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Întreținerea	infrastructurii	de	vizitare

In�  vederea desemnării unor trasee de schi de tură, rangerii PNPC au 
identi�icat și cartat trasee care permit ın̂ sezonul de iarnă practicarea acestui 
sport. Harta de mai sus prezintă traseul Zărnești - Colti̦i Chiliilor - Gura 
Bârsei. 

In�  vederea parcurgerii ın̂ conditi̦i de sigurantă̦ a traseelor pe care sunt 
amplasate cabluri de sigurantă̦ acestea se evaluează periodic, urmând ca 
zonele care prezintă riscuri să �ie parcurse cu lucrări de ın̂treti̦nere. Pe 
traseul Șaua Crăpăturii - Vârful Turnu au fost ın̂locuite pitoanele și cablurile.
In�  cadrul campaniei „Curătă̦m România”, au fost organizate mai multe acti̦uni 
de igienizare, respectiv ın̂ aval de Podu Dâmbovite̦i, cu implicarea TED 
Adventure, Garda de Mediu Argeș, Apele Române Argeș-Vedea, Primăria 
Dâmbovicioara,  ocazie cu care s-au strâns 2,5 tone de gunoi; ın̂ colaborare 
cu Liceul Teoretic Mitropolit Ioan Meti̦anu din Zărnești, ın̂ zona Prăpăstiile 
Zărneștiului, ocazie cu care s-au strâns aproximativ 1000 de kg de gunoaie, 
acti̦une la care au participat 31 de persoane, dintre care 24 de elevi; și ın̂ 
satul Măgura (organizatori – Asociati̦a Măgura Ecoturistică, ım̂preună cu 
Parcul National Piatra Craiului și Primăria Moieciu, Garda de Mediu Brasov) 
acti̦une la care au participat adulti̦ și copii, care au adunat o cantitate de 
aproximativ 1500 kg de gunoaie. 

O altă activitate de igienizare s-a organizat ım̂preună cu voluntarii de la 
Hewlett-Packard Enterprise, cu sprijinul  TED Adventure, ocazie cu care au 
fost refăcute marcajele turistice și s-au strâns gunoaiele de pe traseul bandă 



Partea superioară a traseului Prăpăstiile Zărneștiului – Cabana Curmătura și 
traseul Cabana Curmătura – Poiana Zănoaga au fost curăta̦te de arbori 
doborâti̦. S-au reparat băncute̦le și mesele de la locul de campare-Fântâna lui 
Botorog.

albastră, către Colti̦i Chiliilor. 

Au fost ın̂locuite aproape 30 de panouri informati̦onale, ale căror socluri 
metalice de susti̦nere au fost revopsite, iar partea de susti̦nere a panourilor a 
fost ın̂locuită. Panourile noi au o rezoluti̦e mai bună, cu un grad de protecti̦e 
mai bun ım̂potriva razelor ultraviolete care degradează culorile. 

Cu această ocazie s-a amplasat un panou nou la Zaplaz, cu un scurt istoric al 
traseului „La Lantu̦ri” sau „Drumul lui Deubel”, unul dintre cele mai 
cunoscute și emblematice trasee din Piatra Craiului și din România. 
Instalarea acestui panou precum și ın̂locuirea celor de pe traseul Zărnești - 
Valea Crăpăturii au fost susti̦nute �inanciar de Hewlett-Packard Enterprise și 
TED Adventure.



Pază	și	protecție
Cu scopul de a preveni și a aplica măsuri pentru nerespectarea 
regulamentului de vizitare al Parcului Nati̦onal Piatra Craiului se organizează 
periodic, ın̂ colaborare cu Jandarmeria Montană Zărnești și nu numai, acti̦uni 
de patrulare pe suprafata̦ ariei naturale protejate. In�  prima parte a anului s-
au desfășurat 81 de acti̦uni de patrulare din care 24 au fost cu reprezentanti̦i 
Jandarmeriei Montane Zărnești. In�  urma acestor patrulări s-au ın̂tocmit 27 
de procese verbale dintre care 18 a fost de avertisment și 9 de constatare și 
sancti̦onare ın̂ cuantum de 7.500 lei. 

Satul Măgura și o parte din satul Peștera sunt incluse ın̂ PNPC și din punct de 
vedere al zonării interioare fac parte din zona de dezvoltare durabilă a 
activităti̦lor umane. Pentru protejarea speci�icului local și integrarea ın̂ peisaj 
a noilor constructi̦i se organizează deplasări ın̂ teren ın̂ vederea veri�icării 
modului de respectare a ghidului de construire al parcului, a avizelor 
eliberate și a legislati̦ei ın̂ domeniul constructi̦ilor. Din acest considerent au 
fost depuse două plângeri penale cu privire la constructi̦i din satele Măgura 
și Sătic, precum și două plângeri către Inspectoratul de Stat ın̂ Constructi̦i 

privind constructi̦ile ilegale din satele Măgura și Peștera, care nu au avizul 
Administrati̦ei Parcului Nati̦onal Piatra Craiului.



la un concurs.  
In�  Centrul de vizitare al Parcului Nati̦onal s-au organizat 34 de programe 
educati̦onale la care au participat 845 de elevi de la diferite unităti̦ de 
ın̂vătă̦mânt și tabere organizate ın̂ vecinătatea parcului nati̦onal. După 
�iecare program educati̦onal elevii participă și la o sesiune de ın̂trebări și 
răspunsuri pentru veri�icarea cunoștinte̦lor.

In�  cadrul proiectului educati̦onal „Activăm viitori lideri pentru protecti̦a 
naturii”, la care suntem parteneri alături de Propark-Fundati̦a pentru Arii 
Protejate, am pregătit o prezentare despre parcul nati̦onal pe care am 
expus-o elevilor Liceului Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” Brașov, 
clasele a IX-a și a X-a. Tot ın̂ cadrul proiectului mai sus menti̦onat am avut o 
ın̂tâlnire cu elevii de liceu de la Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan Meti̦anu” 
Zărnești ın̂ vederea stabilirii unei tematici de lucru pentru pregătirea unui 
proiect de promovare al parcului nati̦onal. Cu acest proiect elevii participă 

gimnazială din Tohanu Nou, judetu̦l Brașov.Educație	și	conștientizare

Activităti̦le de educati̦e ecologică s-au organizat atât ın̂ Centrul de Vizitare 
al PNPC, cât și ın̂ unităti̦le școlare limitrofe parcului nati̦onal. Activităti̦le 
din unităti̦le școlare s-au organizat pentru a-i informa pe elevi despre 
oportunităti̦le de a participa ın̂ tabăra „Junior Ranger” și despre �lora și 
fauna protejate ale parcului nati̦onal. La aceste activităti̦ au participat 
peste 450 de elevi din 6 unităti̦ școlare, respectiv Liceul Tehnologic „Victor 
Slăvescu”, Școala gimnazială „Nae A. Ghica” din Rucăr, judetu̦l Argeș, 
Școala gimnazială „Gheorghe Crăciun”, Liceul Teoretic „Mitropolit Ioan 
Meti̦anu”, Școala gimnazială „Pompiliu Dan” din Zărnești și Școala 



Pe pagina de facebook a parcului nati̦onal 
sunt relatate activitățile principale ale 
administrației parcului național și sunt 
prezentate prin mijloace video și fotogra�ie 
elementele naturale protejate. I�n primul 
semestru al anului, diferitele postări, constând 

la Facultatea de Silvicultură Brașov; specialiști 
ı̂n Tehnologie Forestieră din Germania, 
Polonia și Italia din partea Facultății de 
Silvicultură Brașov și un grup de Silvicultori 
din Germania. In�  cadrul acestor activităti̦ s-au 
prezentat valorile naturale rare și unice ale 
parcului nati̦onal și managementul acestuia.

Centrul	 de	 Vizitare	 al Parcului Național 
Piatra Craiului a fost vizitat ın̂ primul semestru 
de peste 1290 de persoane. Dintrea aceștia 
peste 870 au fost elevi, care au participat la 
programele educaționale organizate. De 
asemenea, s-au primit delegati̦i și grupuri din 
țară  ș i  străinătate,  respectiv  grupul 
internațional din Portugalia, Grecia, Turcia, 
Polonia și România prin proiectul Erasmus+ 
„ECO experiences in European Schools!”, 
coordonat de Liceul Tehnologic „Dinu 
Brătianu” din Ștefănești, Argeș; grupul 
internati̦onal din Bulgaria și România ın̂ cadrul 
proiectului Erasmus+, tema Cetăte̦anul ın̂ 

serviciul ecologiei, din partea Colegiului 
Tehnic Carol I București; masteranzi ı̂n 
Silvicultură din America, Indonezia, Butan, 
Brazilia, Grecia, Germania, Bosnia, Peru printr-
un proiect Erasmus Mundus; Organizația 
internațională Kolping - Proiect Erasmus 
Smart Development, tema Protecția Vieții 
Sălbatice – paricipanți din Serbia, Polonia, 
Slovacia,  Lituania  ș i  România;  grup 
internațional prin proiectul Erasmus + din 
tă̦rile Croati̦a, Italia, Turcia, Grecia și România -  
Colegiul Nati̦onal „Ion Kalinderu” Bușteni; Ted 
A dve n t u re  B u c u re ș t i ;  S i m p o z i o n u l 
Bibliotecarilor din judetu̦l Brașov; studenti̦ de 



din poze, prezentări textuale și �ilme, au fost 
vizualizate de 1.455.266 persoane. Anumite 
postări, precum montaje de video, care 
prezintă animalele sălbatice ın̂ mediul lor 
natural sunt preluate și de televiziunile 
nati̦onale.    

ajută la evaluarea stării de conservare a 
speciilor și habitatelor. I�n baza datelor 

Prin această activitate, desfășurată pe tot 
parcursul anului, se colectează date care  ne 

Monitorizarea	 speciilor	 și	 habitatelor	

colectate din teren și a ın̂registrărilor ın̂ baza 
de date GIS se actualizează hărțile cu 
distr ibu ț ia  speci i lor.  Monitorizarea 
carnivorelor mari, respectiv urs, lup și râs, este 
o activitate permanentă care se desfăşoară pe 
parcursul  ı̂ntregului  an.  Metodele de 
monitorizare folosite sunt: observaţii directe, 
camera trapping și snowtracking.

In�  vederea evaluării coloniilor de lilieci, s-a 
desfășurat, ın̂ luna februarie, monitorizarea 
populati̦ilor de lilieci din peștera Urșilor, 

peștera Dâmbovicioarei, peștera Liliecilor și 
Tunelul din Carieră. 

Parcul Nati̦onal Piatra Craiului și situl Natura 
2000 ROSPA0165 Piatra Craiului oferă un 
habitat deosebit și pentru păsările răpitoare 
diurne. Dintre acestea au fost observate 

Principalele amenințări sunt perturbările 
coloniilor ın̂ timpul hibernării care duc la 
consumul excesiv al rezervelor de grăsime 
acumulate pe perioada toamnei și reduc 
rezistenta̦ la postul lung, până primavara.

Primăvara este sezonul de ım̂perechere a 
cocoșului de munte care ın̂seamnă spectacolul 
rotitului. In�  această perioadă monitorizarea 
trebuie realizată ın̂ zorii zilei, �iind necesară 
prezența personalului ı̂n locurile de rotit 
ın̂ainte de a se lumina de ziuă. Activitatea 
premergătoare observati̦ilor din teren constă 
ın̂ identi�icarea locurilor de rotit, atât pe 
versantul estic, cât și pe cel vestic. Starea de 
conservare a acestei specii se menține 
favorabilă, ne�iind identi�icate ı̂n prezent 
amenintă̦ri semni�icative. 



următoarele specii: șorecarul comun, vânturelul roșu, șoimul călător, uliul 
porumbar, viesparul, gaia neagră, uliul păsărar, șoimul rândunelelor. 
Monitorizarea acestora s-a realizat prin stabilirea unor rute de observare. 

Pentru monitorizarea răpitoarelor de noapte, din perioada februarie-
aprilie, metoda de colectare a datelor a fost play-back-ul vocii teritoriale a 
speciilor ti̦ntă. S-a ales această metodă pentru a crește șansa detectării lor 
prin stimularea exemplarelor din zona punctului de observati̦e. 

Monitorizarea speciilor de ciocănitori este o activitate di�icilă, ın̂să 
necesară, deoarece acestea sunt specii relative rare, dar răspândite 
uniform pe suprafața parcului ın̂ functie de distribuția habitatelor 
caracteristice. I�n perioada aprilie-mai au fost monitorizate speciile:  
ciocănitoarea cu spate alb, ciocănitoarea neagră, ciocănitoarea cu 3 
degete, ghionoaia sură și ciocanitoarea pestrită̦ mare.

Proiectul Centralparks demarat ın̂ 2019, s-a �inalizat la sfârșitul primului 
trimestru al anului. A fost un proiect transnațional, �inanțat prin 
Programul Interreg Europa Centrală al cărui lider a fost „Academia 
Europeană Bolzano, Eurac Research” din Italia. In�  cadrul acestui proiect s-
au realizat diferite materiale de comunicare printre care și un poster 
ilustrat pentru copii despre valorile naturale și culturale ale ariilor 
protejate din Carpati̦ și clipuri media tematice (arii protejate, servicii 

Proiecte	în	implementare

La monitorizările din luna mai au fost observate pentru prima dată pe 
suprafata̦ parcului nati̦onal două specii de păsări, respectiv prigoria și 
mugurarul roșu. 

Centralparks



ecosistemice, turism durabil ın̂ Carpati̦ etc.). In�  cadrul componentei de 
comunicare a proiectului s-au organizat două programe educati̦onale 
pentru elevi de clasa a cincea din Zărnești și Tohanu Nou, la  Liceul 
Teoretic „Mitropolit Ioan Meti̦anu” și Școala gimnazială nr.2 din Tohanu 
Nou. Baza materială a activităti̦lor educati̦onale a constat din posterul 
ilustrat, clipul media „Protected Areas and their wider landscapes” și alte 
materiale educati̦onale despre ariile protejate din Carpati̦. La aceste 
activităti̦ au participat 91 de elevi.
Proiectul s-a terminat cu organizarea unei conferinte̦, care a avut loc ın̂  
Wieliczka, Polonia. I�n cadrul acestuia s-au organizat workshop-uri 
tematice pentru protecti̦a și dezvoltarea durabilă a zonelor din Carpati̦, 
precum masa rotundă cu tema „Importanta̦ rete̦lelor de arii protejate 
pentru un management e�icient și pentru dezvoltarea durabilă ın̂ și 
dincolo de Carpati̦”. Au fost prezentate cinci rete̦le de arii protejate, printre 
care și Rete̦aua de Parcuri din Carpati̦ (CNPA), rete̦au de arii protejate 

Toate aceste prezentări s-au focusat pe următoarele subiecte: Guvernantă̦, 
Comunicare, Cooperare și Puncte slabe. De asemenea, a avut loc ședinta̦ 
Comitetului de Coordonare al CNPA, care a fost moderată de președintele 
Comitetului de Coordonare al CNPA și de președintele UNEP Vienna - 
Secretariatul Conventi̦ei Carpatice. La ședintă̦ au particip  o parte din at
membrii Comitetului de Coordonare al CNPA, din Polonia, Slovacia, Serbia 
și Ungaria. In�  cadrul ședinte̦i s-a stabilit să se pregătească un chestionar cu 
privire la ce ıș̂i doresc reprezentanti̦i ariilor protejate din Carpati̦ ın̂ 
materie de guvernantă̦ CNPA și activităti̦ concrete de colaborare. Mai 
multe despre rezultatele proiectului: www.interreg-central.eu

ALPARC, rete̦aua de parcuri DANUBEPARKS, rete̦aua PARC DINARIDES și 
Initi̦ativa Carpatică pentru zone umede. 

 



Proiectul Cresforlife ș ăț - Cre terea competitivit ii economice a sectorului 
forestier i a calit ii vie ii prin transfer de cuno tin e, tehnologie i ș ăț ț ș ț ș
competen e CDIț , derulat ın̂ parteneriat cu Institutul Nati̦onal de Cercetare 
Dezvoltare ın̂ Silvicultură s-a �inalizat ın̂ luna iulie. Rezultatele �inale 
obti̦nute ın̂ ultima perioadă de implementare a proiectului au constat din: 
studiu privind evaluarea functi̦ilor și serviciilor ecosistemice prin metode 
monetare, din cuprinsul PNPC; studiu privind evaluarea functi̦ilor și 
serviciilor ecosistemice prin metode non-monetare, din cuprinsul PNPC; 
studiu privind identi�icarea factorilor de risc care ar putea in�luenta̦ starea 
arboretelor care ın̂deplinesc functi̦i și servicii de reglare ale ecosistemelor 
a�late ın̂ cuprinsul PNPC; set de instructi̦uni pentru un management 
durabil al acestor ecosisteme dintr-un parc nati̦onal. 

Principalele activităţi ale proiectului sunt:  elaborarea de studii, 
inventarieri, cartogra�ieri pentru revizuirea planului de management al 
Parcul Naţional Piatra Craiului, siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra 
Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului și al rezervati̦ilor suprapuse cu 
acestea, realizarea strategiei de vizitare, activităţi de consultare, 
conştientizare şi informare, activităti̦ de instruire și achiziti̦a de bunuri ın̂ 
vederea asigurării managementului proiectului și creşterii capacităţii 
instituţionale de gestionare a siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra 
Craiului și ROSPA0165 Piatra Craiului și a rezervatiilor suprapuse cu 
acestea. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 30 de luni, pe suprafata̦ 
PNPC, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului și ROSPA0165 
Piatra Craiului și rezervati̦ile suprapuse cu acestea, care se a�lă pe raza 
judeţelor Braşov și Argeș, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor 

Bran, Fundata, Moieciu, Orașul Zărnești (jud. Brașov) și Dâmbovicioara și 
Rucăr (jud. Argeș). 

I�n prima parte a anului s-a demarat proiectul pentru „Revizuirea	
planului	 de	 management	 al	 Parcului	 Național	 Piatra	 Craiului,	 a	
siturilor	 Natura	 2000	 ROSCI0194	 Piatra	 Craiului	 şi	 ROSPA0165	
Piatra	Craiului,	precum	și	a	rezervațiilor	suprapuse	cu	acestea ”.  
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