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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 24 de acțiuni în Planul comun



• 2003

Art. 9  Conventia
Carpatică

• 2011

Protocol privind
Turismul Durabil • 2014

Strategia pentru
Dezvoltarea Turismului

Durabil în Carpați

• 2017

Platforma Comună
pentru Turism
Durabil (CSTP)

• Activitate
continuă…

CSTP Centre Ukraine       
CSTP Centre Poland                     
CSTP Centre Romania              

Turismul Durabil în Convenția Carpatică

ȚEL: Platforma Comună pentru Turism Durabil va sprijini cooperarea
între părțile interesate și va îmbunătăți punerea în aplicare a prevederilor

Convenției Carpatice privind turismul durabil



CSTP Centrul ROMANIA, Brasov 
 Corelarea acțiunilor instituțiilor

publice de la nivel național / regional,

sectorului privat și ONG-urilor:
o Întâlniri ale Grupului de Lucru Național

(NTTF)

o Rețea de parteneri relevanți (27 consilii

județene + 7 ADR-uri)

 Plan de acțiune 2017 -2020

 Raportare intermediară și finală către

Secretariatul Convenției Carpatice



CSTP 
Romania

(Brasov)

CSTP 
Poland

CSTP 
Ukraine 

CSTP
 Promovarea cooperării intense a actorilor din sectorul

turismului din toate țările carpatice în implementarea

sarcinilor enumerate în strategie printr-o rețea activă de 

parteneri relevanți (tări, părți interesate sau experți externi). 

 Platformă pentru înțelegere comună a planificării și

gestionării turismului durabil.

 Eforturi cuprinzătoare ale țărilor care au ratificat Convenția

Carpatică pentru coordonarea utilizării, protecției și

promovării responsabile a Carpaților ca destinație de turism

durabil.

 Un hub de informații care să asigure fluxul de informații în

următoarea zonă: dezvoltarea, menținerea și actualizarea

unei baze de date online comune privind turismul durabil

la nivelul Carpaților; mobilizarea resurselor; schimb de

bune practici; dezvoltare de produse; brand si certificare;

marketing și promovare; consolidarea capacității părților

interesate, afacerilor și destinațiilor.

http://cstp.center/

http://cstp.center/


La acest moment sunt:

1. Manuale și ghiduri relevante pentru turismul durabil (87 documente)

2. Instrumente financiare relevante pentru țările Convenției Carpatice (45 

înregistrări)

3. Proiecte de turism implementate în țările carpatice relevante pentru 

turismul durabil (92 înregistrări)

BAZA DE DATE PENTRU TURISM DURABIL în Carpați

http://www.ceeweb.org/stcdb/

Task-uri următoare:

1. Răspândirea bazei de date și solicitarea experților, ministerelor, 

autoritatilor publice locale să contribuie cu informații actualizate

2. Găsirea finanțării pentru menținerea și extinderea bazei de date

3. Înființarea unui Observator pentru Turism Durabil in Carpati similar celui din 

Tirolul de Sud (Italia) pentru Alpi

http://www.ceeweb.org/stcdb/


CSTC
Romania

CSTC 
Poland

CSTC 
Ukraine 

REPREZENTARE LA NIVEL INTERNATIONAL (2017-2018):

 14-16.06.2017 8th CCIC, Modra, Cehia ; 17-18.12.2018 9th

CCIC - Viena, Austria; urmează 11-13.12.2019 CCIC 
Budapesta, Ungaria;

 10-12 octombrie 2018 COP 5, Lillafured, Ungaria -
prezentare despre CSTP Romania si activitati si discutii pe
proiecte posibile; urmează 2020 noiembrie 2020 COP 6 
Polonia;

 25-26 Ianuarie 2018 Bratislava – prima întâlnire a celor 3 
centre RO, PL, UA; stabilirea programului comun de lucru. RO 
preia coordonarea tuturor centrelor pentru implementarea
Platformei pentru Turism Durabil până în 2020; 

 22-24 Martie 2018 Lesnica, Slovacia – întâlnirea celor 3 
centre RO, PL, UA  - discutii proiecte concrete si surse de 
finanțare;

 4-5 Aprilie 2018 Budapesta,  Ungaria – Grupul de lucru pe
Cultura din cadrul Conventiei Carpatice;

 15-18.10.2018 al 5-lea Forum Carpaticum - Eger, Ungaria. 



Cooperation of V4+ rural tourism actors through social and digital innovation project

Sprijinirea antreprenorilor locali pentru a crește calitatea și vizibilitatea inițiativelor de turism rural și artizanat

Septembrie 2018 – Februarie 2021

http://www.humtour.com/for-partners/projects/carpathian-rural-tourism/

Buget: 104.580,00 EUR

• Humtour Limited Liability Company – Hungary - Lead Partner 
• Ekopsychology Society – Polonia
• Art and Craft of Stiavnica Civil – Slovacia
• Homeland Museum of Knjаževаc – Serbia
• Vavel - tourism business – Serbia
• Brasov County Council - Romania

CSTP-RO:  
 Contactarea și menținerea conexiunii cu organizațiile de ecoturism, producătorii locali, artiștii meșteșugari
 Susținerea implementării atelierelor de proiect cu experți în domeniul marketingului turistic, experți în turismul rural și

managementul produselor locale și în dezvoltarea comunității
 Difuzarea apelul pentru proiecte, găsirea participanților la ateliere
 Colaborarea la elaborarea manualelor și broșurilor atelierelor
 Oferirea de sprijin pentru organizarea Târgului Carpatic Rural și de Agroturism 2020
 Promovarea proiectului și răspândirea rezultatelor proiectului prin intermediul CSTP, alte platforme și rețele

http://www.humtour.com/for-partners/projects/carpathian-rural-tourism/


Cooperation of V4+ rural tourism actors through social and digital innovation project

Sprijinirea antreprenorilor locali pentru a crește calitatea și vizibilitatea inițiativelor de turism rural și artizanat



EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation 
CALL FOR PROPOSALS - CONCEPT NOTE 
Common Challenges – Shared Solutions 
30/06/2018

"Ruta Carpatică" - explorarea, promovarea și protejarea
bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpaților

• Marshal's Office of the Podkarpackie Voivodship  - Poland - Lead partner – Public
• International Charitable Organisation Information Center "Green Dossier” – Ukraine - NGO 
• Brasov County Council – Romania – Public
• The Homeland Museum of Knjaževac – Serbia – Public
• Wallachian Open Air Museum - Czech Republic – Public
• Humtour Limited Liability Company - Hungary – Private
• Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine – Ukraine - University or research institution
• The Monument Board of the Slovak Republic - Slovakia - University or research institution
• International Commission for the Protection of the Alps CIPRA – Liechtenstein - Expertise partner – NGO
• UN Environment Vienna Office - Secretariat of the Carpathian Convention – International - Expertise partner - International 

organisation 
• Stiftelsen GRID-Arendal – Norway - Expertise partner

Promovarea dezvoltării socio-economice durabile a regiunii montane din Carpați, 
prin protejarea și utilizarea durabilă a patrimoniului cultural și natural ca factori de 

dezvoltare a economiilor locale.



EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation 
CALL FOR PROPOSALS - CONCEPT NOTE 
Common Challenges – Shared Solutions 
30/06/2018

"Ruta Carpatică" - explorarea, promovarea și protejarea
bogăției patrimoniului cultural și natural al Regiunii Carpaților

36 de luni de implementare a diferitelor activități relevante pentru patrimoniul cultural 

Buget total de aproape 2 000 000 EUR. 

Rezultatele principale ale proiectului:
• Abordări de lucru convenite de comun acord, șabloane de formate de colectare a datelor și criterii pentru inventarul patrimoniului

cultural;
• Inventar regional al patrimoniul cultural tangibil și intangibil, produselor tradiționale locale, traseelor de patrimoniu și operatorilor

acestora, muzeelor de patrimoniu cultural și natural prezente în Carpați și altor entități care se ocupă de documentarea, conservarea și
cercetarea patrimoniului cultural carpatin;

• Expertiza / schimbul de cunoștințe și activitățile de consolidare a capacităților (inclusiv 13 ateliere și 3 vizite de studiu, care vizează
dezvoltarea abilităților și competențelor pentru gestionarea patrimoniului cultural și utilizarea sa durabilă pentru dezvoltarea
economică locală, susținute de experți Parteneri;

• Publicație "Ghid pentru patrimoniul cultural carpatin" (în limba engleză și 7 limbi "carpatice"), bazate pe Inventarul patrimoniului
cultural carpatin;

• Publicație "Compendiu de bune practici pastorale";
• Draft-ul Protocolului privind patrimoniul cultural și cunoștințe tradiționale la Convenția Carpatică.
În ceea ce privește procesul de evaluare - decembrie 2019



 02-05.03.2019 4th UNWTO Euro-Asia Mountain Tourism Conferință despre Viitorul 
Turismului Montan – Berchtesgaden, Germania



 08-09.04.2019, Reuniunea directorilor UE în domeniul biodiversității, Brasov, Romania



 11-13.12.2019, Comitetul de implementare al Conventiei Carpatice, Budapesta, Ungaria



 22-23.03.2017, Bruxelles a 122-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor
(CoR) si a 2-a reuniune a Grupului Interregional “Carpati”



 Crearea unui cadru politico-instituțional care ar putea răspunde mult mai bine nevoilor

specifice acestei zone

 Viziune strategică, coordonare mai bună a diferitelor politici și programe, obiective

strategice bine definite

 Îmbunătățirea accesului la finanțare prin dezvoltarea de programe care să sprijine atingerea

obiectivelor strategice și prin evitarea suprapunerilor și necorelărilor care s-ar putea ivi în

cazul lipsei Strategiei (biodiversitate vs. agricultura, exploatarea forestieră vs. combaterea

schimbărilor climatice etc.)

 Posibilitatea implementării unor proiecte cu o acoperire teritorială mai largă (ex. proiecte

pentru dezvoltarea transportului durabil, amenajarea de trasee turistice trecând prin mai

multe state carpatice, proiecte ce vizează protejarea biodiversității Munților Carpați etc)

 Crearea unui cadru favorabil pentru întărirea cooperării între statele, regiunile și

comunitățile din Munții Carpați.

Sustinem crearea unor instrumente  adecvate 

dezvoltării durabile a Regiunii Carpatice!



Mulțumesc pentru atenție!

Alina Szasz
Consiliul Județean Brașov

CSTP – Romania

0722994670

alina.szasz@judbrasov.ro

www.carpathianconvention.org

http://cstp.center

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

Henry Ford

http://cstp.center/

