
Federatia EUROPARC 
 

Ariile protejate ale Europei – parcurile nationale, parcurile naturale, rezervatii ale 
biosferei – joaca un rol important in salvarea si protejarea naturii continentului, a vietii sale 
salbatice si a peisajelor. Trebuie protejate cele mai speciale locuri din Europa: peisajele relativ 
virgine, dar si zonele unde acestea au fost transformate de secole de interactiunea dintre om si 
natura. 

EUROPARC ofera refugiu speciilor si ecosistemelor care reprezinta chiar baza vietii 
viitoare. De asemenea ajuta la pastrarea frumusetii naturale a Europei in toate varietatile sale 
pentru a o putea experimenta si a ne bucura de ea. 

Ajutarea ariilor protejate sa indeplineasca acest rol, incurajarea cooperarii si a 
schimburilor intre managerii si personalul acestor arii, promovarea scopurilor si muncii lor in 
Europa este telul Federatiei EUROPARC. 

EUROPARC a fost fondata in 1973 cu titlul official:”Federatia pentru Natura si Parcuri 
Nationale din Europa” si de atunci a devenit recunoscuta ca o organizatie profesionala pentru 
ariile protejate din Europa. Organizatie independenta, nonguvernamentala, membrii ei sunt 
organizatiile responsabile pentru administrarea a peste 400 de arii protejate. Totusi Federatia este 
si o retea de oameni: aceia a caror sarcina zilnica este aceia de a ingriji aceste arii speciale, si care 
isi unesc forta cu EUROPARC pentru asi atinge telurile comune. 

 
Scopurile cheie 
Scopurile Federatiei EUROPARC sunt: 

- promovarea unei bune practice in managementul ariilor protejate 
- facilitarea stabilirii unor noi arii protejate  
- cresterea suprafetei ariilor protejate ca un  tel vital al salvarii multor bunuri valoroase din 
mostenirea naturala a continentului, si deci cresterea suportului pentru protectia lor viitoare 
- influentarea dezvoltarii viitoare a politicii si programelor publice, mai ales cu UE in beneficial 
ariilor protejate 
 Federatia EUROPARC isi atinge scopurile printr-o serie de activitati practice si initiative 
care pot fi explorate pe site-urile sale. In realizarea acestui lucru se bazeaza pe vastele cunostinte 
si experiente a membrilor sai, care este impartasita si aplicata atat in beneficiul parcurilor 
individuale cat si al ariilor europene protejate ca un intreg. 
 

Obiectivele centrale de lucru 
 

Obiectivele centrale de lucru a Federatiei EUROPARC pentru perioada 2005-2007 sunt: 
 

-turismul adecvat in zona ariilor protejate  
- dezvoltarea Graficului European pentru Turism Adecvat( European Charter for 

Sustainable Tourism) 
-arii protejate transfrontaliere 
 implementarea Parcurilor Transfrontaliere urmarind modelul natural pentru o cooperare 
optima intre ariile protejate din zona granitelor statelor 
-NATURA 2000 –  
 -promovarea practicilor adecvate in managementul proiectului NATURA 2000 
 -cresterea interesului public si a proprietarilor de terenuri 
 -implementarea Declaratiei Catalane si a Planului De Actiune NATURA 2000 
-tineret si educatie 
 -suportul dezvoltarii viitoare a Retelei pentru Rangeri Juniori (Junior Ranger Network)  

-premiul anual Bursa pentru Mostenirea Naturala Alfred Topefer 



-organizarea unor tabere internationale pentru tineri 
 -training prin Networking 
        -schimbul de informatii, experienta si personal 
        -organizarea unor conferinte, seminarii si ateliere de lucru pe toate temele legate de 
ariile protejate 
        -cooperarea cu alte organizatii 
 
 

Ariile protejate ale Europei 
Mostenirea naturala a Europei este unica. In termeni globali, acest continent este unul 

comparativ mic si are cel mai complex sistem de peisaje, reflectand scara si intensitatea 
dezvoltarii resurselor sale naturale de-a lungul secolelor. 

Ramasitele peisajelor naturale originale ale Europei si peisajul cultural variat detin un rol 
esential in abundenta vietii salbatice a continentului. Din acest motiv, un sistem de arii protejate a 
fost stabilit in ultimele decade.  

In parcurile nationale ale Europei si marile rezervatii naturale, naturii i se permite sa se 
dezvolte liber, si evolutia naturala poate continua nestingherita. Frumusetea naturala a acestor 
zone este de asemenea pastrata pantru a ne infrumuseta viata. 

Parcurile regionale si naturale ca si rezervatiile biosferei sunt peisaje culturale care s-au 
format in sute de ani, in timpuri in care oamenii traiau in mai mare armonie cu natura si mediul 
lor de viata. Zone ca acestea pot fi luate ca modele pentru felul in care zonele rurale ale Europei 
ar terbui sa fie abordate in viitor.    

 
 

Membrii EUROPARC 
 

Federatia EUROPARC are peste 370 de organizatii membre din 38 de tari europene. 
Impreuna ele sunt responsabile pentru administrarea a mai mult de 400 de arii protejate din 
Europa. EUROPARC le ofera un forum pentru a impartasi experienta profesioanla, a colabora la 
proiectele tehnice si a progresa spre scopurile comune. 

Membrii EUROPARC sunt arii protejate individuale, ministere guvernamentale si agentii 
responsabile pentru ariile protejate la nivel regional si national, ca organizatii independente de 
conservare a naturii si institutii academice ce se ocupa cu problemele ariilor protejate. 

Graficul alaturat ilustreaza proportiile relative ale acestor tipuri de organizatii: 
 
 

Strategia EUROPARC 
 

Federatia EUROPARC reuneste un numar mare de oragnizatii si persoane implicate in 
politica si practica administrarii parcurilor si a ariilor protejate din Europa. In cei 27 de ani de 
existenta, a lucrat mult pentru a raspandi practica eficienta si pentru a realiza sensul unui scop 
comun al retelei de arii protejate. 

La Intrunire Generala EUROPARC din 1999 de la Zakopane (Polonia) un document de 
strategie a fost aprobat de membrii Federatiei EUROPARC, oferin un cadru de lucru pentru 
dezvoltarea Federatiei in anii urmatori. Strategia se axeaza pe organizarea si modul de operare al 
Federatiei, subliniind dorinta ca Federatia da joace un rol cat mai important posibil in realizarea 
viziunii unei retele adecvate de arii protejate europene conservand intregul peisaj si diversitatea 
biologica a continentului.  

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


