul Natural Apuseni 

Destinaţie Europeană de Excelenţă 
acordat de Comisia Europeană 



Vă mulţumesc pentru atenţie ! 

ALIN MOŞ 

Director 

Administraţia Parcului Natural Apuseni 

www.parcapuseni.ro 
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