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Ce este Geoparcul?
- Geoparcul este un teritoriu cu valori geologice, naturale
și culturale deosebite și este un program de dezvoltare
economică, socială și culturală recunoscut de UNESCO.
- Geoparcul este o construcție pe termen lung creată
și dezvoltată de Universitatea din București, începând
din anul 2000.
- Geoparcul este susținut de specialiști, de voluntari
și de parteneri locali, naționali și internaționali.
- Geoparcul are o strategie clară de interpretare și promovare a valorilor locale.
- In parteneriat cu asociații și administrațiil locale a creat trasee turistice și 7 puncte
de vizitare: Casa Geoparcului (Hațeg), Casa pentru Știință și Artă (General Berthelot),
Casa Vulcanilor (Densuș), Casa Dinozaurilor Pitici și Casa Tradițiilor (Sânpetru),
Casa Miniaturilor (Totești) și Casa Pietrelor (Ohaba Sibișel)
- Geoparcul a devenit membru într-o comunitate internațională de elită: Rețeaua
Europeană a Geoparcurilor, parte a Rețelei Globale a Geoparcurilor UNESCO.
- Statutul de Geoparc UNESCO este suținut științific, financiar și administrativ de
Universitatea din București.

Ce face Geoparcul?
- Cercetare științifică pentru a ajuta la descoperirea
de noi lucruri interesante despre Țara Hațegului
și locuitorii săi;
- Educație - pregătește pentru viitor, prin programele
propuse, elevi din școlile gimnaziale și liceu;
- Formează tinerii prin programul Voluntari pentru
Geoparc - Ambasadorii Geoparcului, oferindu-le o
alternativă pentru petrecerea timpului liber într-un mod
interesant, implicându-i în proiecte științifice, schimburi de experiență și cooperari;
- Amenajează expoziții și trasee care să atragă turiștii, organizează evenimente
pentru promovarea zonei și dezvoltarea turismului in destinația de ecoturism
Țara Hațegului - Retezat;
- Participă la proiecte naționale și internaționale care ajută comunitatea;
- Protejează valorile tangibile și intangibile ale Țării Hațegului și le face cunoscute
în întreaga lume.

