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Parcul Natural Porțile de Fier 
-Categoria V IUCN - "Peisaj protejat: arie 
protejată administrată în principal pentru 
conservarea peisajului şi recreere". 
-Înființat prin legea 5/2000, cu o 
suprafață de 115655 ha; 
-18 rezervații naturale 
-3 situri Natura2000 
-sit RAMSAR 
 

Parcul Național Djerdap 
-Categoria II IUCN - "Parc naţional: 
arie protejată administrată în 
special pentru protecţia  
ecosistemelor şi pentru recreere“ 
-înființat în 1974, cu o suprafață de 
63680 ha; 
-8 rezervații naturale și un parc 
natural regional (Parcul Natural 
Regional Veliki şi Mali Strbac – 899 
ha ) 



În Parcul Natural Porțile de Fier se află 
50 de sate, aparținând de 13 comune, 
precum și 2 municipii. Având în 
vedere specificul zonei, comunitățile 
locale, prin reprezentanții acestora, 
au participat în cadrul consultărilor 
publice  și a ședințelor de Consiliu 
Consultativ, la redactarea Planului de 
Management al Parcului Natural, 
însușindu-și zonarea internă a 
Parcului. 

Parcul Național Djerdap se întinde pe 
teritoriul administrativ al unităților 
administrative Golubac, Kladovo și 
Majdanpek, așa că și colaborarea și 
parteneriatul se realizează în paralel 
cu părțile cointeresate și 
reprezentative din cele trei comune. 

Comunitățile locale – participare activă în managementul ariilor naturale protejate 
 

Această colaborare cuprinde diferite forme ale unor aranjamente formale și 
nonformale și activități comune cu populația locală, instituțiile preșcolare și școlare, 
asociații de vânători și pescari, instituții de cultură și de cercetare etc. 



Turismul și ecoturismul  
Prin zestrea sa naturală și prin potențialul istoric și cultural remarcabil, regiunea 
Porților de Fier reprezintă un spațiu deschis unui turism organizat, ecologic, oferind 
vizitatorului posibilitatea de îmbinare a activităților de recreere și de agrement cu 
cele instructiv-educative, de percepție a mediului și de protecție a resurselor naturale 
și cultural istorice. Dezvoltarea turismului poate contribui la o dezvoltare economică 
completă, la creșterea standardului și a calității vieții populației locale. Această 
dezvoltare trebuie să se bazeze pe conceptul unei dezvoltări integrate și durabile, 
având o viziune clară. 

Parcul Natural Porțile de Fier 
-15 trasee omologate, dotate cu locuri 
de popas, semnalizate și marcate 
-5 puncte de informare 
-4 trasee tematice, semnalizate, marcate 
și dotate cu mobilier corespunzător 
(panouri, loc de popas) 
 

Parcul Național Djerdap 
-9 trasee semnalizate și marcate, 
în proces de dotare cu mobilier 
specific 
-Două centre de vizitare 
-3 puncte de informare  
-trasee de cicloturism – EuroVelo6 



Cele două administrații participă, în vederea intensificării activității de promovare a 
regiunii ca destinație turistică, la târguri de turism naționale și internaționale. Astfel, 
în anul 2013 cele 2 administrații au participat la Târgul de Turism de la Novi Sad și la 
Eco fer Belgrad. În afară de contactele directe cu vizitatorii, Porțile de Fier a fost 
prezentă prin materiale promoționale de bună calitate și specialități gastronomice 
tradiționale.  

Cele 2 administrații de arii naturale protejate participă activ la întâlnirile organizate 
de fiecare și răspunde pozitiv la activitățile organizate de alte administrații de arii 
naturale protejate, naționale și internaționale, în cadrul unor proiecte sau ca și 
activitate cu finanțare proprie, în limita bugetului și personalului disponibil. 



Educație ecologică  
Ariile naturale protejate trebuie să fie promotorii formării conștiinței ecologice. Este 
necesară educarea oamenilor cu privire la valorile naturale și culturale ale arealelor 
protejate într-un mod cât mai diversificat și atractiv, în scopul trezirii interesului 
pentru conservarea acestuia.  
 
 
Educația în cele două arii naturale protejate se adresează tuturor beneficiarilor 
Parcului (populația locală, copii, vizitatori). 



Îmbunătăţirea conservării naturii în Ariile Protejate Dunărene  

Cele două arii naturale protejate implementează sau sunt partenere în proiecte 
finanțate din fonduri europene ale căror obiective generale sunt îmbunătățirea 
managementului patrimoniului natural și valorificarea acestuia, prin activități 
concrete de evaluare a stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes 
comunitar, prin creșterea gradului de conștientizare al comunităților locale cu privire 
la necesitatea protecției și conservării patrimoniului natural. 
 
Pe baza cercetărilor efectuate până în prezent a lumii ființelor vii, se poate spune cu 
certitudine că este vorba de cel mai important centru al diversității florei, faunei și a 
vegetației din regiunea balcanică.  Datorită climei umede permanente, așa-zisul 
”climat al Porților de Fier”, fără oscilații climatice mari și extreme, în această regiune 
există peste 50 de asociații forestiere, care sunt edificate sau caracterizate prin 35 de 
specii de relicve terțiare. 



Proiecte în comun – trecut și prezent.  
1. Educaţie ecologică prin recreere-ecoturism în Parcul Natural Porţile de Fier, în 

cadrul căruia s-au marcat primele trasee din Parcul Natural porțile de Fier și au 
avut loc o serie de întâlniri cu reprezentanți ai comunităților din Serbia în 
vederea promovării acestora. (2005-2006) 

2. Interferenţe eco şi etno-culturale transfrontaliere – în cadrul căruia s-au realizat 
broșuri cu prezentarea valorilor naturale și culturale din cele două arii naturale 
protejate. (2005-2006) 

3. Speoturism în centura verde a Europei , în cadrul proiectului fiind redactat 
ghidul  ”Speoturism în centura verde din sud-estul Europei”, precum și o hartă 
cu peșterile cele mai reprezentative din cele două arii naturale protejate. (2008) 

 
 



BioREGIO Carpathians – cooperare transfrontalieră 

Conservarea transfrontalieră – Cooperăm! Beneficiem! 
În cea mai simplă definiţie, conservarea transfrontalieră implică munca dincolo de 
frontiere în atingerea obiectivelor de conservare. În această perioadă, când procesul 
globalizării este din ce în ce mai răspândit, formele variate ale cooperării 
internaţionale, de la schimbul de idei, afaceri sau dezvoltarea tehnologică, nu au 
subclasat domeniul ariilor naturale protejate. Astfel, mesajul primordial al unei 
cooperări transfrontaliere constă în a vedea „ariile naturale protejate ca furnizori de 
beneficii din spatele frontierelor - din spatele frontierelor materializate pe o hartă, 
din spatele frontierelor statelor, ale societăţilor, ale sexului sau ale generaţiilor.” 
 



BioREGIO Carpathians – punct de plecare 
În cadrul proiectului BioREGIO Carpathians una din cele mai importante activităţi 
este elaborarea măsurilor de management integrat, măsuri care urmează sau au 
început să fie implementate în ariile pilot specificate în Cererea de Finanţare, prin 
urmare şi în zona Porţilor de Fier. 
Astfel au fost elaborate măsuri de management integrat în ceea ce priveşte 
managementul forestier, managementul zonelor umede, al mamiferelor mari, 
precum şi al păşunilor.  



Activități pilot derulate în cadrul BioREGIO Carpathians de către APNPF 
1.Studiu privind amenințările asupra habitatelor de zone umede din zona 
transfrontalieră a Dunării în arealele Parcului Național Djerdap și Parcul Natural 
Porțile de Fier 
2. Studiu privind dezvoltarea ecoturismului din zona transfrontalieră a Dunării în 
arealele Parcului Național Djerdap și Parcul Natural Porțile de Fier  
3. Cursuri de perfecționare a personalului (Perfecționarea pentru activitățile de 
relaționare și implicare a comunităților locale în gestionarea ariei protejate, respectiv  
Perfecţionarea pentru activităţile de  managementul vizitatorilor, tehnici de 
interpretare a naturii și ecoturism) 
4. Activități de promovare și conștientizare a acțiunilor pilot întreprinse, respectiv 
materiale promoționale 
5. Studiu privind întocmirea metodologiei de identificare, caracterizare şi clasificare a 
peisajelor în zona transfrontalieră Parcul Natural Porţile de Fier şi  Djerdap 
 



Activități pilot în cadrul BioREGIO Carpathians, implementate de PND 
1. Stabilirea unui departament antifire, dotat cu cameră video pentru observarea 

incendiilor în timp real și acționarea imediată 
2. 2. Realizarea demersurilor pentru declararea sitului Ramsar Djerdap, în 

vederea declarării sitului transfrontalier. 
3. Derularea unor studii de cercetare în zona Porților de Fier. 



DE CE ÎMPREUNĂ? 
Pentru că numai împreună putem să ne bucurăm de frumuseţea peisajului celui mai 
mare defileu din Europa, de zona cu cea mai veche istorie geologică a Europei, de 
apele unuia din cele mai mari fluvii din Europa, de zona unde Dunărea este cea mai 
îngustă şi cea mai adâncă din Europa, de cel mai mare muzeu arheologic şi geologic 
din Europa, de unul din cele mai mare refugii  ale speciilor relicte, rare de floră şi 
faună din Europa. 
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