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Referat de aprobare 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare şi motivare a proiectului de ordin privind aprobarea  

planului de management integrat şi al Regulamentului Parcului Natural Bucegi şi Sitului 

Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie 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 comletări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor 

prevederi “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 în baza avizelor autorităţilor publice centrale din 

domeniul culturii, dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al agriculturii şi dezvoltării 

rurale. În cazul în care nu există administratori sau în situaţia în care planurile de 

management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare naţională/europeană, acestea 

pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând să fie însuşite de către administratori în 

procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora”. 

Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 95/20166 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

naturale,  a  florei şi faunei sălbatice, printre atribuţiile principale ale ANANP se regăseşte 

obligaţia verificării şi avizării măsurilor de conservare, a planurilor de management şi al 

regulamentelor ariilor naturale protejate, pe care ulterior avizării le înaintează autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului  în vederea aprobării.  
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Planul de management al Parcului Natural Bucegi şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0013 

Bucegi constituie documentul oficial prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrală a 

ariei naturale protejate. 

 Măsurile prevăzute în Planul de Management al ariei naturale protejate au ţinut cont de 

condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale, precum şi de particularităţile 

regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale 

protejate. 

 Planul de Management se aplică pe suprafaţa Parcului Natural Bucegi, constituit prin 

Legea nr. 5 /2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 

III-a - zone protejate ale cărui limite au fost descrise în Hotărârea de Guvern  nr. 230/2003 

privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi 

constituirea administraţiilor acestora, inclusiv pe suprafaţa celor 14 Rezervaţii Naturale din 

perimetrul acestuia şi suprafaţa Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi instituit în baza 

Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Planul de Management prezintă informaţia sintetizată referitoare la patrimoniul natural 

al ariei protejate la data întocmirii Planului, stabileşte domeniile majore privind protecţia şi 

conservarea acestui patrimoniu şi obiectivele principale ale managementului ariei naturale 

protejate: protecţia peisajului de munte, conservarea valorii peisagistice a capitalului natural, 

reinventarierea speciilor de floră şi faună precum şi a monumentelor naturii, studiul 

diversităţii ecosistemice, sprijinirea comunităţilor locale şi promovarea activităţilor 

tradiţionale prin crearea de beneficii şi stimularea bunăstării comunităţilor locale, promovarea 

unui turism adecvat scopului instituirii ariei naturale protejate, redresarea echilibrului 

ecologic, conştientizarea şi educaţia ecologică,  precum şi un plan de acţiune care să cuprindă 

totalitatea activităţilor necesare pentru atingerea obiectivelor mai sus menţionate în următorii 

5 ani. De asemenea, în cadrul planului de management sunt prezentate planul de activităţi şi 

planul de monitorizare a activităţilor.  

 Regulamentul Parcului Natural Bucegi şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi 

reprezintă documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de 

pe cuprinsul acestor arii naturale protejate, fiind precizate, activităţile permise şi interzise din 

cadrul lor.  
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 În sensul celor de mai sus menţionate, Planul de management al Parcului Natural 

Bucegi şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi a fost supus consultării factorilor 

interesaţi din cadrul Consiliului Consultativ al Administraţiei, la data de 15.09.2016, şedinţă 

consemnată prin procesul verbal a dezbaterii publice nr. fn/15.09.2016. Planul de 

management şi regulamentul au obţinut Avizul Consiliului Ştiinţific nr. 43/CS/12.03.2018. În 

urma parcurgerii procedurii evaluării de mediu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 

programe,  Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a emis Decizia Etapei de Încadrare 

nr. 83/11.09.2017 pentru Planul de management integrat al Parcului Natural Bucegi şi al 

Sitului  Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi. De asemenea, planul de management  şi 

regulamentul  au obţinut Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate nr. 

1487/15.11.2017. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză şi aprobare proiectul de Ordin 

privind aprobarea Planului de management integrat şi al Regulamentului Parcului 

Natural Bucegi şi al Sitului Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi. 

 

  

 

Director, 

Adi CROITORU 

 

 

 

 

 

 

 


