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Referat de aprobare 

 

 Planul de management și Regulamentul Parcului Naţional Piatra Craiului și Sitului 

Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului au fost elaborate în cadrul proiectului POS axa 4 

„Revizuirea Planului de management al Parcului Național Piatra Craiului și sitului Natura 

2000 ROSCI0194 Piatra Craiului”, cod SMIS-CSNR 43313”, Axa prioritară 4, implementat 

de Administrația Parcului Național Piatra Craiului RA. 

Planul de management al siturilor Natura 2000 Parcului Naţional Piatra Craiului și Sitului 

Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului constituie un document  de planificare a tuturor 

activităților ce se derulează în interiorul ariilor naturale protejate respective, în scopul 

asigurării atingerii obiectivului general de conservare pentru care au fost desemnate. În planul 

de management este evaluată şi descrisă situația actuală a ariilor naturale protejate fiind 

definite măsurile de gospodărire necesare conservării lor. 

 Regulamentul Parcului Naţional Piatra Craiului și Sitului Natura 2000 ROSCI0194 

Piatra Craiului reprezintă documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor 

activităţilor de pe cuprinsul acestor arii naturale protejate, fiind precizate, activitățile permise 

și interzise din cadrul lor.  

 Prezentul Plan de management descrie ariile naturale protejate, evaluează starea de 

conservare a fiecărei specii și a fiecărui habitat de interes conservativ, defineşte obiectivele, 

precizează acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura 

pe teritoriul ariilor, în conformitate cu obiectivele de management ale acestora. De asemenea, 

sunt prezentate planul de activităţi şi planul de monitorizare a activităţilor.  

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, care stipulează că “  (1) Planurile de management şi 

regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se 

elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de 

administrare, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se aprobă prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, apelor şi pădurilor, emis 
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în baza avizelor autorităţilor publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale şi 

administraţiei publice şi al agriculturii şi dezvoltării rurale.” 

 În sensul celor de mai sus menționate, planul de management al siturilor Natura 2000 

Parcului Naţional Piatra Craiului și Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului a fost 

supus consultării factorilor interesați din cadrul Consiliului Consultativ al Administrației, la 

data de 20.08.2015, ședință consemnată prin procesul verbal nr. 786/20.08.2015. Acesta a 

obținut Avizul Consiliului Științific nr. 19/24.09.2015 și a Decizia Etapei de Încadrare nr. 

16927/18.12.2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Brașov.  

 De asemenea, planul de management  și regulamentul  vor fi transmise în avizare 

interministerială către Ministerul Culturii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, precum și 

către Ministerul Apelor și Pădurilor. 

 Planul de management și Regulamentul Planului de management siturilor Natura 

2000 Parcului Naţional Piatra Craiului și Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului vor 

fi  puse în consultare publică pe pagina web a autorității publice centrale pentru protecția 

mediului, la secțiunea transparență decizională, pentru o perioadă de 30 de zile.  
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