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Capitolul 1. Date de identificare a 
administratorului/custodelui şi ariei 
naturale protejate: denumirea ariei 
naturale protejate, contractul de 
administrare/convenţia de custodie 
nr/data, perioada de raportare.  

 
 APNPC a fost desemnata sa administreze Parcul Naţional Piatra Craiului de catre 
ministrul apelor, padurilor şi protecţiei mediului prin Ordinul nr. 287/1999 şi prin Contractul de 
Administrare a Parcului Naţional Piatra Craiului cu nr. 739/MMGA/22.05.2004, nr. 
60/RNP/21.05.2004, modificat prin actul adiţional nr. 1/2009, incheiat intre APNPC şi Agenţia 
Naţionala pentru Arii Naturale Protejate, RNP Romsilva si Ministerul Mediului si Padurilor. O 
data cu Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Padurilor 
Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, Administratia PNPC a capatat 
personalitate juridica devenind Regie Autonoma, subunitate a Regiei Nationale a Padurilor 
Romsilva. Cu aceasta ocazie a fost incheiat Contractul de Administrare al Parcului National 
Piatra Craiului cu Regia Nationala a Padurilor Romsilva cu nr. 63/29.07.2009. Perioada de 
raportare este ianuarie-decembrie 2013. 

 
 

Capitolul 2. Enumerarea obiectivelor de conservare 
care au stat la baza infiinţarii ariei 
naturale protejate.  

 
Conform prevederilor art. 5, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 57/2007  

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
salbatice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 49/2011, PNPC face parte din 
categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane 
reprezentative de ecosisteme pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzand elemente naturale 
cu valoare deosebita sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, 
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paleontologic, speologic, pedologic sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri 
ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.  

Flora 

Pe teritoriul parcului au fost identificate un numar total de 1170 de specii si subspecii de plante. 
Cunoscand faptul ca in flora Romaniei s-au inregistrat 3136 de specii spontane se poate afirma ca 
Parcul National Piatra Craiului gazduieste peste 30 % din speciile de plante superioare care se 
intalnesc pe teritoriul Romaniei. Un numar de 181 de specii sunt incluse in "Lista rosie a 
plantelor superioare din Romania" ca specii endemice, rare sau vulnerabile. De aici se poate 
observa importanta deosebita a Parcului National Piatra Craiului pentru conservarea speciilor de 
flora, in special pentru conservarea endemitelor carpatice. 
 
Dintre aceste specii amintim doar pe cele mai cunoscute, care incanta ochii iubitorilor naturii, 
care viziteaza Piatra Craiului in lunile de vara, aceste specii fiind supuse unui regim strict de 
protectie: garofita Piatrei Craiului (Dianthus callizonus) simbolul floristic al Pietrei Craiului, 
acest munte fiind unicul loc din lume care o gazduieste (este o specie endemica pentru Piatra 
Craiului); tisa (Taxus baccata); angelica (Angelica arhangelica); sangele voinicului (Nigritella 
nigra si N. rubra); macul galben (Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stefani); linarita (Linaria 
alpina); floarea de colt sau floarea Reginei (Leontopodium alpinum); bulbucii (Trolius 
europaeus); bujorul de munte (Rhododendron mytifolium), gladiola salbatica (Gladiolus 
imbricatus), ghintura galbena (Gentiana lutea), iedera alba (Daphne blagayana), tulichina 
(Daphne cneorum) etc.  
 
Parcul National Piatra Craiului adaposteste un numar impresionant de specii de orhidee de munte 
- 41 specii din 58 de specii existente pe teritoriul Romaniei. 

Fauna 

            Fauna de nevertebrate este deosebit de bogata prezentand un deosebit interes stiintific. 
Este de remarcat prezenta a 35 de specii endemice si a 91 de specii descrise de aici ca fiind noi 
pentru stiinta.  
Mentionam doua specii endemice pentru Piatra Craiului: Nesticus constantinescui (Arahnida) si 
Rhagidia carpatica (Arahnida, Acari). 
 
 
             Piatra Craiului adaposteste un numar mare de specii de fluturi, pana pana in prezent fiind 
identificate peste 216 de specii unele rare sau endemice: Psodos coracinus dioszeghy, subspecie 
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endemica alpina; Apamea zeta sandorokovacsi subspecie endemica in Carpati; Erebia pronoe, 
specie cunoscuta in Carpati numai din Piatra Craiului si Bucegi; Pieris bryoniae specie 
mentionata in lista rosie a fluturilor de zi din Europa, etc. 

 Fauna de pesti, amfibieni si reptile este ceva mai saraca, comparativ cu celelate grupe de 
vertebrate. De mentionat ca toate speciile de amfibieni si reptile de pe teritoriul Romaniei sunt 
protejate fiind incluse in anexa 3 a legii 13 din 11 martie 1993 (Conventia de la Berna). 

 Parcul National Piatra Craiului detine o ornitofauna bogata, reprezentata prin cele 111 
specii identificate pana in prezent pe acest teritoriu, din acest punct de vedere fiind o zona ideala 
pentru observarea pasarilor. Multe dintre acestea sunt mentionate ca specii strict protejate in 
Conventia de la Berna - Conventia pentru protejarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din 
Europa (legea nr. 13 din 11 martie 1993) si in Conventia de la Bonn -Conventia privind 
conservarea speciilor migratoare de animale salbatice (legea nr. 13 din 8 ian. 1998). 

 Conditiile climatice si geologice, geomorfologia si structura florei si vegetatiei din Parcul 
National Piatra Craiului au determinat pastrarea unei diversitati aparte in grupul mamiferelor. 
 
 Din cele aproximativ 100 specii de mamifere din fauna intregii tari, peste 40% traiesc si 
in masivul Piatra Craiului. 

 
 Pana in prezent au fost identificate 21 de specii de lilieci, care se adapostesc in pesterile 
sau scorburile arborilor batrani de pe teritoriul parcului. Dintre acestea, o mare parte intra in 
categoria specii strict protejate conform Conventiei de la Berna, iar 6 sunt specii de interes 
comunitar conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC (Rhinolophus ferrumequinum, R. 
euriale, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. myotys, Barbastella barbastellus) iar o specie -
Vespertilio murinus - este inclusa in Conventia de la Bonn. De mentionat ca pe teritoriul 
Romaniei sunt protejate toate speciile de lilieci conform legii 90 din 10 mai 2000 pentru aderarea 
Romaniei la Acordul privind conservarea liliecilor in Europa , adoptat la Londra la 4 decembrie 
1991. 
 Parcul National Piatra Craiului gazduieste o populatie bogata de carnivore mari: urs - 
Ursus arctos; lup - Canis lupus; ras - Lynx lynx. Studiile realizate au aratat existenta a trei culoare 
de circulatie ale acestor specii intre masivele Piatra Craiului si Bucegi, culoare care vor avea un 
regim special de protectie. 

Forme de relief 
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Peretele Vestic include rezervaţia ştiinţifica şi zonele forestiere strict protejate prin 
amenajamentele silvice de pe versanţii estic şi vestic ai Pietrei Craiului, golurile alpine de pe 
versantul estic, zona exceptata de la paşunat precum şi zona forestiera strict protejata din Piatra 
Craiului. 

Morfologia versantului calcaros apare dominata de ansamblul vai - creste pe fondul carora 
se remarca o mare varietate de forme structurale, periglaciare ori carstice, cu o densitate 
neintalnita in alte regiuni calcaroase din ţara. Crestele, turnurile, piramidele, varfurile, braurile, 
branele sau multitudinea de forme cu dimensiuni mai mici, cum sunt muchiile care sunt 
constituite frecvent doar din 3-4 strate, acele, colţii, poliţele structurale, toate modelate pe fondul 
unei excesive stratificaţii, cu stratele verticale rasturnate chiar, definesc un peisaj inedit. 

In perimetrul zonei se gasesc un numar de structuri geologice şi forme de relief care au 
valoare ştiinţifica deosebita şi anume: 

 Padina Inchisa - Orga Mare. Situata in partea nordica, intr-un sector de 
interferenţe tectono-structurale, respectiv falii, sisteme de diaclaze, stratificaţie 
foarte densa, strate rasturnate şi altele asemenea, Padina Inchisa este valea cu cel 
mai dezvoltat bazin de recepţie din Piatra Craiului. Aceasta este un exemplu 
concludent care tradeaza urmele unui drenaj subteran pleistocen sau chiar mai 
vechi, care a generat colapsuri carstice. Orga Mare şi muchiile din jur, etaleaza un 
peisaj ce sintetizeaza, convingator, conjugarea carstificarii cu procesele 
periglaciare. Lapiezurile de stratificaţie care au dat numele de Orga Mare, 
muchiile periglaciare, acele, colţii prezinta aici o dezvoltare de excepţie. Alaturi de 
Caldarea Ocolita, este al doilea bazin de recepţie care sugereaza prezenţa unui 
gheţar.  

 Turnurile Dianei. Menţionam, mai intai, ca este vorba de 2 turnuri principale: 
Turnul Mare şi Turnul Galben, situate spre baza versantului nord-vestic, in 
apropierea cunoscutului refugiu Diana. Denumirea precizeaza şi morfologia lor de 
ansamblu. Privite din Valea Barsei, turnurile se impun ca 2 imense clai de piatra, 
cu varfurile rotunjite. Turnul Galben are o dimensiune mai mica, dar ambele 
impresioneaza prin masivitatea şi dimensiunile lor; pereţi verticali de peste 100 m 
inalţime şi diametrul de 200-300 m la baza şi 100-150m spre varf. Desparţite de o 
vale ingusta, cele 2 turnuri reprezinta pachete de strate calcaroase in poziţie 
verticala. 

Ţimbalul Mare. In partea central-nordica, sectorul ţimbalelor ofera cel mai 
spectaculos peisaj din Piatra Craiului, ce caracterizeaza ambii versanţi. Este zona 
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unde abruptul vestic inregistreaza pereţi de peste 100 m, iar stratele de calcar se 
afla in poziţie aproape de verticala. In sectorul de creasta, de la S spre N se inşira 
Ţimbalul Mic - 2172 m, Varful dintre Ţimbale şi la N Varful Ţimbalu Mare - 
2118m, de forma unei piramide triunghiulare, care ofera pe traseul crestei 
principale cel mai tipic exemplu de stratificaţie excesiva şi strate de calcar in 
poziţie perfect verticala. 

Degetul lui Calineţ. Acesta reprezinta o muchie calcaroasa cu 3 ţancuri, care 
privite dintr-o anumita poziţie, seamana cu degetele de la o mana. Denumirea se 
refera doar la cel mai inalt. 

Caldarea Ocolita din Valea Şpirla. Acesta constituie cel mai reprezentativ bazin 
de recepţie care prin forma circulara cu versanţii aproape verticali, dimensiuni de 
300-250 m şi altitudine de 2200 - 2150 m, sugereaza un fost circ glaciar, deteriorat 
ulterior de puternica acţiune conjugata a proceselor periglaciare şi carstice.   

Zaplazul reprezinta o succesiune de 4 arcade, ramase dintr-o veche peştera. Arcada 
superioara este cea mai mare, avand cca. 4 m in diametru, dimensiunile cele mai 
mici avandu-le arcada inferioara de cca. 0,7 m. 

Cerdacul Stanciului – Peştera Stanciului. Complexul este situat la baza 
versantului vestic al Pietrei Mari la altitudinea de 1720 m, reprezentand cea mai 
mare arcada carstica din Piatra Craiului. Avand o forma circular-ovala, prezinta un 
diametru de 9 m pe verticala şi 12 m pe orizontala.  Cerdacul Stanciului este cea 
mai renumita şi impresionanta forma morfocarstica din Piatra Craiului, rezultata in 
urma prabuşirii tavanului unei vechi peşteri. Blocul de calcar situat in mijlocul 
Cerdacului reprezinta o porţiune din tavanul fostei peşteri. 

Marele Grohotiş sau Horju Mare. Cea mai mare acumulare de grohotiş mobil de 
la baza versantului vestic din bazinele Padina Lancii - Piscul cu Brazi constituie o 
dovada certa a modelarii holocene-actuale. Grohotişurile din Piatra Craiului 
constituie unul din cele mai caracteristice componente ale Parcului Naţional Piatra 
Craiului, in special Marele Grohotiş, au o importanţa deosebita pentru conservarea 
biodiversitaţii, fiind incluse ca tip de habitat in anexa I a Directivei Consiliului 
Europei 92/43 EEC privind conservarea habitateor naturale şi a speciilor de flora şi 
fauna salbatica, numita in continuare Directiva Habitate - “NATURAL HABITAT 
TYPES OF COMMUNITY INTEREST WHOSE CONSERVATION REQUIRES 
THE DESIGNATION OF SPECIAL AREAS OF CONSERVATION”, respectiv 
Tipuri naturale de habitate de interes comunitar, a caror conservare necesita 
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desemnarea ariilor de protecţie speciala in categoria  81 Scree, respectiv 
Grohotişuri. De asemenea, acest tip de habitat este menţionat şi in Rezoluţia No. 4 
din 1996 ce cuprinde habitate naturale periclitate ce necesita masuri speciale de 
protecţie”  in categoria  61. SCREES, H2.4/P-61.24 Carpathian calcareous screes.  

 

La aceste elemente geomorfologice se adauga faptul ca aici este principala zona de 
conservare pentru specia Dianthus callizonus, planta endemica pentru Piatra Craiului, de o 
deosebita valoare ştiinţifica. 

In perimetrul zonei se gasesc un numar de obiective geologice sau speologice care au 
valoare de monument al naturii: 

 structuri geologice şi forme de relief din interiorul rezervaţiei Centrale. 

Avenul de sub Colţii Grindului, avand -540m, al doilea aven din ţara ca adancime. 
Avenul se afla situat pe versantul estic al Pietrei Craiului, in bazinul de recepţie al 
vaii Grindu, la 2020 m altitudine absoluta. Avenul reprezinta o inlanţuire de puţuri 
aproape perfect verticale de la 15-50 m. Acesta are şi o mare importanţa 
biospeologica, reprezentand situl cu cea mai mare altitudine din Europa la 2020 m 
pentru doua specii de chiroptere, respectiv Myotis myotis şi Myotis blythii.  

Avenul din Grind sau Gaura din Funduri masoara –122 m şi se afla situat mai jos 
de Avenul de sub Colţii Grindului, in versantul stang al vaii Sterghii, la 1680 m 
altitudine absoluta. Avenul ofera date stratigrafice, petrografice şi tectonice de 
mare interes ştiinţific.  

Avenul din Vladuşca are o dezvoltare de –71 m, fiind situat pe versantul estic intre 
abruptul calcaros şi Poiana Vladuşca, la 1700 m altitudine absoluta. Avenul se 
remarca printr-un grad ridicat de verticalitate, prezentand ca şi celelalte doua 
avene menţionate anterior, o importanţa ştiinţifica deosebita. 

Acul Crapaturii, monument geomorfologic şi geologic, situat in Valea Crapaturii, 
se remarca prin aspectul sau cu totul particular şi reprezinta o forma periglaciara. 

Zona Prapastiile Zarneştiului 

In perimetrul zonei se gasesc un numar de obiective geologice sau speologice care au 
valoare de monument al naturii: 
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Peştera Mare din Prapastii sau Peştera Mare de la Prepeleac este situata la 
intrarea in cheile Prapastiile Zarneştiului, pe dreapta vaii, la 980 m altitudine 
absoluta şi 5 m altitudine relativa, avand o dezvoltare de 15,5 m, ascendenta.  

Peştera Mica din Prapastii sau Peştera Mica de la Prepeleac, se afla situata 
cu 10 m in amonte de Peştera Mare, la 1 m altitudine relativa, avand o 
dezvoltare de 10 m ascendenta. Cele doua peşteri, deşi de dimensiuni mici, 
prezinta o deosebita importanţa biospeologica, deoarece aici a fost identificata 
Nesticus constantinescui, specie noua pentru ştiinţa şi endemica pentruPiatra 
Craiului. 

Zidul lui Dumnezeu reprezinta un sector din cheile Prapastiile Zarneştilor, in 
aval de confluenţa vailor Vladuşca – Valea Pietrelor. Calcarele foarte 
stratificate şi fisurate perpendicular pe planurile de stratificaţie, dau impresia 
unor caramizi, versanţii verticali parand adevarate ziduri de calcar. Specificul 
este completat de numeroase microcute, o succesiune de minianticlinale şi 
minisinclinale.   

 

Zona Cheile Brusturetului.

Peştera Liliecilor din satul Peştera, comuna Moieciu, cu o suprafaţa de 1,5ha, este 
inclusa in reteaua Natura 2000 si se incadreaza in clasa de tip B. In aceasta se instaleaza periodic 
una dintre coloniile importante de gestatie de lilieci din Carpatii Meridionali. Sapte dintre speciile 
de lilieci se afla inscrise in lista rosie. 

 Aceasta zona include 3 sectoare de chei, respectiv cheile din 
zona Peşterii Dambovicioara, Cheile Brusturetului propriu-zise şi cheile Vaii Seci, precum şi 
zona de vegetaţie a speciei Ligularia sibirica de la Brusturet. 
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Capitolul 3.  Presiuni antropice şi naturale 
exercitate asupra ariei naturale 
protejate.  

Starea actuala de conservare 

           Paduri: Sunt administrate conform amenajamentelor silvice. Zonarea funcţionala permite 
conservarea parcelelor din zona de protecţie stricta/integrala şi conservare durabila. Exista zone 
in parc, in fostul OS Rucar, actual O.S. Campulung, unde retrocedarea padurilor, a condus la 
taierea rasa a unor suprafeţe de padure de catre noii proprietari. In special in anii 2004-2005, şi 
mai apoi sporadic pana in 2007, ambii versanţi impaduriţi ai parcului din judeţul Argeş au fost 
supuşi unor presiuni din partea noilor proprietari, rezultand o suprafaţa de aproximativ 290 ha 
taieri rase in arboretele de molid. In prezent, aproximativ 50-60% din aceste suprafeţe sunt 
regenerate, fie artificial, prin plantaţii, fie pe cale naturala.  

 Starea de conservare a acestor habitate este una buna, zonele vulnerabile care au fost 
afectate de taierile rase, fiind deja de caţiva ani in curs de reconstrucţie şi refacere. APNPC, 
pornind de la acest aspect a realizat baza de date a suprafetelor afectate de taieri, pe perioada 
2005-2013, concluzionand ca, suprafetele afectate de taieri cu un volum de peste 50mc/ha pe u.a. 
sunt intr-un procent de 2,14% raportat la suprafata totala, aceste taieri regasindu-se in zona de 
conservare durabila, cu observatia ca, o parte din aceasta suprafata exprimata ca procent intra 
acum in zona de protectie stricta, dupa achizitionarea suprafetelor de padure de catre Fundatia 
Conservation Carpathia cu scopul introducerii acestora in protectie si eliminarea completa a 
oricarei interventii. Facem observatia ca in anul 2014 se va definitiva cartarea suprafetelor 
afectate de taieri rase, regenerate sau partial regenerate, inclusiv pe baza unor imagini satelitare 
World View, an 2012 - zona de Sud a Parcului, pentru a vedea ce procent din suprafetele afectate 
de taieri rase s-a refacut fata de estimarea anterioara de 50%. 
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 Harta taierilor din Parcul National Piatra Craiului 
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 O problema importanta o constituie faptul ca anumite suprafete de fond forestier regasite 
in proprietatea persoanelor fizice se afla in zone de protectie stricta sau in primul rand de parcele 
intregi, incluse in T1 si respectiv T2. Astfel, proprietarii de paduri nu isi pot exploata masa 
lemnoasa, sau o fac cu restrictii impuse, neexistand la acest moment o compensatie in bani pentru 
materialul lemnos necolectat din lipsa de fonduri, desi cadrul legal prevede acordarea de 
compensatii banesti. Din aceasta cauza, exista inca presiuni din partea proprietarilor de paduri 
pentru exploatarea masei lemnoase. Insa, o data cu achiziţionarea unor suprafeţe de padure de 
catre Fundaţia Conservation Carpathia şi introducerea acestora in protecţie stricta, a scazut 
simţitor presiunea pe multe din suprafeţele de fond forestier din raza Parcului, regasite in judeţul 
Argeş si, mai mult, suprafetele deja afectate de taieri se vor putea reface mult mai usor. 
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 Harta proprietarilor de paduri din Parcul National Piatra Craiului 
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 Paşuni: Studiul de paşunat realizat in anul 2000, demonstreaza ca toate paşunile din 
Parcul Naţional erau suprapaşunate şi ca biodiversitatea lor era afectata de acest fenomen. 
Administraţia parcului a inceput sa puna in practica masuri de management adecvate pentru a 
evita  degradarea covorului vegetal şi apariţia unui fenomen puternic de eroziune a solului. 

Starea de conservare a grohotişurilor calcaroase este buna. Singura ameninţare in 
prezent vine din partea turiştilor care circula pe trasee nemarcate, favorizand deplasarea 
grohotişurilor şi distrugerea vegetaţiei destul de fragila in aceste zone. Grohotişurile din Piatra 
Craiului au o mare importanţa pentru conservarea biodiversitaţii, fiind incluse ca tip de habitat in 
anexa I a Directivei Habitate . 

         Cursurile importante de apa: Barsa Tamas, Barsa Mare, Damboviţa, Dambovicioara sunt 
in general intr-o stare buna, biodiversitatea nefiind ameninţata in mod vizibil de poluarea apei.  
Excepţia o constituie zonele in care se remarca prezenţa gunoiului menajer provenit de la cabane 
şi gospodarii particulare situate pe Valea Brusturet si Dambovicioara.  

 
  

Peşterile sunt afectate de prezenţa antropica, turiştii şi localnicii aruncand deşeuri, facand 
focul in aceste cavitaţi. 
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Cursurile de apa subterana sunt in general bine protejate prin insaşi poziţionarea lor in 
formaţiunile carstice, dar exista pericolul de poluare directa sau indirecta. 

 
  Peisaj: in ultimii ani s-a constat un fenomen crescut de realizare de construcţii in zona, 
construcţii aparţinand si persoanelor provenind din alte localitaţi, implicit de vanzare de terenuri 
de catre proprietari. Unele dintre aceste construcţii nu se incadreaza in stilul arhitectonic 
tradiţional. Se detaliaza mai jos, litera c), alin. 1. 
   

Ameninţari datorate activitaţilor antropice  

a) Suprapaşunatul şi activitaţile asociate acestuia constituie o ameninţare majora. Deşi in 
aceste zone paşunatul a constituit o indeletnicire straveche, paşunile au fost menţinute intr-o stare 
de conservare destul de buna de-a lungul timpului. Dupa 1990 s-a inregistrat o creştere masiva a 
numarului de vite. Studiile efectuate in vara anului 2000 au demonstrat ca incarcarea cu animale 
a paşunilor este, in medie, de 2,2 ori mai mare decat capacitatea de suport. Acest suprapaşunat 
are numeroase efecte negative: 

- reducerea drastica a biodiversitaţii paşunilor şi invazia unor specii care nu sunt 
consumate de animale ca parul porcului -Nardus stricta; 

- ca urmare a supratarlirii, se ajunge la apariţia unor specii de plante nitrofile ca Urtica 
dioica, Rumex alpinus, tasarea solului, poluarea solului cu substanţe organice 
provenite din dejecţii care pot patrunde in panza freatica ducand la poluarea organica 
a panzei freatice; 

- ca urmare a reducerii speciilor furajere din pajişti, vitele flamande patrund in padure 
şi chiar pe stancarii distrugand speciile endemice, concurand pentru hrana cu speciile 
salbatice, disturband activitatea faunei salbatice; 
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- distrugerea jneapanului care este taiat in unele zone de ciobani, fiind folosit ca lemn 
de foc; 

- cainii de la stane, aflaţi intr-un numar mare, precum şi lipsa jujeelor constituie o 
ameninţare pentru fauna salbatica, in special pentru mamiferele de talie mica şi iezii 
de capra neagra şi capriori. 

b) Comportamentul unor vizitatori constituie, de asemenea, una din ameninţarile 
importante, de aici derivand o serie de presiuni:  

- cantitaţi mari de deşeuri menajere şi chiar toxice lasate de turişti in Parc duc la 
poluarea solului, apei şi la poluarea estetica; 

- eventuala creştere necontrolata a numarului de vizitatori poate duce la dereglarea 
ecosistemelor naturale, eroziunea traseelor turistice, creşterea cantitaţilor de deşeuri; 

- circulaţia turiştilor pe trasee nemarcate şi in zone nepermise cauzeaza deteriorarea 
unor habitate fragile ca grohotişurile. De asemenea, apare eroziunea de-a lungul unor 
trasee turistice: Funduri-Crucea Granicerului, Curmatura- Şaua Crapaturii, Botorog-
Curmatura datorita folosirii extinse; 

- culegerea sau distrugerea deliberata a unor specii de flora şi fauna; 

- distrugerea jneapanului care este taiat in unele zone de turişti, fiind folosit ca lemn 
de foc; 
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- camparea şi crearea de vetre de foc in locuri neamenajate din Valea Barsei, Valea 
Dambovicioarei; 

- deşeurile de la cabanele turistice polueaza apele. In prezent acest fenomen este 
accentuat in zona cabanei Brusturet; 

- deseurile care provind de la localitatile, respectiv pensiunile adiacente Parcului: 
Magura, Pestera, Satic, Dambovicioara, Zarnesti, Sirnea; 

- poluarea aerului, in special in zona Cheilor Dambovicioara, Brusturet si Dambovita, 
din cauza gazelor de eşapament şi a prafului produs de autovehicule care afecteaza 
flora şi fauna; 

- circulaţia turiştilor in zone nepermise, zgomotele produse de aceştia deranjeaza 
animalele salbatice, in special in sezonul de imperechere. 

c) Alte ameninţari: 
- construcţiile ilegale de pe teritoriul Parcului şi cele aflate la limita exterioara a 
acestuia care nu menţin linia arhitecturala a zonei modifica şi afecteaza peisajul 
specific al Pietrei Craiului, fiind totodata şi o sursa de poluare a zonei. In acest caz 
Administraţia PNPC a facut anual eforturi de limitare a acestor probleme printr-un 
management activ al departamentului IT impreuna cu Consiliul Ştiinţific al Parcului 
Naţional Piatra Craiului, fiind realizate periodic informari, prezentari asupra cerinţelor 
care trebuie respectate vizavi de regimul construcţiilor atat la Consiliile locale ale 
Primariilor din zona cat si la localnici prin distribuirea de broşuri şi publicarea unui 
Ghid de Construire, aparut la inceputul anului 2013, pentru zonele de dezvoltare 
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durabila din Parc, activitate realizata de un colectiv inimos al Consiliului Ştiinţific, 
toate aceste eforturi avand ca scop pastrarea stilului tradiţional arhitectural unic al 
zonei, in special in Satele Magura şi Peştera, aspect inclus in cerintele cu care a fost 
acordata Diploma Europeana pentru Arii Protejate din partea Consiliului Europei, in 
2006. Se constata totusi, comparativ cu anul 2012, o reducere la jumatate a numarului 
de constructii ilegale, de la 6 constructii in 2012 la 3 in anul 2013.  
 
Turnare fundatie si realizare constructie in zona de extravilan - Com. Dambovicioara 
 

 

- amenajarile hidrotehnice existente la barajul de la Pecineagu şi Satic produc 
modificari dramatice in structura habitatelor, a compoziţiei in specii şi peisajului 
datorita reducerii puternice a debitului raului Damboviţa, a modificarii nivelului 
panzei freatice si a regimului de viitura pe perioadele de productie de electricitate; 

- incendii de padure: personalul de teren al APNPC a participat in anul 2013  la 
stingerea a doua incendii soldate fara pagube materiale semnificative, unul situat in 
zona Poiana Vladusca iar cel de al doilea incendiu a fost localizat in zona La Table, 
ambele fiind provocate de turisti care nu au respectat regulamentul de vizitare al 
parcului national. 
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 Amenintari naturale: 

 - incendiile de padure: 1 incendiu provocat de fulger in zona Vladusca. 

 

Capitolul 4. Se sumarizeaza cu starea de conservare 
a ariei naturale protejate comparativ cu 
anul precedent. Zone afectate de 
presiuni  

Peisajul specific Parcului National Piatra Craiului, ca rezultat dintre interacţiunea 
factorilor fizici, biologici şi cei antropici, in prezent, se regaseste in cea mai mare parte intr-o 
buna stare de conservare. Totusi, in unele zone, Peisajul este alterat de rezultatele activitaţilor 
antropice: cariera dezafectata dinspre Prapastiile Zarneştiului, construcţiile din Valea Damboviţei 
şi Dambovicioarei, in mai mica masura pe Valea Barsei, aruncarea de deşeuri menajere. 
Realizarea de construcţii in zona Magura-Pestera, construcţii aparţinand persoanelor provenind 
din alte localitaţi, şi implicit vanzare de terenuri de catre proprietari sunt fenomene care au mai 
scazut in intensitate nemaiavand un caracter permanent. Deoarece unele dintre acestea nu se 
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incadreaza intr-un stil arhitectonic tradiţional putem mentiona acest aspect ca sursa generatoare 
de impact negativ asupra peisajului. 

Observatile realizate in teren, in cursul anului 2013, subliniaza faptul ca peisajul se afla 
intr-o stare de conservare stabila, comparativ cu anul 2012. Datorita activitatilor de patrulare a 
rangerilor parcului si a verificarii cu rigurozitate a proiectelor/constructiilor pentru care a fost 
solicitat avizul administratiei parcului, a fost stopata degradarea peisajului. 

Peisajul se afla intr-o stare de conservare favorabila. 

 In privinta padurilor, pe raza judeţului Argeş, datorita faptului ca ponderea celor aflate in 
proprietatea persoanelor fizice este mult mai mare comparativ cu situaţia din judeţul Braşov, 
exista o presiune negativa asupra acestor suprafeţe, presiune exercitata de catre proprietarii de 
paduri, care, animaţi de posibilitatea unor caştiguri materiale rapide, incalca regimul silvic. 
APNPC a depus si depune eforturi continue de stopare a fenomenelor negative ce apar pe aceste 
suprafeţe, simţindu-se nevoia unui sprijin mult mai energic din partea instituţiilor cu abilitaţi de 
control, in special Garda de Mediu şi Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vanatoare. 
Totodata, o data cu achiziţionarea unor suprafeţe de padure de catre Fundaţia Conservation 
Carpathia şi introducerea acestora in protecţie stricta, a scazut simţitor presiunea pe multe din 
suprafeţele de fond forestier din raza Parcului, regasite in judeţul Argeş. 

In urma activitatilor de monitorizare, nu au fost identificate reduceri ale suprafetei 
habitatelor forestiere sau degradarea starii de conservare a acestor habitate. 

In anul 2013, apreciem ca starea de conservare a habitatelor de padure este favorabila. 

 Pasunile cele mai vulnerabile, respective pajistile calcifile alpine si subalpine care 
reprezinta un habitat de importanta comunitara (6170), au fost incluse intr-un protocol de 
monitorizare in cadrul proiectului POS “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii 
Parcului National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare”.  Totodata in 
aceste zone pasunatul a fost interzis. Conform raportului anual de monitorizare aceste pajisti se 
gasesc intr-o stare favorabila de conservare, nemaiexistand amenintari majore la adresa acestora. 

 In zonele unde pasunatul este permis, APNPC verifica anual respectarea numarului 
maxim de oi/vite stabilit in studiul de pasunat.  

 In urma controalelor la stanile de pe raza parcului s-au inregistrat urmatoarele efective de 
animale domestice: 
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Incarcarea actuala cu animale a pasunilor din PNPC 
-anul 2013- 

 

Trupul de 
pasune 

Suprafata 
ha 

Efectiv de 
animale 

Total existent Posibil de intretinut Incarcare 
suplimentara 

  vaci oi UVM Echiv. 
oi 

UVM Echivalent 
oi 

 

% NR. 
Oi 

Zanoaga 42,5 18 384 79 496 61 380 116 129,5 
Curmatura 12,5  170 27 170 17 105 65 158,8 
Vladusca 32,5 36 238 74 463 36 225 238 205,5 
Pietricica 59,7 48 593 142 893 55 345 548 258,1 
Funduri 50,1 31  31 194 27 170 24 114,8 

Plaiul 
Mare 

82,5 106  106 
 

663 49 310 57 
 

216,3 

1 UVM= 1 vaca= 6,25 oi adulte 

 Comparativ cu anul 2012 in anul 2013 a scazut cu 22% incarcarea cu animale a 
pasunilor din Parcul National Piatra Craiului.  

In urma activitatilor de monitorizare, nu au fost identificate semen ale degradarii starii de 
conservare a acestor habitate. 

In anul 2013, apreciem ca starea de conservare a habitatelor de pajiste este favorabila. 

Capitolul 5.  Nr. de avize favorabile/nefavorabile 
eliberate de custode pentru 
planuri/proiecte/activitaţi supuse 
procedurilor de reglementare de mediu   

 
 In privinta numarului de avize, an 2013, pentru diferite activitati economice sau investitii din 
raza Parcului, pe care Adminitratia PNPC le-a eliberat, tabel de mai jos prezinta succint aceste 
aspecte: 
 

mailto:office@pcrai.ro�
http://www.pcrai.ro/�


REGIA  NAŢIONALA  A  PADURILOR  ROMSILVA                                                                       
ADMINISTRAŢIA PARCULUI  NAŢIONAL  PIATRA  CRAIULUI  R.A.                                                                                
Str. Topliţa, nr. 150, Zarneşti 505 800 , Braşov , ROMANIA 
Tel. 0268 – 223 165; Fax. 0268 – 223008; e-mail: office@pcrai.ro                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
 www.pcrai.ro 

22 

 

Nr. total 
de avize 
eliberate 

de la 
inceputu
l anului, 
din care: 

din care 
Expl. 

Forestier
e 

PUZ
-uri 

Studii 
amenajisti

ce 

Recoltar
e specii 

cinegetic
e 

Altel
e 

Construct
ii 

Tota
l 

(75) 

in baza  
hotaririi 
Consiliul

ui 
Stiintific 

favorabile 
  1 2 7 12 22 

nefavorabi
le   1 1  11 13 

fara 
hotarirea 
Consiliul

ui 
Stiintific 

favorabile 27    5 6 38 

nefavorabi
le 1    1  2 

 
  
 Procedura de analiza si avizare o are in sarcini departamentul IT care are si rol de secretar al 
Consiliului Stiintific.  

 
 

Capitolul 6.  Controale ale autoritaţilor de 
mediu (nr. de controale, organul de 
control, aspecte constatate, masuri 
impuse şi stadiu de realizare) 

In anul 2013 in cadrul Parcului National Piatra Craiului au fost efectuate cinci controale ale 
autoritatilor de mediu: 

• Garda Nationala de Mediu / Comisariatul Judetean Brasov, I.S.U.J. Brasov si I.T.R.S.V. 
Brasov au avut ca obiective de control urmatoarele: 
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 Verificarea regimului de exploatare a masei lemnoase, identificare neconformitati 
pe aria PNPC 

 Situatia juridica a terenurilor unde este localizata aria protejata. 
 Modul in care este pastrata starea de salubritate in interiorul ariei. 
 

• Garda Nationala de Mediu / Comisariatul Generala avut ca obiective de control 
urmatoarele aspecte: 

 Recoltarea de masa lemnoasa. 
 Centralizatorul avizelor favorabile si nefavorabile emise de APNPC 
 Reconstructia ecologica. 
 

• Garda Nationala de Mediu / Comisariatul General au avut ca obiectiv de control 
urmatoarele: 

 Caile de acces, existenta panourilor de informare. 
 Interventia antropica asupra ariei protejate. 
 Verificarea masurilor impuse prin controalele anterioare. 

 
• Garda Nationala de Mediu / Comisariatul Judetean Brasov au avut ca obiectiv de control 

urmatoarele: 
 Modul in care sunt implicate autoritatile administratiei publice locale in 

conservarea si protejarea ariei naturale protejate. 
 Arii si zone protejate/monumente ale naturii/amenajamente silvice. 

 
• Garda Nationala de Mediu / Comisariatul Judetean Brasov au avut ca obiectiv de control 

urmatoarele: 
 Modul in care este pastrata starea de salubritate in interiorul ariei. 
 Recoltarea de masa lemnoasa. 
 Verificarea masurilor impuse prin controalele anterioare. 

 
In urma acestor controale au fost impuse urmatoarele masuri: 
 

•   Informarea Comisariatului judetean Brasov al GMN si I.T.R.S.V. Brasov cu privire la 
incendiile de vegetatie ierboasa si vegetatie forestiera. 

•   Instalarea de panouri informative la intrarea in fondul forestier. 
•   Salubrizarea zonei de campare de pe Valea Dambovicioara. 
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•    Deplasarea in teren a reprezentantilor APNPC impreuna cu reprezentantii fondurilor 
cinegetice suprapuse peste parcul national pentru a clarifica starea de sanatate a 
efectivelor de urs. 

•    Respectarea prevederilor OUG nr 57/2007, OUG nr. 195/2005, precum si obligatiile din 
regulamentul Parcului. 

•   Notificarea si transmiterea catre GNM - Comisariatul general Planul de Management al 
PNPC dupa aprobare. 

•   Intreprinderea de actiuni in vederea prevenirii si combaterii braconajului precum si a 
taierilor ilegale de masa lemnoasa. 

 
 Toate aceste masuri au fost indeplinite de catre Administratia Parcului National Piatra 
Craiului conform prevederilor impuse de catre Garda Nationala de Mediu. 
 

Capitolul 7. P1 Managementul biodiversitaţii 

7.1.  Inventariere şi cartare 

 
In perioada 8-12 iulie 2013 Administratia Parcului National Piatra Craiului a organizat o 

tabara pentru studiul biodiversitatii si educatie ecologica in zona Plaiul Foii. Obiectivul principal 
a fost inventarierea speciilor de lepidoptere din partea nordica a masivului si stabilirea unor 
transecte pentru monitorizarea acestora. In acelasi timp s-a urmarit constientizarea participantilor 
despre importanta fluturilor in natura si pregatirea voluntarilor pentru recunoasterea speciilor si 
studierea entomofaunei bogate a Romaniei. 

 La tabara au participat elevi de la Scoala Gen. nr. 2 si Liceul Ioan I. Metianu din Zarnesti, 
studenti de la facultatile de biologie din Romania si specialisti din Germania (Martin Wiemers, 
Georg Paulus si Jacqueline Loos) si Ungaria (Andras Szabadfalvi). Participantii au alcatuit un 
amestec eterogen de lepidopterologi mai mult sau mai putin experimentati si au avut ocazia 
excelenta de a invata unii de la ceilalti intr-unul dintre cele mai frumoase locuri din tara. 
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Programul taberei a fost urmatorul: 

 Luni. 12:00-14:00 Sosirea participantilor/ Arrival of participants 

 14:00 Masa/ Lunch 

 15:00-19:00 Instalare tabara/ Installing the camp 

         Confectionare fileu entomologic pentru fiecare participant/ Preparing the    butterfly 
net for each participant 

 19:00 Cina/ Dinner 

 20:00 Prezentare participanti/ Presentation of the participants 

 22:30 Sfarsitul zilei- somn/ End of the day 

Marti 07:30 Trezirea/ Waking-up 

 08:00 Micul dejun/ Breakfast 

09:00-13:00 Stabilire transecte P. Calinet/ Establishing butterfly transects 
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 13:00 Pranz/ Lunch 

 14:00-18:30 Activitati educative pentru elevi/ Educational activities for pupils 

                    Iesire in teren impreuna cu specialist/ Fieldwork with specialists 

 

 09:00-17:00 Drumetie Plaiu Foii- Spirla (Umeri)/ Trekking 

 19:00 Cina/ Dinner 

 20:00 Instalare capcane fluturi de noapte/ Installing moth traps 

 22:30 Sfarsitul zilei- somn/ End of the day 

Miercuri 07:30 Trezirea/ Waking-up 

 08:00 Micul dejun/ Breakfast 

 09:00-17:00 Drumetie Plaiu Foii- Spirla -Umeri/ Trekking 

 19:00 Cina/ Dinner 

 20:00 Instalare capcane fluturi de noapte/ Installing moth traps 

          Vizionare film documentar/ Watching documentary movie 

 22:30 Sfarsitul zilei- somn/ End of the day 

Joi 07:30 Trezirea/ Waking-up 

 08:00 Micul dejun/ Breakfast 

 09:00-13:00 Escalada Prapastiile Zarnestilor / Rock-climbing 

         Iesire teren impreuna cu specialistii in Prapastii-Magura/ Fieldwork with  specialists 

 13:00 Pranz/ Lunch 

 14:00-18:30 Activitati educative, jocuri/ Educational activities, games 

 19:00 Cina/ Dinner 

 20:00 Foc de tabara/ Camp fire 
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 22:30 Sfarsitul zilei- somn/ End of the day 

Vineri 07:30 Trezirea/ Waking-up 

 08:00 Micul dejun/ Breakfast 

 09:00-12:30 Concurs/ Contest 

                    Premierea participantilor/ Awards to participants 

 13:00 Pranz/ Lunch 

 14:00 Strangerea taberei/ Packing-off  

          Plecarea participantilor/ Departure 

 La sfarsitul taberei au fost alcatuite liste cu speciile identificate si locatia acestora.  

 In plan stiintific rezultatul cel mai important al celor 5 zile este observarea pentru prima 
oara in Parcul National Piatra Craiului a 62 specii de lepidoptere, dupa cum reiese din 
tabelele alcatuite de catre specialistii prezenti. 

Lista speciilor noi de lepidoptere identificate in PNPC. 

1 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758) 
2 Amphipyra pyramidea/berbera ARTKOMPLEX 
3 Apatura ilia 
4 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) 
5 Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) 
6 Atypha pulmonaris (Esper, 1790) 
7 Autographa pulchrina (Haworth, 1809) 
8 Boloria dia 
9 Brenthis ino 

10 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) 
11 Caryocolum proxima (Haworth, 1828) 
12 Celastrina argiolus 
13 Charissa obscurata (Denis & Schiffermüller, 1775) 
14 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) 
15 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758) 
16 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermüller, 
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1775) 

17 
Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

18 Cupido decoloratus 

19 
Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

20 Eilema complana (Linnaeus, 1758) 
21 Enargia paleacea (Esper, 1788) 
22 Epirrhoe molluginata (Hübner, 1813) 
23 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermüller, 1775) 
24 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758) 
25 Euphyia unangulata (Haworth, 1809) 
26 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758) 
27 Euproctis similis (Fuessly, 1775) 
28 Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) 
29 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758) 
30 Hameris cruciformis 
31 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) 

32 
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

33 Horisme aemulata (Hübner, 1813) 
34 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermüller, 1775) 
35 Lasiommata megera 
36 Limenitis camilla 

37 
Lomographa temerata (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

38 Lygephila craccae (Denis & Schiffermüller, 1775) 
39 Melitaea athalia 
40 Melitaea didyma 
41 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) 
42 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermüller, 1775) 
43 Neptis rivularis 
44 Ochlodes sylvanus 
45 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758) 
46 Oncocera semirubella 
47 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) 

mailto:office@pcrai.ro�
http://www.pcrai.ro/�


REGIA  NAŢIONALA  A  PADURILOR  ROMSILVA                                                                       
ADMINISTRAŢIA PARCULUI  NAŢIONAL  PIATRA  CRAIULUI  R.A.                                                                                
Str. Topliţa, nr. 150, Zarneşti 505 800 , Braşov , ROMANIA 
Tel. 0268 – 223 165; Fax. 0268 – 223008; e-mail: office@pcrai.ro                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
 www.pcrai.ro 

29 

 

48 Pontia edusa 
49 Ptilodon cucullina (Denis & Schiffermüller, 1775) 
50 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) 
51 Pyrausta despicata 
52 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) 
53 Rheumaptera undulata (Linnaeus, 1758) 
54 Rusina ferruginea (Esper, 1785) 
55 Scopula incanata (Linnaeus, 1758) 
56 Scopula subpunctaria (Herrich-Schäffer, 1847) 
57 Scotopteryx mucronata/ luridata 
58 Thera vetustata (Denis & Schiffermüller, 1775) 
59 Thymelicus lineola 

60 
Trisateles emortualis (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

61 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855) 
62 Xestia collina (Boisduval, 1840) 
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Datele existente vor fi completate in urma studiilor ce vor fi realizate in perioada 2014-
2015 in cadrul proiectului POS Mediu “Revizuirea planului de management al Parcului 
National Piatra Craiului si al ROSCI0194 Piatra Craiului”.  
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Una dintre principalele activitati ale proiectului propus o constituie inventarierea si 
cartarea speciilor si habitatelor de interes national si comunitar din zonele care nu au fost 
studiate in proiecte anterioare, activitate structurata in felul urmator: 

Subactivitatea  A.1.1. Colectarea datelor necesare cartarii mediului fizic (geologie, 
geomorfologie, hidrologie, soluri) in vederea completarii harţilor necesare planului de  
management al ariei protejate pentru suprafata din situl ROSCI0194 neinclusa in Parcul 
National Piatra Craiului 

Activitatea A.1. Elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri pentru revizuirea planului 
de management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului  şi situl Natura 2000 ROSCI0194  

Subactivitatea A.1.2. Identificarea si cartarea limitelor sitului Natura 2000 ROSCI0194, a 
formelor de proprietate asupra terenurilor, a regimului de administrare si a folosinţei terenului 
pentru suprafata din sit neinclusa in Parcul National Piatra Craiului 

Subactivitatea A.1.3. Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare  a speciilor 
de importanta comunitara si/sau nationala  pentru suprafetele nestudiate din Parcul Naţional 
Piatra Craiului  şi situl Natura 2000 ROSCI0194  

A.1.3.1 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de pasari  

A.1.3.2 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de amfibieni 

A.1.3.3 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de mamifere 
mari 

A1.3.4 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de lilieci 

A.1.3.5 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de 
nevertebrate 

A.1.3.6 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de pesti 

A.1.3.7 Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a speciilor de plante 

 Subactivitatea A.1.4. Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a 
habitatelor de importanta comunitara si/sau nationala  pentru suprafetele nestudiate din situl 
ROSCI0194 si Parcul National Piatra Craiului 

Subactivitatea A.1.5. Identificarea ameninţarilor actuale şi potenţiale şi stabilirea 
masurilor de management in vederea menţinerii intr-o stare favorabila de conservare a speciilor 
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şi habitatelor de importanţa comunitara şi/sau naţionala  pentru suprafetele nestudiate din 
Parcul Naţional Piatra Craiului  şi situl Natura 2000 ROSCI0194  

In prezent se deruleaza procedura de achizitie a serviciilor de realizarea a studiilor de 
biodiversitate. 

7.2.  Monitorizarea starii de conservare 

 Monitorizarea starii de conservare s-a realizat in baza protocoalelor de monitorizare 
aprobate de Ministerul Mediului si Padurilor in anul 2010. In cadrul proiectului POS 
“Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin 
constientizare, informare, vizitare” exista 11 protocoale de monitorizare ale caror rapoarte pentru 
anul 2013 sunt descrise in continuare: 

1. Monitorizarea speciei 1758 Ligularia sibirica 

Ligularia sibirica (fam. Asteraceae) este o specie inclusa in anexa II a Directivei Habitate a 
Uniunii Europene. Creste prin depresiuni, lunci, mlastini, pajisti si paduri, in locuri mlastinoase, 
buruienisuri de-a lungul vailor, in regiunea montana si subalpina. Pe teritoriul Parcului National 
Piatra Craiului a fost semnalata numai din zona Cheile Brusturetului, in aval de cabana Brusturet, 
pe o suprafata de circa 300mp. Prin masurile de management realizate de administratia parcului 
in anii precedenti vizand conservarea speciei, incluzand protejarea zonei printr-un gard de lemn, 
bine integrat in peisaj, realizarea unor lucrari de refacere a umiditatii zonei (instalarea unei tevi si 
saparea unui canal pentru a facilita mentinerea umiditatii in perioadele secetoase), interzicerea 
camparii turistilor in zona respectiva, o mai buna informare a publicului prin montarea a doua 
panouri si realizarea unor pliante informative, populatia acesteia a ajuns in anul 2006 la circa 600 
exemplare. 

Pe teritoriul parcului principalele amenintari la adresa speciei sunt: uscarea zonei 
mlastinoase care o adaposteste, pasunatul cu vaci si oi care duce la distrugerea plantelor si 
poluarea organica a solului. Din pacate, terenul  care  adaposteste populatia acestei plante se afla 
in proprietate privata, iar proprietarul acestuia a incalcat de mai multe ori Regulamentul Parcului 
si legislatia din domeniu, fapte sesizate de catre Administratia Parcului institutiilor abilitate. 

In anul 2013, monitorizarea anuala a speciei a condus la identificarea a 15 exemplare.  

Anterior, in anul 2011 in timpul monitorizarii anuale a speciei, au fost identificate doar 3 
exemplare, iar in anul 2012 nu a fost identificat nici un exemplar.  
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2. Monitorizarea liliecilor din pesteri si a habitatului acestora ( 8310 Pesteri in care 
accesul publicului este interzis) 

La sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie s-a realizat inventarierea coloniilor de 
hibernare ale liliecilor din pesterile incluse in protocolul de monitorizare. Identificarea s-a facut 
doar la nivel de gen pentru a se evita deranjarea liliecilor. Au fost cercetate  toate firidele din 
pesteri cu ajutorul unei surse luminoase. 

Astfel la Pestera Ursilor au fost identificate 72 exemplare de Rhinolophus sp. si 193 
exemplare de Myotis sp. . Desi aceasta pestera este inchisa accesului publicului, APNPC 
instaland un grilaj la intrare, lacatul de la usa este mereu spart, iar turistii aprind focul in 
interiorul pesterii . In acest an se observa o scadere nesemnificativa a populatiei de Myotis sp si 
de Rhinolophus sp. 

 La Pestera Dambovicioara au fost observate 6 ex. Rhinolophus sp. si 2 ex. Myotis sp. . 
Aceasta pestera este inclusa in circuitul turistic, fiind amenajata cu pasarele si surse luminoase . 
Exemplarele de lilieci au fost observate in capatul pesterii, acolo unde exista un grilaj si astfel nu 
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sunt deranjati de prezenta umana si de lumina artificiala . In acest an se observa o usoara scadere 
a populatiei de lilieci care hiberneaza in aceasta pestera. 

La Pestera Liliecilor au fost observate  10 ex. Rhinolophus sp.. Chiar daca pestera nu 
este amenajata, ea este intens vizitata, unii turisti aprinzand focul in interiorul ei . Si in cazul 
acestei pesteri se observa o scadere a populatiei de lilieci care a hibernat in acest an. 

 La Tunelul de la Cariera au fost observate 32 ex. Rhinolophus sp. si 15 ex. Myotis sp. . 
In acest tunel artificial liliecii gasesc conditii bune pentru hibernare, iar prezenta umana este 
foarte redusa . Populatiile de Rhinolophus sp. si Myotis sp. Au ramas constante. 

La Pestera Stanciului au fost observate 9ex. Myotis sp . Aceasta pestera este inchisa 
accesului publicului, fiind prevazuta cu grilaj . Desi usa a fost smulsa, populatia de lilieci care 
hiberneaza este protejata de impactul antropic deoarece pestera se afla intr-o zona foarte greu 
accesibila pe timp de iarna. Nici in acest an nu au fost inregistrate exemplare de Rhinolophus sp., 
iar populatia de Myotis sp. a ramas constanta. 

Marimea populatiilor observate nu difera semnificativ fata de cele din anii anteriori, insa 
este evident impactul antropic negativ in special in cazul Pesterii Liliecilor si Pesterii Ursilor. 
Perturbarile coloniilor in timpul hibernarii duc la consumul excesiv al rezervelor de grasime 
acumulate din toamna si reduc rezistenta la postul lung, pana primavara. Estimarea periodica a 
densitatii indivizilor si urmarirea tendintelor  populatiilor va asigura intelegerea tendintei lor de 
evolutie.  

Pentru a limita impactul antropic este necesara instalarea unui grilaj care sa impiedice 
accesul turistilor in Pestera Liliecilor, mai ales in timpul iernii cand acestia sunt foarte 
vulnerabili. 

Masuri de management propuse pentru mentinerea speciilor intr-o stare favorabila 
de conservare: 

Data Pestera 
Ursilor 

Pestera 
Dambovicioara 

Tunelul de la 
Cariera  

Pestera 
Liliecilor 

Pestera 
Stanciului 

13/2/2013 72 
Rhinolophus 
sp.+ 193 
Myotis sp. 

    

13/2/2013  6 Rhinolophus 
sp.+ 2 Myotis 
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sp. 

21/2/2013   32 
Rhinolophus 
sp.+ 15 
Myotis sp. 

  

22/2/2012    10 
Rhinolophus 
sp. 

 

6/3/2013      9 Myotis sp. 

 

Observatiile au fost realizate in 4 zile impreuna cu cei 4 agenti de teren implicati in 
activitatea de monitorizare. 

 

3. Monitorizarea cocosului de munte ( Tetrao urogallus ) la locurile de rotit 

In luna aprilie au inceput actiunile de monitorizare ale cocosului de munte, actiuni care au 
continuat si in luna mai. Impreuna cu agentii de teren am cautat noi posibile locatii de rotit pe 
versantul estic si le-am monitorizat pe cele existente. Pentru fiecare locatie au fost inregistrate 
coordonatele GPS. In total au fost identificate 6 locuri de rotit unde au fost observati atat 
masculii, cat si femelele prezente .  

Amenintarile la adresa speciei le constituie braconajul, existenta stanelor (inclusiv a 
cainilor care pot prada cuiburile) si deranjul uman (mai ales prin turism). 

Pentru evaluarea populatiilor speciei si pentru a intelege tendinta lor de evolutie este 
necesara identificarea anuala a locurilor de reproducere. Protectia speciei se realizeaza prin paza 
la locurile de rotit/cuibarit, limitarea stanelor si a numarului de caini conform legislatiei in 
vigoare, evitarea traseelor turistice in zonele de rotit/cuibarit, conservarea molidisurilor de limita 
altitudinala. 

Observatiile au fost realizate timp de 3 saptamani impreuna cu cei 4 agenti de teren 
implicati in activitatea de monitorizare, perioada ce include si deplasarea la locurile de rotit si 
cautarea acestora. 
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4. Monitorizarea populatiei de capra neagra (Rupicapra rupicapra)   

 In data de 25 octombrie 2013 a fost organizata  actiunea anuala de evaluare a populatiei 
de capra neagra in Parcul National Piatra Craiului. La aceasta actiune au participat 13 membri ai 
APNPC si 18 voluntari care au strabatut masivul pe traseele prestabilite si au completat 
formularele de monitorizare. Voluntarii au fost persoane cu experienta montana si cu o buna 
conditie fizica, majoritatea fiind membri ai Serviciului Salvamont. In urma analizarii 
formularelor de monitorizare si eliminarii exemplarelor care s-au suprapus in cadrul  observatiilor 
a rezultat un numar de 154 exemplare. Numarul de capre negre observate a fost inregistrat, 
menţionandu-se locaţia, numarul de adulţi, eventual sexul, numarul de pui, distanţa de la traseul 
principal, comportamentul, ora, condiţiile meteo. Vremea a fost insorita si calda in timpul zilei, 
astfel ca nu au fost probleme in parcurgerea traseelor stabilite si identificarea ciopoarelor de 
capre negre.  

 La rubrica observatii accidentale au fost notate exemplare de urs, cocos de munte si 
fluturas de stanca, dar si excremente si urme de urs. 

 

   

  

 Numarul de exemplare observate – 154 este mai mare decat cel din anul precedent – 127. 
In data de 18 octombrie 2011 au fost observate doar 70 exemplare, insa din cauza zapezii 
abundente cateva trasee importante nu au putut fi abordate. 
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5. Monitorizarea suprafetei habitatelor forestiere (9150 Paduri medio-europene de 
fag din Cephalanthero-Fagion), 91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9410 Paduri 
acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 

Fagetele dacice din Piatra Craiului ocupa suprafete intinse intre 500-1200m. Ele au o 
valoare conservativa moderata. O valoare conservativa foarte mare o au fitocenozele cu 
subarboret de tisa (Pulmonario rubrae- Fagetum subas. taxetosum baccatae) din padinele de pe 
versantul nord-vestic (alt. 1150-1250m) si din Cheile Prapastiile Zarnestiului. Alaturi de tisa, 
subasociatia cuprinde si alte specii de interes conservativ ca Epipogium aphyllum, Epipactis 
helleborine si Hepatica transilvanica. 

Padurile acidofile montane de molid din Piatra Craiului se intalnesc pe o suprafata mare , 
pe ambii versanti, la altitudini cuprinse intre 1350-1800m. Valoarea conservativa este foarte mare 
datorita speciilor rare identificate aici cum ar fi Listera cordata (in padurea de molid cu 
Sphagnum de la Vladusca- Lespezi), Goodyera repens, Monotropa hypopitys si Hepatica 
transilvanica. De o mare valoare conservativa este si arboretul de sub Hornul Nisipos, cu 
subarboret din tisa (Taxus baccata), de aproximativ 1ha. 

Aceste habitate pot fi amenintate de taieri ilegale, pasunat in padure si incendii. In urma 
observatiilor integrate in activitatea zilnica a agentilor de teren nu au fost semnalate asemenea 
fenomene in acest an. Exploatarile forestiere de pe teritoriul Parcului National Piatra Craiului se 
desfasoara conform legislatiei in vigoare si au avizul Administratiei Parcului. 

Monitorizarea permanenta a suprafetelor si a starii de conservare a habitatelor forestiere, 
inclusiv a refacerii padurii pe suprafetele defrisate reprezinta cea mai buna solutie pentru a 
proteja actuala suprafata de padure. 

In urma activitatilor de monitorizare, nu au fost identificate reduceri ale suprafetei 
habitatelor forestiere sau degradarea starii de conservare a acestor habitate. 

 

6. Monitorizarea habitatului 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron 
myrtifollium 

 Acest habitat este puternic fragmentat in Piatra Craiului, intalnindu-se pe ambii versanti la 
altitudini cuprinse intre 1700-1950m, ocupand suprafete mai insemnate in zona nordica si nord-
estica a muntelui. 
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 In urma observatiilor integrate in activitatea zilnica a agentilor de teren nu au fost 
semnalate  fenomene negative in acest an. 

 Folosirea jneapanului ca lemn de foc de catre ciobani si turisti nu mai mai reprezinta in 
prezent un pericol atat de mare pentru mentinerea integritatii acestui habitat, cazurile intalnite 
fiind izolate. Un pericol important poate fi reprezentat de colectarea mugurilor de jneapan de 
catre turisti si localnici in scopuri medicinale, ceea ce poate duce la uscarea in intregime a 
arbustilor respectivi, insa nu au fost intalnite astfel de cazuri pe parcursul deplasarilor pe teren.  

 Monitorizarea regulata a acestui habitat, cu precadere in vecinatatea traseelor turistice, 
reprezinta cea mai buna metoda pentru mentinerea starii de conservare favorabile a jnepenisurilor 
si pentru prevenirea eventualelor actiuni cu efect negativ asupra acestora. 

 

7. Monitorizarea speciilor de lilieci de interes comunitar 

 In Parcul National Piatra Craiului au fost identificate 21 specii de lilieci, in comparatie cu 
cele 30 specii de lilieci  din fauna Romaniei. Totusi, chiar daca numarul de specii din acest parc 
reprezinta 70% din numarul total de specii din Romania, populatiile acestora sunt reduse si 
tendinta observata de-a lungul anilor este de scadere a numarului de indivizi din cauza 
influentelor antropice care le afecteaza in mod negativ. 

 Pentru acest protocol au fost stabilite transecte de monitorizare, strabatute seara de catre 
observatori, intr-un ritm constant. Detectoarele au folosit toate undele de frecvenţa  pentru a 
detecta prezenţa oricarui liliac. S-a consemnat numarul de lilieci care au trecut (in funcţie de 
semnalul emis de detector). Acolo unde a fost posibil, s-au identificat speciile de lilieci prin 
acordarea detectorului la o anumita frecvenţa, cat şi in funcţie de felul sunetelor emise şi de 
comportamentul de zbor. Numarul de lilieci observaţi şi speciile prezente au fost inregistrate 
separat la fiecare oprire de 20 de minute de pe traseu. 

 In Prapastiile Zarnestiului au fost inregistrate urmatoarele specii: Pipistrellus pipistrellus 
(5 exemplare), Nyctalus leislerii (2 exemplare) , Plecotus auritus (1 exemplar) –la prima oprire si 
Eptesicus serotinus (4 exemplare),  Eptesicus nilsonii (4 exemplare), Myotis myotis (3 
exemplare), Pipistrellus pygmaeus (2 exemplare), Pipistrellus pipistrellus (2 exemplare), 
Nyctalus leislerii (1 exemplar)- la a doua oprire. 

 In Cheile Mari ale Dambovitei au fost inregistrate urmatoarele specii: Pipistrellus 
pipistrellus (6 exemplare), Myotis myotis (7 exemplare) –la prima oprire si Myotis myotis (5 
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exemplare), Pipistrellus pygmaeus (1 exemplar), Pipistrellus pipistrellus (8 exemplare), Nyctalus 
leislerii (1 exemplar)- la a doua oprire. 

 In Cheile Dambovicioarei au fost inregistrate urmatoarele specii: Pipistrellus pipistrellus 
(7 exemplare), Pipistrellus pygmaeus (3 exemplare), Eptesicus serotinus (1 exemplar), Nyctalus 
leislerii (1 exemplar) –la prima oprire si Myotis myotis (3 exemplare), Eptesicus nilsonii (2 
exemplare), Pipistrellus pygmaeus (3 exemplare), Pipistrellus pipistrellus (9 exemplare), 
Nyctalus leislerii (2 exemplare)- la a doua oprire. 

In Cheile Brusturetului au fost inregistrate urmatoarele specii: Myotis myotis (3 
exemplare), Pipistrellus pygmaeus (2 exemplare), Pipistrellus pipistrellus (4 exemplare), 
Nyctalus leislerii (1 exemplar)- la prima oprire si Pipistrellus pipistrellus (6 exemplare), 
Pipistrellus pygmaeus (3 exemplare) –la a doua oprire. 

 Principala amenintare la adresa speciilor de lilieci o reprezinta pierderea habitatelor de 
hranire. Defrisarile afecteaza cel mai mult speciile de lilieci strict adaptate la habitatul forestier, 
in timp ce speciile cu un potential adaptativ ridicat nu sunt influentate de schimbarile de habitat si 
isi pot chiar mari efectivele populationale. De aceea este recomandat ca la aplicarea tratamentelor 
silvice din parc sa se mentina un numar optim de adaposturi pentru lilieci. 
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8. Monitorizarea speciilor de pasari rapitoare diurne de interes comunitar 

 Zona montana ofera un habitat deosebit pentru speciile de pasari de prada. Datorita 
caracteristicilor sale, aici se poate intalni o mare diversitate de specii. Zona de munte este 
caracterizata de paduri de amestec de fag cu rasinoase la altitudini mai mici si paduri de molid la 
altitudini mai mari. Zonele deschise sunt alcatuite din terenuri agricole, pasuni, terenuri arabile si 
parloage. Principalele amenintari generale pentru speciile de pasari rapitoare sunt reprezentate de 
disparitia arborilor batrani si aparitia monoculturilor intinse si a agriculturii intensive, deoarece 
acestea ofera loc de viata pentru putine specii de plante si animale. Diversitatea si efectivele 
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populationale ale speciilor de pasari de prada sunt direct proportionale cu procentul si calitatea 
padurilor si a zonelor deschise din parc si din vecinatatea acestuia. 

 Sorecarul comun (Buteo buteo) este cea mai frecventa si abundenta specie de pasare 
rapitoare din Parcul National Piatra Craiului, cu o distributie relativ uniforma pe suprafata 
acestuia. Cuibareste in paduri, cuibul si-l instaleaza pe arbori batrani. Hrana, compusa in mare 
parte din rozatoare, este procurata de pe terenuri agricole si pasuni. Este o specie partial 
migratoare, in timpul iernii pe langa exemplarele ramase la noi apar si altele din zonele nordice. 
O alta specie comuna este vanturelul rosu (Falco tinnunculus). Acesta nu isi construieste propriul 
cuib, ci ocupa cuiburile abandonate de cotofene si ciori. Pentru cuibarit prefera palcurile de 
arbori, aliniamentele de langa drumuri, arbori solitari, stancarii, evitand padurile inchise. In parc 
cuibareste exclusiv pe stancarii, mai ales in chei. Hrana este procurata de pe terenurile agricole si 
pasuni. Vaneaza rozatoare si insecte de talie mare. Este o pasare partial migratoare care ierneaza 
in sudul continentului si in Africa de Nord. Uliul porumbar (Accipiter gentilis) este o specie 
caracteristica padurilor, unde gaseste conditii atat pentru cuibarit, cat si pentru procurarea hranei. 
Ocazional vaneaza si in afara padurii. Majoritatea hranei este constituita din pasari capturate in 
zbor. Cele mai importante specii pradate sunt gaita, sturzii si porumbeii. Este o specie sedentara, 
adultii raman pe teritoriul de reproducere tot timpul anului, iar exemplarele tinere hoinaresc pe 
distante mai mari. Viesparul (Pernis apivorus) este mai rar decat speciile anterioare. Cuibareste 
in paduri cu arbori batrani. Vaneaza atat in paduri, cat si in liziere sau in lunci, unde sta la panda 
si depisteaza cuiburile din sol ale diferitelor specii de albine si viespi, acestea fiind hrana lui 
preferata. Ocazional prinde si pasari de talie mica. Este o pasare migratoare care este prezenta pe 
teritoriul de cuibarit intre lunile aprilie si septembrie, iarna migrand in Africa. In parc apar mai 
ales populatii nordice in pasaj. Acvila de munte (Aquila chrysaetos) prefera zonele montane cu 
portiuni stancoase, chei, diverse paduri. Cel mai important aspect al habitatului specie il 
constituie prezenta unor terenuri deschise (pajisti, fanete, pasuni), nefiind capabila sa vaneze in 
paduri. Prefera stanci pentru cuibarit, dar uneori isi construieste cuibul pe arbori batrani. 
Consuma diferite specii de pasari si mamifere, talia prazii variind in limite largi. In Piatra 
Craiului a fost observata foarte rar, exemplarele observate provenind probabil din masivele 
montane unde cuibaritul este dovedit. Soimul calator (Falco peregrinus) este o specie 
cosmopolita, care prefera insa zonele stancoase. Nu isi construieste cuib propriu, ci ocupa 
cuiburile altor specii (corb, acvila de munte) construite pe stanci sau isi depune ponta direct pe 
lespezi. Vaneaza de obicei in zone deschise, unde poate captura cu usurinta pasarile de talie mica 
si medie cu care se hraneste si care se gasesc in numar mare in zona in care cuibareste. In Piatra 
Craiului cuibaresc cateva perechi, raspandite de-a lungul cheilor. 

 Pentru a avea o imagine mai buna asupra distributiei speciilor de pasari rapitoare diurne, 
atat cele cuibaritoare, cat si cele de pasaj, au mai fost centralizate si datele obtinute la 

mailto:office@pcrai.ro�
http://www.pcrai.ro/�


REGIA  NAŢIONALA  A  PADURILOR  ROMSILVA                                                                       
ADMINISTRAŢIA PARCULUI  NAŢIONAL  PIATRA  CRAIULUI  R.A.                                                                                
Str. Topliţa, nr. 150, Zarneşti 505 800 , Braşov , ROMANIA 
Tel. 0268 – 223 165; Fax. 0268 – 223008; e-mail: office@pcrai.ro                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
 www.pcrai.ro 

44 

 

monitorizarea migratiei de toamna, cat si observatiile accidentale facute pe tot parcursul anului. 
Astfel in timpul monitorizarii migratiei de toamna avand ca locatie Vf. Magura au fost observate 
in pasaj specii precum  Circus aeruginosus, Pernis apivorus, Aquila pomarina, Pandion 
haliaetus, cu efective variabile. Ca observatii accidentale au fost identificate 2 exemplare de 
Aquila chrysaetos venite sa se hraneasca in zona Magura si care s-au intors in directia Masivului 
Bucegi, unde probabil au cuibarit. 

 Cei mai importanti factori periclitanti identificati in Romania sunt deranjul neintentionat 
(cum ar fi turismul necontrolat), dar si deranjul intentionat (de exemplu de catre ciobani), 
braconajul si jefuirea cuiburilor de catre colectionarii de oua si soimari, capturarea pasarilor de 
catre porumbari care isi vad principalul inamic in pasarile rapitoare. In Parcul National Piatra 
Craiului nu au fost identificate asemenea fenomene, insa este necesara monitorizarea regulata a 
speciilor  de pasari rapitoare diurne pentru o mai buna intelegere a distributiei lor si pentru a 
preveni eventuale actiuni cu efect negativ asupra starii lor de conservare. De asemenea, trebuie 
notate si inregistrate cu GPS toate cuiburile speciilor din anexa I a Directivei Pasari pentru a le 
monitoriza ulterior. Intarirea pazei si aplicarea legislatiei specifice sunt masuri preventive 
importante.  
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9. Monitorizarea habitatului 6170 Pajisti calcifile alpine si subalpine 

 Pajistile alpine si subalpine pe substrat calcaros se intalnesc pe ambii versanti ai Pietrei 
Craiului intre 1700-2238m. Habitatul are o mare valoare conservativa, numeroase fitocenoze din 
alcatuirea acestuia avand un caracter endemic. De asemenea, aici se intalnesc numeroase specii 
endemice:   

Cu prilejul iesirilor in teren din perioada iulie-august au vizitate pietele de monitorizare 
anterior amplasate. 

In nici una din pietele monitorizate nu s-au inregistrat modificari notabile comparative cu 
anul 2012. 

Principala amenintare la adresa acestui tip de habitat o reprezenta suprapasunatul care 
putea conduce la distrugerea vegetatiei caracteristice si patrunderea in habitat a unor buruieni si 
specii nitrofile datorita imbogatirii excesive a solului cu substante organice si chiar la aparitia 
unor fenomene de eroziune a solului. Datorita introducerii in zonarea interna a parcului a “zonei 
exceptate de la pasunat”, acest pericol s-a diminuat considerabil. In zona Pietricica s-a constatat 
ca pajistile mai pot fi insa afectate de catre populatiile de mistreti. 

 Monitorizarea regulata a suprafetei si a starii de conservare a habitatului este metoda 
folosita in prezent pentru evaluarea succesului actiunilor de management in conservarea 
pajistilor calcifile alpine si subalpine. 

 

10. Monitorizarea habitatului 4060 Tufarisuri alpine si boreale 

In Piatra Craiului habitatul este puternic fragmentat, intalnindu-se pe ambii versanti la 
altitudini cuprinse intre 1700 -1950m, ocupand suprafete mai insemnate in zona nordica si nord-
estica a muntelui.  

Fitocenozele cu Rhododendron myrtifolium si Vaccinium myrtillus sunt primare, 
extinzandu-se ca vegetatie secundara in jnepenisurile si molidisurile defrisate, precum si in 
pajistile alpine degradate. Fitocenozele cu Dryas octopetala au un caracter  saxicol, cu o 
stratificare redusa si un grad mai mare de fragmentare decat cele precedente. 

Cu prilejul iesirilor in teren din perioada iulie-august au vizitate pietele de monitorizare 
anterior amplasate. 

In nici una din pietele monitorizate nu s-au inregistrat modificari notabile comparative cu 
anul 2012. 

Principala amenintare la adresa acestui tip de habitat o reprezenta suprapasunatul care 
putea conduce la distrugerea vegetatiei caracteristice si patrunderea in habitat a unor buruieni si 
specii nitrofile datorita imbogatirii excesive a solului cu substante organice si chiar la aparitia 
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unor fenomene de eroziune a solului. Datorita introducerii in zonarea interna a parcului a “zonei 
exceptate de la pasunat”, acest pericol s-a diminuat considerabil. Un alt pericol il reprezinta 
colectarea florilor de Rhododendron in scopuri medicinale de catre turisti sau localnici. In cadrul 
actiunilor de monitorizare din acest an nu au fost semnalate astfel de cazuri. 

Monitorizarea regulata a suprafetei si a starii de conservare a habitatului este metoda 
folosita in prezent pentru evaluarea succesului actiunilor de management in conservarea 
tufarisurilor alpine si boreale. 

 

11. Monitorizarea habitatului 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Padurile aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior se intalnesc in bazinele vailor 
Barsa si Dambovita. Valoarea conservativa a acestui habitat este foarte mare si se manifesta mai 
ales prin marea sa capacitate antierozionala. Desi include o remarcabila diversitate floristica, 
taxonii componenti nu fac parte din categoria celor amenintati, cu exceptia speciei Lysimachia 
nemorum. 

Aceste habitate pot fi amenintate de taieri ilegale, exploatarea pietrisurilor din albia 
raurilor si de poluarea cu gunoaie menajere. 

In urma observatiilor integrate in activitatea zilnica a agentilor de teren nu au fost 
semnalate taieri ilegale in acest an, insa sunt necesare patrulari mai dese pentru a impiedica 
depozitarea deseurilor menajere pe malul apelor, precum si activitati de constientizare cu 
populatia locala. 

 
Pe langa protocoalele incluse in proiectul POS Mediu, Administratia Parcului National 

Piatra Craiului a monitorizat si alte specii de interes comunitar: 

Monitorizarea carnivorelor mari (lup, urs, ras) 

 Monitorizarea carnivorelor mari are un caracter  permanent si se bazeaza pe identificarea 
urmelor in zapada sau pe alte suprafete, a excrementelor  si a prazilor acestora, precum si pe 
observatii directe. De fiecare data sunt notate coordonatele GPS, iar recent s-a inceput o 
colaborare cu Fundatia Carpathia care trimite excrementele colectate la laborator pentru analize 
genetice. 

 In anul 2013 au fost identificate 6 capre negre ucise de catre ras intre lunile ianuarie si 
martie in Prapastiile Zarnestilor . 
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In luna martie a fost organizata  o actiune de evaluare a carnivorelor mari de pe suprafata 
PNPC care se suprapune cu fondul  cinegetic 29 Piatra Craiului, impreuna cu reprezentanti ai 
AJVPS Brasov si APM Brasov. In luna aprilie a fost organizata  o actiune de evaluare a 
populatiei de carnivore mari din parc si din sit de pe raza judetului Arges impreuna cu 
reprezentanti ai ARPM Pitesti, AVP Jderul Arges si AV Ecologisti Targoviste. 

 Monitorizarea carnivorelor mari are ca scop cunoasterea biologiei speciei, a cerintelor de 
habitat si caracterizarea locurilor unde au fost identificate culcusuri, urme, resturi de prada etc. 
Amenintarile la adresa acestor specii sunt reprezentate de vanatoarea ilegala si reducerea 
habitatelor naturale ale acestora. 

 

 

Monitorizarea vidrei  

Monitorizarea vidrei de-a lungul cursurilor de apa din Parcul National Piatra Craiului este 
o activitate recenta care are ca scop identificarea prezentei acestei specii. In luna februarie a 
acestui an a fost strabatuta Valea Dambovitei intre Satic si Tamas pentru a observa indicii ale 
prezentei vidrei. Au fost identificate urme si excremente intre Valea lui Ivan si Valea 
Dragoslovenilor, zona in care prezenta umana este mai redusa. 
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Monitorizarea rapitoarelor de noapte 

Monitorizarea populatiilor cuibaritoare ale acestor specii este relativ dificila. Toate 
observatiile directe sau dupa cantec sunt notate, precum si locul de observatie. Efectuarea de 
deplasari in teren in special in lunile de iarna pentru observatii nocturne asupra strigiformelor, 
folosind atat metoda ascultarii directe, cat si cea a provocarii acestora prin redarea de cantece 
inregistrate este o activitate realizata de catre biologul parcului impreuna cu agentii de teren. Una 
dintre speciile tinta este bufnita (Bubo bubo) care este o specie cuibaritoare rara in Parcul 
National Piatra Craiului. A fost identificata prin metoda ascultarii directe o pereche de bufnite la 
Cariera, dupa ce anterior fusese gasita o zona cu ingluvii, pene si resturi de animale 
(“tocatoarea”) in aceeasi locatie. Este necesara identificarea anuala a locurilor de reproducere, 
eventual a cuiburilor, de catre administratia parcului.  

7.3.  Paza, implementare reglementari şi masuri specifice de protecţie 

Are ca principal obiectiv supravegherea respectarii regulamentului parcului si a legislatiei 
aferente, dar si sanctionarea abaterilor de la acestea. In acest scop angajatii din cadrul acestui 
compartiment realizeaza patrulari pentru combaterea braconajului, taierilor ilegale de arbori, 
circulaţiei sau practicarii de sporturi cu mijloace motorizate in afara drumurilor deschise 
circulaţiei publice, informarea vizitatorilor şi a localnicilor din parc cu privire la regulament, 
obiective si atractii turistice, etc. 

In anul 2013 au fost efectuate un nr. de 157 patrule dintre care 135 cu participarea 
Jandarmeriei Montane Zarnesti, 8 cu sprijinul Politiei Zarnesti si Rucar, 7 impreuna cu Garda de 
Mediu si 4 cu reprezentanti ai ITRSV-ului. In urma acestor patrule APNPC  a intocmit trei 
procese verbale de sanctionare cu o valuare cumulata de 4800 lei  

Toate aceste activitaţi au caracter continuu pe toata perioada anului, intensitatea acestora 
fiind diferita in funcţie de sezon. 

 

In anul 2013 au fost intensificate actiunile de combatere a acestor ilegalitaţi, fiind implicata 
in mai mare masura atat Jandarmeria Montana, cat şi Poliţia Oraşului Zarneşti si Rucar. 

Braconajul  

In urma unei patrule reprezentantii APNPC au gasit un exemplar de lup mort care prezenta 
urme de strangulare, acesta fiind prins cel mai probabil cu ajutorul unei capcane improvizate de 
tip lat. In acest sens a fost sesizat Inspectoratul teritorial de regim silvic si vanatoare impreuna cu  
Politia Rucar. 
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Actiunile de prevenire si combaterea a actelor de braconaj au avut loc atat pe timp de zi cat 
si pe timp de noapte, acestea fiind intensificate pe durata vanatorilor organizate de catre 
administratorii fondurilor cinegetice invecinate cu Parcul National Piatra Craiului. 

Pe parcursul anului 2013 au fost mai multe acţiuni ilegale de exploatare de masa lemnoasa, 
cea mai importanta dintre acestea fiind localizata in zona „Podul lui Venghel”, din apropierea 
Vaii Barsa Mare, unde reprezentantii Politiei Zarnesti  impreuna cu doi agenti de teren din partea 
parcului national au confiscat un volum de 20 m3 lemn rotund fag si brad provenit din exploatarea 
padurii fara acte legale. Pentru rezolvarea acestor probleme au fost anuntate autoritaţile 
competente in domeniul silviculturii. 

Taieri ilegale de arbori  

In perioada Craciunului au fost realizate patrulari impreuna cu Jandarmeria Montana pentru 
a preveni taierile ilegale de pomi de craciun. 

Toate marcarile realizate de catre ocoalele silvice au fost facute sub supravegherea unui 
reprezentant al Administraţiei Parcului, marcari avizate in prealabil conform cu zonarea interna şi 
legislaţia in domeniu. In timpul exploatarii masei lemnoase, parchetele au fost verificate pentru 
respectarea normelor tehnice şi a metodelor de exploatare.          

In ultimul an aceasta abatere de la regulamentul parcului a cunoscut o scadere in intensitate, 
fapt datorat amplasarii mai multor panouri informative pe toate drumurile de acces catre parc sau 
in interiorul acestuia.Pentru diminuarea acestui fenomen au fost realizate patrulari la fiecare 
sfarşit de saptamana pe timpul verii şi in toate zilele de sarbatoare, patrulele au fost formate din 
echipe mixte din care fac parte angajati ai APNPC si ai Jandarmeriei Montane Zarneşti.   

Circulaţia cu mijloace auto si moto in zone interzise 

Totodata au fost identificate cele mai frecventate trasee din interiorul Parcului National 
Piatra Craiului unde aceste activitati sunt restrictionate conform legislatiei in vigoare. Odata 
stabilite aceste zone, patrularile au fost intensificate ca numar si durata. 

In anul 2013 APNPC la fel ca si in anii trecuti s-a organizat şi s-a participat la un nr. de 11  
campanii de colectare a deşeurilor in colaborare cu diverse ONG-uri, scoli din zona Parcului, 
primarii şi localnici. Toate aceste activitaţi au avut un caracter educativ in special pentru 
locuitorii satelor din parc şi conştientizarea autoritaţilor locale cu privire la nevoia de realizare a 

Regimul deşeurilor pe suprafaţa Parcului 
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unui sistem de colectare şi depozitare controlata a deşeurilor. In urma acestor acţiuni au fost 
realizate şi panouri informative  şi de avertizare in acest domeniu. 

Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului efectueaza periodic controale in teren in 
scopul asigurarii regimului de pasunat prin mentinerea numarului optim de animale, a perioadelor 
şi zonelor in care pasunatul este permis. 

Paşunatul 

In ultima perioada a fost observata o tendinta de renuntare la activitatea traditionala de cosit 
din zona parcului, activitate inlocuita cu pasunatul, fapt care a dus, in special pe V. Barsei si V. 
Dambovitei, la scaderea valorii biologice a paturii erbacee.  

In primavara anului 2013 au fost realizate cate doau controale  la fiecare stana de pe 
suprafata parcului in vederea informarii administratorilor de stani si pasuni cu privire la drepurile 
si obligatiile acestora. Controalele au fost in comun cu personalul din cadrul Jandarmeriei 
Romane, o problema majora este  constituita de  nr. mare de caini ciobanesti care se regasesc in 
apropierea stanilor, acestia in marea lor masura nu au jujee fiind o amenintare la turistii care trec 
prin zonele respective dar si pentu animalele din fauna salbatica, in acest sens au fost intocmite 
doua procese verbale de sanctiune impotriva administratorilor de stani.   

In domeniul securitaţii şi sanataţii in munca au fost realizate in continuare instruirile 
personalului şi au fost aduse imbunataţiri ale regulamentului intern in domeniul SSM. 

Securitatea şi sanatatea in munca, stingerea şi prevenirea incendiilor 

Personalul de teren al APNPC a participat in anul 2013  la stingerea a doua  incendii 
nesoldat cu pagube materiale semnificative, acestea fiind localizate in zona Poiana Vladusca in 
zona La Table, acestea fiind provocate de turisti care nu au respectat regulamentul de vizitare al 
parcului national. 

 Toate aceste activitaţi  au necesitat intocmirea de diverse rapoarte, adrese, inştiinţari şi 
avize. 

         Activitaţile de pregatire a lemnelor de foc, intreţinerea şi realizarea amenajarilor din curtea 
Centrului de Vizitare Zarneşti s-au numarat printre sarcinile personalului de teren. 

         In 2013 ca şi in anii anteriori angajaţii APNPC au luat parte la organizarea mai multor 
evenimente ca Maratonul Pietrei Craiului, Maratonul „3 Munţi”, Serbarile Craiului, Postavaru 
Night, Honey Energy ş.a. 
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7.4. Managementul datelor 

APNPC detine un server avansat pe sistem de operare open source ce asigura centralizarea 
datelor la nivel de parc si permite accesul fiecarui utilitator, nominal, atit la stocarea periodica a 
datelor pe server cat si accesul la nivel de public. Prin stocarea concomitenta a datelor pe cei 4 
terra de memorie hardware configurati in mirroring, datele sunt pastrate concomitent pe 2 partitii. 
 De asemenea, serverul prin interconectarea cu periferice asigura copierea automata a 
informatiei si accesul acesteia de pe calculator la orice nivel de acces.  

Activitaţi de administrare server de date, server mail, pagina web, reţea, calculatoare 

In privinta activitatilor de intretinere retele si calculatoare, compartimentul IT a asigurat 
intreţinerea şi menţinerea acestora in stare buna de funcţionare, a asigurat buna functionare a 
aplicatiilor si a retelei interne.  

In ceea ce priveste serverul de mail si administrarea conturilor de mail s-au fost realizat 
filtre noi antispam pentru mentinerea in stare buna de functionare a acestora pe domeniul pcrai.ro 
si a fost administrat fiecare cont de mail, arhivandu-se periodic datele continute.  

In privinta paginii web, o data cu demararea implementarii celui de al 2-lea proiect de POS 
Mediu “REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL PARCULUI NATIONAL 
PIATRA CRAIULUI SI SITULUI NATURA 2000 ROSCI 0194 PIATRA CRAIULUI” a fost 
creata pe site-ul www.pcrai.ro o rubrica speciala dedicata proiectului (http://www.pcrai.ro/lang-
ro/6/Parcul/proiect_pos_mediu_smis_csnr_43313-50.html) conform cerintelor AM POS Mediu, 
care contine o descriere generala a proiectului si a scopului acestuia. De asemenea, toate 
anunturile de achizitii pentru proiect, membrii echipei UIP, etc au fost postate pe pagina web., 
incliusiv updatata paginia web, precum si rubrica de anunturi pentru primul proiect POS 
"IMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A BIODIVERSITATII PARCULUI 
NATIONAL PIATRA CRAIULUI PRIN CONSTIENTIZARE, INFORMARE, VIZITARE SI 
MONITORIZARE" 

In plus, aceasta a fost reinnoita periodic, fiind postate diferitele anunturi de angajare, de 
achizitii, s-a actualizat periodic pagina speciala dedicata platilor bancare 
(http://www.pcrai.ro/lang-ro/9/Actualitati/plati_bancare_-43.html) cf. Legii 544/2001 si adreselor 
primite de la RNP Romsilva in acest sens.  

Planul de Management al Parcului National Piatra Craiului si hartile ca anexe la Plan au 
fost publicate intr-o rubrica special creata pe pagina web a Parcului la adresa 
http://www.pcrai.ro/lang-ro/7/Reglementari/plan_management_si_regulament_p_n_p_c_-44.html 
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pentru ca persoanele interesate sa poata identifica mai usor informatiile de care au nevoie si care 
se regasesc in Plan. 

O data cu finalizarea aplicaţiei de vizualizare web privitoare la promovarea pensiunilor 
şi cabanelor turistice din raza Parcului pe site-ul www.pcrai.ro, ce poate fi vizualizata la adresa 
http://www.pcrai.ro/lang-ro/8/Vizitarea/pensiuni_turistice-47/zarnesti-3.html, au fost adaugate 
noi informatii despre pensiunile din raza PNPC. Au fost publicate informatii cu privire la 
localizarea pensiunilor-cabanelor turistice (harti dinamice), secţiune de fotografii, scurta descriere 
individualizata a acestora, precum şi o lunga descriere, cu evidenţierea inclusiv a datelor de 
contact. Astfel, Administraţia vine in sprijinul vizitatorilor cu informatii privitoare la facilitati de 
cazare si localizarea pe o harta dinamica online a acestora pensiuni/cabane turistice din zona. 
Totodata, ideea are si o componenta economica care vine in sprijinul Parcului, deoarece s-au 
incheiat contracte de promovare cu detinatorii de pensiuni, astfel Administratia P.N.P.C. a incasat 
o taxa anuala pentru promovarea acestora pe site-ul www.pcrai.ro. 
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De asemenea, s-a monitorizat numarul de vizitatori unici pe site-ul www.pcrai.ro, 
administrat forumul de discutii creat pe pagina web, s-au inregistrat toate mail-urile primite prin 
adresa de contact de pe site  si s-au formulat raspunsurile pentru turistii interesati in obtinerea de 
diverse informatii referitoare la Piatra Craiului. General, raportandu-ne la numarul de vizitatori 
unici 2012 versus 2013, s-a inregistrat o scadere de aproximativ 10 procente a numarului de 
vizitatori unici ai site-ului, astfel tari care in anul 2012 au fost pe pozitii superioare ale 
clasamentului, in anul 2013 s-au regasit pe pozitii inferioare. Totusi, putem considera ca noua 
pagina web a Parcului, aşa cum a fost regandita şi permanent imbunataţita, atrage anual un numar 
mult mai mare de vizitatori comparativ cu anii precedenti, astfel raportat la anul 2011 numarul 
este cu 30-35% mai mare. Scaderea insa cu aprox. 10 procente din anul 2013 se datoreaza 
preponderent lunii septembrie (30% mai putini vizitatori) si ultimelor 2 luni din 2013. 

In privinta numarului de accesari unice a paginii web, pe cele 12 luni ale anului 2013 a 
fost inregistrat un numar de 31689 de vizitatori unici, un  numar de 46523 vizite a paginii web, 
un numar de 825153 pagini accesate si peste 3.318.468 de hits-uri (cautari). Ca si tari, pe primul 
loc a fost Romania, urmata de SUA, Germania si Ucraina. In privinta vizitarii paginii web, 
compartimentul TI monitorizeaza anual numarul de vizitatori, tarile din care acestia provin, 
informatiile cele mai accesate de pe pagina web, astfel incit sa poata veni in sprijinul acestora cu 
noi informatii si totodata pentru a putea intelege cit mai bine care sunt tipurile de informatii din 
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site pe care turistii le cauta. Se remarca o atenţie deosebita a turiştilor pentru cunoaşterea 
traseelor turistice şi a marcajelor din harta turistica dinamica (GIS) a site-ului, precum şi un 
numar de acceasari impresionant in privinţa secţiunii de fotografii. Ca şi documente de interes, 
sunt accesate paginile ce furnizeaza informaţii privitoare la Planul de Management, turism, avize 
activitaţie conomice. 
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S-a updatat baza de date GIS cu toate suprafeţele de fond forestier la care Administraţia 
PNPC a eliberat avize pentru activitaţi de exploatari forestiere, in vederea localizarii acestora, 
cunoaşterii volumelor, tipurilor de intervenţii sivicuturale, a anilor in care interventiile s-au 
realizat, in scopul monitorizarii permanente şi a ţinerii sub control a acestora. 

Activitaţi legate de administrarea şi integrarea datelor in GIS 

De asemenea, s-au centralizat lunar date rezultate din activitatea de monitorizare intreprinsa 
prin proiectul POS. 

S-a realizat harta taierilor din Parc, perioada anului 2005-2013 si prezentate primele 
rezultate ale acestei activitati cu raportarea volumului de masa lemnoasa la hectar si la nivel de 
fiecare u.a.  
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Pentru realizarea Ghidului de Construire anexat Planului de Management al Parcului a fost 
implicat si dep. TI, culese diferite date si create diferite harti. Ghidul s-a distribuit Primariilor din 
zona si serveste drept referinta pentru modul de realizare al construcţiilor, in stransa corelaţie cu 
principiile pastrarii stilului arhitectural specific zonei.  

S-au realizat hartile de distributie pentru sp. Rupicapra rupicapra (capra neagra), Tetrao 
urogallus (cocos de munte), Cervus elaphus (cerb), ce cuprind zonele de raspandite in interiorul 
PNPC, nr. de exemplare raportat la locatii si gradient statistic pe clase de valori, precum si alte 
harti necesare bunei desfasurari a activitatilor de teren sau pentru diverse scopuri. 
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7.5. Reintroducere specii extincte  

 Nu este cazul. 
 

7.6. Reconstrucţie ecologica 

 In anul 2013 pe suprafata parcului au fost efectuate lucrari de ingrijire a semintisului in 
u.a.-urile unde acest lucru se impunea, nefiind nevoie de lucrari de reconstructie ecologica. S-a 
constatat extinderea regenerarii naturale in suprafetele afectate de taieri rase, perioada anilor 
2004-2007, iar in zona carierea de pe V. Raului, o data cu oprirea accesului si a colectarii 
sporadice de material, s-a constatat o extindere a covorului vegetal de pe versanti. 

 Au fost intretinute lucrarile efectuate in cadrul proiectului life pe traseele turistice afectate 
de eroziune, precum si cele de pe traseele pe care sunt desfasurate diferite concursuri (Maratonul 
Pietrei Craiului). 

7.7. Implementarea setului de masuri minime de conservare, respectiv a planului de 
management – implementarea regulamentului 

 
Completarea inventarierii florei şi faunei 
 Administratia Parcului National Piatra Craiului a semnat in anul 2013 contractul de 
fiantare pentru proiectul POS “Revizuirea planului de management al Parcului National 
Piatra Craiului si al ROSCI0194 Piatra Craiului”. Prin acest proiect se doreste inventarierea 
si cartarea speciilor si habitatelor de interes national si comunitar din zonele care nu au fost 
studiate in proiecte anterioare pentru a avea o imagine de ansamblu mult mai completa asupra 
biodiversitatii din PNPC si ROSCI0194. 
 Proiectul a fost descris la paragraful 1.1 
 

Inventariere şi cartare. 

Infiinţarea unei reţele de pieţe de monitoring asociate procedurilor de monitorizare a 
speciilor şi habitatelor. Efectuarea sistematica a monitoringului anual 

 Pentru evaluarea eficienţei acţiunilor de management in conservarea unei specii sau a 
unui anumit tip de habitat, este necesara utilizarea unei metodologii coerente de monitorizare a 
evoluţiei starii de conservare şi a compoziţiei habitatului sub influenţa acestor acţiuni.  

Obiectivul principal al unui plan de monitorizare a biodiversitaţii (sau mai bine zis a 
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eficienţei acţiunilor de management in protejarea biodiversitaţii) este acela de a imbunataţi 
calitatea informaţiilor disponibile administratorilor sitului respecitv, prin colectarea cu 
regularitate a datelor referitoare la resursele biologice şi la utilizarea acestora. Acest plan este 
axat pe identificarea tendinţelor de evoluţie a biodiversitaţii de pe teritoriul parcului, oferind o 
imagine realista asupra eficienţei acţiunilor de protejare a acesteia care sunt incluse in planul de 
management al parcului. 

Pentru ca informaţiile obţinute in urma monitorizarii sa fie corecte şi sa ofere o imagine 
reala a eficienţei acţiunilor de management, trebuie respectata cu stricteţe metoda de colectare a 
datelor. Odata aleasa, acesta metoda va trebui folosita pe tot parcursul programului de 
monitorizare pentru a evita apariţia erorilor si pentru a putea vedea evolutia comparabila in timp 
a subiectului monitorizat. 
  In cadrul proiectului POS “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului 
National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare” exista 11 protocoale de 
monitorizare, descrise la paragraful 1.2. 

 In aceasta perioada se desfasoara, in colaborare cu Institutul de Cercetari si Amenajari 
Silvice, proiectul „Monitorizarea pe termen lung a efectelor poluarii aerului asupra ecosistemelor 
forestiere selectate in Bucegi-Piatra Craiului”, fiind stabilite 11 suprafete de proba pe teritoriul 
parcului. Dintre concluziile trase pana in acest moment reiese ca ecosistemele forestiere au fost 
afectate moderat de catre poluarea atmosferica si activitatile antropice din trecut. Totodata nu 
exista dovezi ale modificarilor climatice rapide si nici ale reducerii semnificative a biodiversitatii 
din aceasta cauza. 

Monitorizarea starii de conservare 

Realizarea catalogului peşterilor din PNPC 

 Catalogul pesterilor din PNPC a fost realizat in anul 2005 si cuprinde 836 cavitati. Unele 
au o importanta biospeologica foarte mare (ex. Pestera Mica de la Prepeleac unde a fost 
descoperita Nesticus constantinescui, specie endemica). Exista insa pesteri care nu au fost inca 
inventariate deoarece sunt dificil de atins. Ne referim in special la zona Crestei Pietrei Craiului cu 
altitudini de peste 1500m. Catalogul reprezinta prima faza a inventarierii, inregistrand doar 
cateva elemente esentiale (numarul pesterilor, localizarea si dimensiunile, respectiv lungimea si 
declivitatea), dar in viitor se doreste completarea acestuia cu alti parametri ca: harta pesterii, 
morfometria, climatul, date despre flora si fauna, etc. 

Efectuarea de supravegheri-evaluari a starii speciilor ţinta identificate, inclusiv speciile 
cinegetice 
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 Sunt efectuate anual monitorizari si evaluari ale speciilor de capra neagra, cerb, carnivore 
mari, vidra, cocos de munte, rapitoare de zi, rapitoare de noapte, activitati descrise la paragraful 
1.2. Monitorizarea starii de conservare

Verificarea anuala a cursurilor de apa, respectiv vegetaţie, gunoaie, debite 

 . 

  In cadrul proiectului POS “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului 
National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare” exista un protocol de 
monitorizare Monitorizarea habitatului 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), in cadrul caruia se verifica intreaga 
lungime a principalelor rauri pe marginea carora exista coridoare de anini (raurile Barsa Mare, 
Damboviţa şi Dambovicioara). De asemenea cursurile de apa sunt parcurse la actiunea de 
monitorizare anuala a vidrei. Ambele activitati au fost descrise la la paragraful 1.2. Monitorizarea 
starii de conservare

Controlul anual al peşterilor vizitate 

 . 

 
 In cadrul proiectului POS “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului 
National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare” exista un protocol de 
monitorizare Monitorizarea liliecilor din pesteri si a habitatului acestora deoarece peşterile mai 
mari (Dambovicioara, Peştera Liliecilor, Pestera Ursilor) adapostesc mici populaţii ale speciilor 
protejate de lilieci. Raportul de monitorizare, care contine si informatii despre starea pesterilor si 
recomandari de management, a fost inclus  la paragraful 1.2. Monitorizarea starii de conservare

Crearea şi actualizarea bazei de date pentru inregistrari biologice in corespondenţa cu 
sistemul informaţional geografic al parcului 

 . 

 In privinta acestor activitati, compartimentul TI a centralizat datele privitoare la 
suprafeţele pe care s-au desfaşurat lucrari de exploatari forestiere şi a realizat o harta cu 
distribuţia acestora in interiorul Parcului.  S-au centralizat lunar date referitoare la rezultatele 
activitatii de monitorizare intreprinse prin proiectul POS.  

 S-au obţinut imagini satelitare World View 2, urmand a fi cartare suprafeţele de fond 
forestier cu importanţa conservativa deosebita, pe zona de sud a Parcului, stabilirea suprafeţelor 
cu paduri virgine-cvasivirgine utilizand tehnicile moderne de teledetecţie şi analize geospaţiale, 
inclusiv prin date rezultate din scanari Laser. 

S-au identificat suprafeţele regenerate natural, pe baza imaginilor (ortofotoplanuri şi 
imagini satelitare) comparative anii 2004 şi de data recenta, 2012. 
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A fost updatata baza de date GIS cu toate suprafeţele de fond forestier pe care 
Administraţia PNPC a eliberat avize pentru activitaţile de exploatari forestiere in vederea 
localizarii acestora, cunoaşterii volumelor, tipurilor de intervenţii sivicuturale, a anilor in care s-
au realizat, in scopul monitorizarii permanente a acestora şi ţinerii sub control a activitaţilor 
economice de exploatare. 

 

Capitolul 8. P2 Turism  

8.1. Infrastructura de vizitare  

In timp s-a dovedit ca principala poarta de intrare in parc este Zarnestiul, mai exact Valea 
Barsei si Gura Raului urmata apoi de Rucar cu acces continuat prin Valea Dambovicioarei şi 
Valea Damboviţei. 
Accesul prin Zarneşti este favorizat de transportul in comun care leaga Zarnestiul de Brasov, 
distanţa relativ mica şi accesul uşor din Bucureşti. Accesul Braşov-Zarneşti se realizeaza atat cu 
autobuze cat şi pe calea ferata, deservita de operatori feroviari privaţi. Mai departe, vizitatorii 
sunt nevoiti sa mearga din Zarneşti cu masina personala ori pe jos sau cu bicicleta, datorita lipsei 
de mijloace de transport in comun. Conform studiilor realizate, 50% din totalul vizitatorilor 
Parcului National Piatra Craiului, vin in parc prin Zarneşti iar dintre aceştia 60% sosesc pe valea 
Barsei de unde pornesc pe traseele montane. Prin punctul Zarneşti-Gura Raului intra in parc peste 
20000 de vizitatori anual. 
Circa 40% din vizitatori intra in parc prin Rucar- Dambovicioara, din acest numar insa 2/3 dintre 
vizitatori vin doar pentru a vizita pestera Dambovicioara iar restul de 10% prin Rucar-Valea 
Dambovitei (Garofita Pietrii Craiului). 
  Din activitatea practica a administraţiei parcului, reiese ca lipsa de informare a 
vizitatorilor este principala cauza a tuturor problemelor legate de vizitarea parcului (accidente 
prin abaterea de la trasee, nerespectarea regulilor de vizitare prevazute in regulamentul parcului, 
abandonarea de deşeuri, accesul cu autovehicole şi ATV- uri dincolo de barierele amplasate pe 
drumurile forestiere precum şi in afara drumurilor, colectarea de specii de plante protejate, 
accesul neautorizat pe trasee neomologate in interiorul parcului, camparea şi aprinderea focului in 
zone nepermise, deranjarea liniştii faunei prin accesul in grupuri mari galagioase, depaşirea 
numarului acceptabil de vizitatori in unele zone sensibile din punct de vedere al biodiversitaţii). 
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Conform monitorizarilor realizate succesiv prin punctul Curmatura, trec anual peste 
30.000 vizitatori.  

Zona de sud a Pietrii Craiului, respectiv Valea Dambovicioarei, Valea Damboviţei, zona 
Garofiţa Pitrei Craiului sunt de asemenea vizitate de un mare numar de turişti (peste 40.000) care 
vin atat pentru vizitarea unor obiective specifice cum ar fi peştera Dambovicioarei precum şi 
pentru accesarea traseelor spre Marele Grohotiş şi chiar a Crestei Sudice a Parcului Naţional, cat 
mai ales pentru campare şi activitaţi specifice acesteia (activitaţi de picnic cu potenţial impact 
negativ). 
 

8.2. Servicii, facilitaţi de vizitare şi promovarea turismului 

Comunitaţile locale care au influenţa asupra Parcului datorita poziţiei, activitaţilor 
tradiţionale desfaşurate, proprietaţilor pe care le au in Parc sunt: Magura, Peştera, Zarneşti, 
Rucar, Dambovicioara. Conform datelor de la Ministerul Dezvoltarii Rurale şi Turismului 
pensiunile autorizate din aceste localitaţi sunt in numar de 15 in Peştera, 12 in Magura, 20 in 
Zarneşti, 30 pensiuni pe raza comunelor Rucar şi Dambovicioara. 

O categorie aparte de facilitaţi de cazare este constituita de cabanele montane din Parc sau 
aflate in imediata vecinatate a acestuia. Aceste cabane sunt in zona nordica: Gura Raului cu o 
capacitate de circa 50 locuri, Plaiul Foii cu o capacitate de 50 locuri, Curmatura cu o capacitate 
de 55 turişti iar in zona sudica: cabana Brusturet cu o capacitate de 40 locuri, cabana Garofiţa 
Pietrei Craiului cu 50 locuri, cabana  Valea lui Ivan cu 10 locuri, ultima fiind retrocedata 
vechiului proprietar. 

Campingurile reprezinta, de asemenea, o categorie importanta de facilitaţi turistice, 
acualmente existand campinguri semiorganizate la Plaiul Foii, Curmatura, Brusturet, Fantana lui 
Botorog. Lipsa facilitaţilor necesare face ca aceste acomodari sa nu se ridice la standardele unui 
camping modern. 

In zona montana a Parcului exista 6 refugii montane destinate adapostirii turiştilor pe 
perioada scurta: Ref. Vf. Ascuţit, Ref. Grind, Ref. Spirlea, Ref. Saua Funduri, Ref. Şaua Grind, 
Ref. Diana. Pana la aceasta data nu exista un sistem informaţional coerent care sa asigure 
turiştilor toate informaţiile necesare la sosirea in zonele adiacente Parcului, adica puncte de 
informare cu ghizi şi dotate cu toate materialele necesare.  

Pe suprafaţa parcului exista 31 de trasee turistice marcate şi omologate, avand o lungime 
de 196,7 km cu diverse grade de dificultate.  

Un rol important in Piatra Craiului il joaca echipele de intervenţie SALVAMONT care 
asigura salvarea in condiţii de urgenţa a turiştilor accidentaţi sau aflaţi in situaţii dificile in zona 
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montana. Este vorba despre doua echipe: una in partea nordica şi una in partea sudica a 
masivului, care funcţioneaza in cadrul primariilor Zarneşti şi respectiv Campulung Muscel. 
 

In anul 2013 administratia parcului a participat la diverse actiune de promovare a 
turismului dupa cum urmeaza: 

-a insotit grupuri de turisti straini cat si romani. 

                 
 

-a realizat intretinerea marcajelor turistice, cat si a placutelor indicatoare 
 

                 
 
-a realizat panouri informative cu regulile de vizitare si harta turistica a parcului 
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-a igienizat si curatat traseele turistice de vegetatie invadanta precum si de arbori doborati 
 

   
 

-a reparat si intretinut un loc pentru picnic si campare aflat pe Valea Raului  
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-a instalat si intretinut bariere/semne avand rol pentru controlul turistilor, spre exemplu 

interzicerea acestora cu mijloace auto 
-a intretinut si igienizat refugiile montane  
- realizarea unui chestionar pentru turisti in vederea obtinerii unor date comparative cu 

situatia anilor precedent. 
- a oferit informatii turistilor intalniti pe traseele turistice din Parcul National Piatra 

Craiului. 
- promovarea pensiunilor pe pagina web. 

 

8.3. Managementul vizitatorilor 

Anual Parcul Naţional Piatra Craiului este vizitat de circa 110000 vizitatori. Privind 
motivele venirii in Piatra Craiului acestea sunt in ordinea importanţei dupa cum urmeaza: 
Muntele, Natura, Evadare din oraş, pentru a fi singur, pentru a fi cu familia, pentru a campa. 
Astfel enumerarea releva faptul ca cele mai frecvente motive ale vizitarii sunt legate de unicitatea 
reliefului şi naturii in Piatra Craiului. 

Din totalul turiştilor circa 48% sunt tineri intre 18-29 ani , 45% au varste cuprinse intre 
30-49 ani iar 6% sunt tineri sub 18 ani. Aceste procente arata ponderea ridicata a numarului de 
vizitatori tineri din totalul fluxului de vizitatori şi indica necesitatea existenţei unui sistem bine 
pus la punct de informare şi educare a vizitatorilor, atat din punct de vedere al periculozitaţii 
masivului muntos cat şi datorita potenţialului impact negativ al unor activitaţi care nu se 
incadreaza in standardele de vizitare a unui parc naţional. Oportunitatea deosebita a prezenţei 
tinerilor in Parcul Naţional Piatra Craiului o constituie dorinţa acestora de a ajuta şi de a se 
implica in acţiuni pozitive de voluntariat pentru protejarea naturii, fapt care sporeşte importanţa 
activitaţilor de educare care trebuie desfaşurate de catre administraţia parcului. 

Un aspect important al fenomenului de vizitare este durata vizitei in parc: circa 25% din 
turişti stau o zi sau mai puţin, 40% intre doua şi trei zile , 2 5 % stau  intre patru zile şi o 
saptamana. Numai 10% din turişti stau mai mult de o saptamana. Dintre vizitatorii care stau mai 
mult decat o zi in parc 64% din turişti folosesc camparea la cort iar dintre aceştia 24% nu 
folosesc zonele cvasiorganizate pentru campare (Plaiul Foii, Curmatura, Brusturet). Aproximativ 
jumatate dintre vizitatorii care stau mai mult de o zi desfaşoara numai activitaţi specifice 
camparii (plimbari scurte, gratare, activitaţi recreative in jurul cortului) in special in zonele de pe 
Valea Barsei-Plaiul Foii, zona Vaii Dambovicioarei-Brusturet. Un aspect special este reprezentat 
de zona de campare de la Curmatura unde anual campeaza peste 15.000 de vizitatori şi care 
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datorita faptului ca este o zona sensibila din punct de vedere al conservarii biodiversitaţii masuri 
speciale de informare-indrumare şi educare a vizitatorilor sunt absolut necesare. 

Vizavi de acomodarile folosite, din totalul vizitatorilor Parcului Naţional, numai 20% 
folosesc pensiunile din comunitaţile locale, iar 27% innopteaza la cabanele montane si refugiile 
alpine. Deşi numarul pensiunilor din  Parcul Naţional precum şi din zonele adiacente a crescut la 
cateva sute (Magura, Peştera Şirnea, Zarneşti, Moieciu, Dambovicioara, Satic, Ciocanu), dintre 
vizitatorii parcului naţional doar 20% folosesc aceste pensiuni. Mai mult de 60% din clienţii 
pensiunilor nu intreprind practic excursii in masivul Piatra Craiului ci se mulţumesc cu 
contemplarea peisajelor rurale şi montane, cu experimentarea mancarurilor şi obiceiurilor 
tradiţionale, se odihnesc in condiţii de linişte şi aer curat, etc. Materiale informative precum şi 
sprijin acordat de catre echipele Salvamont şi administraţia parcului sunt necesare in zona 
refugiilor montane.  

Dintre vizitatorii parcului, circa 65% menţioneaza zona de creasta , impartita in doua 
sectoare, ca fiind destinaţia principala a vizitei , trecerea prin aceasta zona avand un caracter 
pasager in timp ce zonele unde se inregistreaza durate mai lungi de sedere sunt cele tradiţionale 
pentru campari: Plaiul Foii, Brusturet, Curmatura . 

La inceputul lunii septembrie a fost lansat tariful de vizitare al Parcului National Piatra 
Craiului, tariful se aplica in perioada 1 mai-31 octombrie.  

Exceptie de la plata tarifului de vizitare: 
-persoanele cu varsta sub 14 ani 
-persoanele din comunitatile limitrofe parcului  
Modalitatile de achizitionare a biletului de vizitare sunt urmatoarele: 
- Folosirea autonomatelor albastre aflate la posta Zarnesti (Str. Tiberiu Spirchez, nr. 12A), 

Centrul de Vizitare al Parcului National Piatra Craiului (Str. Toplita, nr. 150, Zarnesti) si cabana 
Plaiul Foii. 

- plata prin SMS( Orange, Vodafone, Cosmote) 
Pana la 1 mai 2014 se va implementa si sistemul de achizitionare online pe site-ul 

parcului www.pcrai.ro. 
 
 
P3 Conştientizare, conservare tradiţii şi comunitaţi locale  

8.4. Tradiţii şi comunitaţi 

Traditii 
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  Legat de acest capitol Administratia Parcului National Piatra Craiului are in vedere mai 
multe apecte: 

Organizarea şi promovarea de evenimente culturale locale. 
Efectuarea unor studii etnografice in zona de catre muzeul de etnografie, studenţi la 
arhitectura 
Promovarea scutirii de taxe pentru persoanele care deţin terenuri in Parc 
Incurajarea comunitaţilor locale in dezvoltarea de activitaţi economice care sa reduca 

presiunea negativa a acestora asupra PNPC. 
Incurajarea pastrarii stilului arhitectonic in parteneriat cu autoritaţile administraţiei 

publice locale şi judeţene de urbanism. Administratia parcului a promovat pe tot parcursul anului 
Ghidul de Construire  editat in ianuarie 2013, a realizat si montat 2 panouri informative cu privire 
la importanta peisajului si stilului arhitectonic traditional din satele Magura si Pestera. 

         
Investigarea fezabilitaţii de dezvoltare a unor scheme de agricultura şi mediu in vederea 

conservarii tradiţiilor locale 
Integrarea valorilor comunitaţilor locale alaturi de cele naturale in strategia de promovare 

a turismului. 
 
Comunitaţi locale  
 Geografic, in zona de nord a Pietrei Craiului este situat : oraşul Zarneşti, in est: comuna 
Bran, comuna Moeciu, comuna Fundata, iar in sud: comuna Dambovicioara şi comuna Rucar. 
Oraşul Zarneşti a constituit cea mai puternica forţa industriala: Celohart –hartie, UM Tohan – 
uzina mecanica, secţie de exploatare şi preindustrializare a lemnului. Industria se gaseşte in 
situaţie precara, datorita recesiunii. Localitaţile Bran, Moeciu, Dambovicioara şi Rucar au 
dezvoltata zootehnia tradiţionala şi activitaţi legate de exploatarea forestiera. Activitaţi de slaba 
intensitate sunt agricultura şi pomicultura. Zootehnia, pomicultura şi agricultura au un pronunţat 
caracter de subsidenţa. In ultimul deceniu s-a inregistrat dezvoltarea turismului rural in zona de 
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est şi sud a zonei. Aceasta este spectaculoasa in Bran şi Moeciu şi ponderata in Fundata, 
Dambovicioara şi Rucar. Exista un potenţial turistic nevalorificat foarte mare. 

Padurile se afla in prezent in procent de 19,3% in proprietatea statului, iar suprafaţa totala 
administrata este de 36,5%, restul categoriilor de proprietari fiind persoanele fizice cu 36,6%, 
primariile cu 6,82%, obştile cu 2,42%, bisericile cu 0,7%, administrarea in cazul obştilor, 
bisericilor şi primariilor fiind realizata in mare parte de catre ocoale silvice private. Pe raza 
judeţului Argeş datorita faptului ca ponderea padurilor aflate in proprietatea persoanelor fizice 
este mult mai mare comparativ cu situaţia din judeţul Braşov, exista o presiune negativa deosebit 
de mare asupra acestor suprafeţe, presiune exercitata de catre proprietarii de paduri, care, animaţi 
de posibilitatea unor caştiguri materiale rapide, incalca frecvent regimul silvic. APNPC depune 
eforturi continue de stopare a fenomenelor negative care apar pe aceste suprafeţe, simţindu-se 
nevoia unui sprijin mult mai energic din partea instituţiilor cu abilitaţi de control, in special 
Garda de Mediu şi Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vanatoare. Iminenta retrocedare 
in continuare a padurilor catre persoanele fizice va creea probleme şi mai mari administraţiei 
parcului in controlarea efectelor nedorite mai sus amintite, simţindu-se tot mai acut necesitatea 
gasirii unor modalitaţi de despagubire sau acordare de plaţi compensatorii proprietarilor de 
vegetaţie forestiera de pe raza PNPC. 

Paşunile sunt deţinute de comunitaţile locale şi de obşti pe raza judeţului Argeş. Exista 
faneţe particulare. Vetrele satelor din Parc, adica Peştera şi Magura sunt folosite ca terenuri 
agricole, casele fiind foarte impraştiate. 

Principalele surse de venit pentru localnici difera in funcţie de zona. Astfel pentru 
locuitorii satelor de munte Magura şi Peştera ponderea veniturilor din zootehnie şi mai puţin din 
cultivarea plantelor este mult mai mare comparativ cu restul localitaţilor datorita poziţiei 
altitudinale pe care o au acestea şi reliefului accidentat. Paşunile din interiorul Parcului de pe raza 
judeţului Braşov sunt preponderent deţinute de comuna Moeciu, efectivele ridicate de ovine şi 
bovine ale localnicilor conducand la apariţia in trecut a suprapaşunatului. De asemenea in aceste 
sate nu exista proprietari de paduri pe suprafeţe intinse dupa cum este cazul in zona de sud a 
Parcului in Rucar şi Dambovicioara. Prin urmare şi veniturile rezultate din exploatarea masei 
lemnoase sunt reduse. O parte din populaţie este angajata in Zarneşti la diferite firme din cadrul 
Parcului Industrial, precum şi la alţi agenţi economici cu capital privat. De asemenea, mai exista 
persoane angajate in localitaţile mai indepartate şi in Municipiul Braşov. In ultimii ani s-a constat 
un fenomen crescut de realizare de construcţii in zona, construcţii aparţinand persoanelor 
provenind din alte localitaţi, şi implicit vanzare de terenuri de catre proprietari. Unele dintre 
aceste construcţii nu se incadreaza in stilul arhitectonic tradiţional. Motivele unei dezvoltari mult 
reduse a turismului rural in zona, comparativ cu zona Moeciu Bran, sunt reprezentate de lipsa 
infrastructurii, drumurile judeţene spre Magura şi Peştera prezentandu-se intr-o stare proasta, pe 
timpul iernii existand perioade in care sunt totalmente impracticabile, mai ales cele din interiorul 
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localitaţilor; de asemenea, exista probleme legate de asigurarea necesarului de apa, majoritatea 
construcţiilor fiind situate pe varful dealurilor, iar panza freatica fiind la mare adancime şi 
neexistand decat pentru mici grupuri de case sisteme de alimentare centralizate; de asemenea, nu 
exista sisteme de evacuare a apelor reziduale; dificila este şi evacuarea deşeurilor datorita 
condiţiei drumurilor, in localitate neexistand un sistem centralizat de colectare a acestora. Cu 
toate aceste dificultaţi, exista cateva pensiuni in zona. De asemenea, Administraţia Parcului 
elaboreaza in prezent un catalog legat de respectarea caracterului tradiţional al construcţiilor in 
zona. Pe langa cele mai sus menţionate, nici accesul la informaţie nu este atat de facil precum in 
restul localitaţilor. 

Satul Şirnea are un relief asemanator cu Magura şi Peştera, dar accesibilitatea este mult 
mai mare datorita drumurilor care se afla intr-o stare mai buna şi a apropierii de DN 73 Braşov- 
Piteşti. In ceea ce priveşte sursele de venituri ale localnicilor, acestea sunt asemanatoare cu cele 
ale locuitorilor din Peştera şi Magura, cu deosebirea ca aici dezvoltarea turismului rural este mult 
mai importanta. Animalele localnicilor paşuneaza in zonele de islaz comunal, care sunt situate in 
afara limitei parcului, şi prin urmare consideram ca aceasta localitate are cele mai puţine influenţe 
negative asupra acestuia. 

Comunele Dambovicioara şi Rucar se caracterizeaza prin faptul ca locuitorii acestora 
deţin suprafeţe mult mai intinse atat de padure, cat şi d e paşune, ceea ce a generat numeroase 
aspecte negative enumerate anterior Populaţia locala obţine venituri mai mult din zootehnie decat 
din cultivarea plantelor, suprafeţele propice unor astfel de activitaţi fiind reduse. In ultimii ani 
exista o tendinţa crescuta de dezvoltare a activitaţilor legate de turismul rural. Accesibilitatea 
localitaţilor este destul de buna, mai puţin in satul Ciocanu, probleme legate de colectarea 
deşeurilor aparand pe raza satului Dambovicioara. Populaţia locala lucreaza in domeniul 
exploatarii şi prelucrarii masei lemnoase, la diferite firme private, in special in Rucar, precum şi 
in  Oraşul Campulung, situat in apropiere. Veniturile obţinute in urma exploatarilor de masa 
lemnoasa au contribuit la o dezvoltare dezechilibrata a construcţiilor in special pe raza comunei 
Rucar 

Padurile deţinute de stat sunt administrate de Regia Naţionala a Padurilor-ROMSILVA, 
prin Ocolul Silvic Braşov şi Campulung, cele ale comunelor şi ale obştilor sunt administrate pe 
baza de contract fie de ocoalele de stat, fie de cele private, Regia Publica Locala a Padurilor 
Piatra Craiului – Zarneşti, Ocolul Silvic Papuşa – Rucar, Ocolul Silvic Bucegi–Piatra Craiului. 

Paşunile sunt administrate de primarii şi obşti, pe perioada verii sunt date spre 
exploatare/paşunat stapanilor de munte, de obicei in urma unei licitaţii sau consultari a obştii. 

Activitatea primariilor e supervizata de Consiliile locale ale comunelor, iar a acestora de 
Consiliile Judeţene Braşov şi Argeş 

Exista interese in privinţa conservarii naturii: PNPC, Fundaţia Conservation Carpathia. 
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Exista firme şi asociaţii de turism rural: Asociaţia Naţionala de Turism Rural, Ecologic şi 
Cultural Braşov şi Argeş, Asociaţia de turism Plaiuri Zarneştene, Asociaţia pentru Promovarea 
Programelor pentru Tineret- Piteşti. 

ONG-uri: Clubul pentru Protecţia Naturii şi Turism- Braşov; Amicii SALVAMONT- 
Braşov; Romania Pitoreasca- Piteşti, Liliecii Braşov, Asociaţia Renaturopa, Asociaţia Sport & 
Natura Piatra Craiului Zarneşti, Asociaţia Alpin Club Braşov, Asociaţia Alpin Club Zarneşti, 
Asociaţia Floare de Colţ Braşov, Asociaţia Focul Viu Bucureşti. 

Formaţiile SALVAMONT Zarneşti şi Campulung. 
 
 In data de 27 februarie Administratia Parcului National a organizat intalnirea Consiliului 
Consultativ care a avut loc la pensiunea Dealul Sasului, aflata intre localitaţile Podu Damboviţei 
şi Fundata, DN 73( E574) Culoarul Rucar-Bran. Scopul acestei intalniri a fost  legat de aspectul  
de  management durabil al resurselor naturale din Parcul Naţional Piatra Craiului in vederea 
integrarii acestora in cadrul proiectului SEE Bioregio Carpaţi, care realizeaza asemenea analize şi 
in Ungaria, Slovacia şi Serbia; prezentarea şi discutarea raportului de activitate al Administraţiei 
Parcului Naţional Piatra Craiului pentru anul 2012, precum şi problemele ridicate de catre 
membrii Consiliului Consultativ. La aceasta intalnire au participat 38 de reprezentanti ai 
urmatoarelor institutii: APM Brasov, SGA Arges, SGA Brasov, Club Alpin Zarnesti, RPLP 
Piatra Craiului RA Zarnesti,CDM Romania Pitoreasca, Clubul de Speologie Avenul, Asociatia 
Focul Viu, AGMR, Prefectura Brasov, Garda de Mediu Brasov, ICD Pajisti Brasov, Clubul 
Amicii Salvamont, ITRSV Ploiesti, RPLP OS Bucegi, AJVPS Brasov, Asociatia de Vanatoare 
Ecologistii Targoviste, Primaria Moieciu, OS Papusa Rucar, Primaria Rucar, Insp Jud Scolar 
Arges, Arh Arges, Consiliul Jud Brasov, AVP Jderul, Primaria Fundata, OJP Brasov, Primaria 
Dambovicioara, GNM Arges, APM Arges, Salvamont Campulung, Fundatia Conservathion 
Carpathia, Primaria Bran, AS Sport Natura Piatra Craiului. 
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In zilele de 24-26 mai s-a desfasurat la Zarnesti Festivalul International de Meserii 
Montane, unde administratia parcului a participat cu un stand de prezentare si promovare a 
Parcului National Piatra Craiului. 

 

       
 
 
In luna martie 2013 a fost organizata sedinta Consiliului Stiintific al Parcului National 

Piatra Craiului – in data de 28 martie. Administratia a organizat aceasta intalnire, a pregatit 
documentele necesare care au fost distribuite in mapele participantilor – in special raportul de 
activitate pe anul 2012. Acesta a fost prezentat in cursul intalnirii de catre conducerea parcului, 
ulterior purtandu-se discutii cu participantii pe marginea activitatilor prezentate. De asemenea a 
fost prezentat si aprobat planul de lucru al APNPC pe pentru anul 2013, precum si alte solicitari 
de avizare in cadrul sedintei. 

 
In vederea imbunatatirii si dezvoltarii relatiilor cu comunitatile locale dar si cu alte 

comunitati adiacente parcului conducerea Administratiei Parcului National Piatra Craiului a 
participat la intalniri dupa cum urmeaza: 

In ziua de 17 ianuarie conducerea a participat, la sediul Ministerului Mediului, la 
intalnirea cu ONG-urile de mediu organizata de catre Ministrul Delegat pentru Ape, Paduri si 
Piscicultura, prezentand punctul de vedere al administratiilor de parcuri, in special cel rezultat in 
urma implementarii proiectului GEF mai sus mentionat. 
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In ziua de 25 ianuarie a avut loc sedinta de Consiliu Stiintific al Geoparcului Dinozaurilor 
Hateg, la Facultatea de Geologie din Bucuresti, la care a participat si conducerea parcului, in 
calitate de membru. 

In ziua de 30 ianuarie, conducerea a participat la 2 intalniri de lucru la Ministerul 
Mediului, prima cu d-na Secretar de Stat pentru Mediu, a doua cu Ministrul Delegat pentru Ape, 
Paduri si Piscicultura, organizata de catre reprezentantii UNDP Romania si RNP Romsilva, 
pentru prezentarea si analiza unor modalitati de implementare ale rezultatelor proiectului GEF. 

In ziua de 27 februarie a fost primita vizita delegatiei Asociatiei Administratiilor de Arii 
Protejate din Serbia, compusa din 12 persoane, care au vizitat Parcul National Piatra Craiului si 
cu care conducerea a avut o intalnire pe parcursul careia a fost prezentat PNPC, sistemul de arii 
protejate din Romania si s-a raspunt intrebarilor delegatilor din Serbia. 

In zilele de 27 februarie – 1 martie conducerea a participat la intalnirea de lucru 
organizata la Calimensti de catre conducerea RNP Romsilva, cu toate administratiile de arii 
protejate din subordine, in cadrul proiectului GEF Imbunatatirea Sustenabilitatii Financiare a 
Sistemului de Arii Protejate din Carpati.  

In zilele de 5-8 martie, diretorul parcului a participat la Viena, la sediul UNEP, la 
intalnirie partenerilor din cadrul proiectului Bioregio, a grupului de lucru pentru biodiversitate 
din cadrul Conventiei Carpatice si a Comitetului de Coordonare al Retelei de Arii Protejate din 
Carpati. Pe parcursul celor 3 intalniri au fost relizate prezentari legate de stadiul de implementare 
al proiectului Bioregio Carpati, precum si de activitatile desfasurate in cadrul CNPA. 

In zilele de 21-22 martie directorul parcului a participat la intalnirea proiectului 
CarpatCC, la invitatia organizatorilor, unde a prezentat pe scurt proiectul Bioregio Carpati, fiind 
apoi discutate modalitatile de colaborare intre partenerii din cele 2 proiecte. 

In zilele de 25-26 martie directorul a participat la intalnirea organizata in cadrul 
proiectului GEF Imbunatatirea Sustenabilitatii Financiare a Sistemului de Arii Protejate din 
Carpati la Bucuresti, precum si la intalnirea organizata de catre Ministrul Delegat pentru Ape, 
Paduri si Silvicultura privind modificarea Codului Silvic. 

In ziua de 5 aprilie a avut loc sedinta CTE al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva in 
care a fost prezentat, analizat si aprobat Planul de Management al Parcului National Piatra 
Craiului, aflat in procedura de avizare la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. 

In ziua de 10 aprilie a avut loc la sediul RNP Romsilva o intalnire de lucru cu 
reprezentantii Directiei Fond Forestier si Serviciului Paza si Protectie in vederea discutarii 
posibilitatii depunerii unei propuneri de proict in cadrul programului Life Mediu privind 
prevenirea si combaterea incendiilor de padure. 

In zilele de 11 si 12 aprilie directorul parcului a participat la sedinta Consiliului Stiintific 
al Parcului Natural Portile de Fier. 
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In zilele de 18 si 19 aprilie directorul parcului a participat la sedinta Consiliului Stiintific 
al Parcului National Domogled-Valea Cernei. 

 In perioada 22-27 aprilie directorul parcului a participat in Slovacia la Conferinta Mid-
Term a Proiectului Bioregio Carpati, in calitate de reprezentant al partenerului lider, si apoi in 
continuare la a II-a Conferinta a CNPA (Reteaua de Arii Protejate din Carpati), in calitate de 
Presedinte al Comitetului de Coordonare al acesteia. 

In zilele de 16 si 17 mai directorul APNPC a participat la sedinta Consuliului Stiintific al 
Parcului National Muntii Rodnei. 

In zilele de 22 si 23 mai conducrerea a participat la celebrarea Zilei Europene a Parcurilor, 
care in acest an a avut loc la sediul RNP Romsilva. In cadrul manifestarii a fost realizata o 
prezentare privind Reteaua de Arii Protejate din Carpati, exemple din alte tari privind finantarea 
ariilor protejate si Asociatia Administratiilor de Arii Naturale Protejate. 

In ziua de 5 iunie directorul a participat la o intalnire de lucru organizata la sediul 
Departamentului Ape, Paduri si Mediu din MMSC privind situatia caprelor negre din zona Piatra 
Craiului Iezer din Judetul Arges , organizata de MMSC si Fundatia Carpathia, ocazie cu care a 
fost realizata o prezentare privind situatia caprelor negre din parcurile nationale si naturale din 
Romania, cu accent pe Parcul National Piatra Craiului. 

In zilele de 7 si 8 iunie directorul a participat la manifestarile organizate la Sinaia de catre 
RNP Romsilva cu ocazia Zilei Silvicultorului. 

In ziua de 13 iunie directorul si responsabilul cu paza au aprticipat la intalnirea de lucru 
de la Pitesti, organizata de catre MMSC si ITRSV Ploiesti, cu privire la activitatile de evaluare a 
populatiei de capra neagra de pe fondurile cinegetice din zona Piatra Craiului – Iezer. 

In ziua de 15 iunie, la invitatia Presedintelui Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), 
directorul parcului a participat la o masa rotunda privind Ghidul de construire in zona de 
dezvoltare durabila a Parcului National Piatra Craiului, tiparit in cadrul unui proiect finantat de 
OAR. Activitatea a fost organizata in cadrul manifestarilor Steet Delivery, organizate in 
Bucuresti in perioada 14-16 iunie. Actiunea a fost mediatizata http://arhitectura-
1906.ro/2013/06/arhitectura-in-ariile-naturale-protejate/ 

Ghidul se gaseste si la Libraria Carturesti - http://librarie.carturesti.ro/ghid-de-construire-
in-parcul-national-piatra-craiului-294186 

In ziua de 19 directorul parcului a participat, la Hotel Intercontinental, la intalnirea 
organizata in cadrul Programului Sud-Est European, cu toate proiectele finantate. A fost amenajat 
un stand cu proiectul Bioregio Carpati, constand in postere, roll-upuri si alte materiale 
promotionale, fiind stabilite legaturi cu reprezentantii altor proiecte, precum si actiuni viitoare, in 
special cu partenerii din proeiectele Green Mountain si Danube-Parks. 

In ziua de 26 iunie, la Oorganismul Intermediar al POS Mediu a avut loc semnarea 
contractului de finantare al unui nou proiect pentru APNPC, intitulat Revizuirea Planului de 
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Management al Parcului National Piatra Craiului si a Sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra 
Craiului. 

In zilele de 27-29 iunie, directorul APNPC a participat la Forumul de Mediu al Dunarii, 
organizat de catre ARBDD la Tulcea, ocazie cu care a realizat o prezentare despre ariile protejate 
din Romania si reteau de Arii Naturale Protejate din Carpati, precum si despre actiunile din 
proeictul GEF UNDP RNP – Imbunatatirea Managementului Financiar al Ariilor Protejate din 
Carpati. 

In ziua de 18 iulie directorul a participat la o intalnire de lucru organizata la sediul 
Departamentului Ape, Paduri si Mediu din MMSC privind stadiul Codului Silvic, expunand 
punctul de vedere al administratiilor de parcuri cu privire la acest proiect de act normativ. In ziua 
de 22 iulie directorul a participat la o intalnire de lucru cu conducerea RNP Romsilva. 

In perioada 22-25 septembrie directorul parcului  participat la Intalnirea Partenerilor din 
cadrul Proiectului SEE Bioregio Carpati care s-a desfasurat la Viseu de Sus – Parcul Natural 
Muntii Maramuresului. 

In zilele de 28 si 29 septembrie a avut loc o actiune de promovare la APNPC, inclusiv a 
introducerii tarifului de intrare, organizata impreuna cu magazinul de echipament foto F64 Studio 
din Bucuresti, la care au participat circa 15 bloggeri. S-a realizat o prezentare a parcului, a 
folositii echipamentelor foto si video din dotare, precum si modul in care este realizat 
documentarul depre PNPC in cadrul proiectului POS Mediu. Activitatea a inclus si 2 deplasari pe 
teren, in Prasatiile Zarnestiului, Satul Magura si Valea Barsei, fiind reflectata in articole publicate 
pe retelele de socializare si in presa – Radio Romania Actualitati 
(http://povestidecalatorie.ro/bloggeri-in-actiune-in-parcul-national-piatra-craiului-cu-f64-si-
canon/,http://www.f64.ro/blog/2013/09/30/la-piatra-craiului-cu-f64-si 
canon/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=la-piatra-craiului-cu-f64-si-
canon 

In ziua de 23 octombrie directorul administratiei a participat la Conferinta Europeana de 
Ecoturism de la Poiana Brasov, iar in 24 a insotit un grup de participanti la aceasta manifestare la 
deplasare in teren in PNPC, la Cabana Curmatura. 
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Participarea in zilele de 7 si 8 noiembrie la sedinta Consiliului Stiintific al Parcului 

Natural Portile de Fier. 
In data de 12 noiembrie directorul parcului a participat la intalnirea avand ca tema 

managementul ariilor naturale protejate din Judetul Brasov organizata de Institutia Prefetului 
judetului Brasov. 

In perioada 13-15 noiembrie a avut loc la Sinaia intalnirea internationala in cadrul 
Proiectului GEF Imbunatatirea Sustenabilitatii Financiare a Ariilor Protejate din Carpati, la care 
directorul parcului a fost facilitator. 

In ziua de 9 decembrie a fost realizat in interviu la Radio Romania Actualitati avand ca 
subiect caprele negre din Parcul National Piatra Craiului. 

In ziua de 14 decembrie conducerea a sustinut o prezentare la magazinul F64 din 
Bucuresti, in cadrul unei actiuni de promovare a parcului si a filmului documentar care se 
realizeaza in cadrul proiectului POS. 

In ziua de 18 decembrie a fost realizata distribuirea unor materiale promotionale la 
instutiile relevante din Bucuresti – RNP, MMSC, Departamentul Paduri etc. 

In ziua de 19 decembrie conducerea a participat la intalnirea de lucru organizata de RNP 
Romsilva. 
 In sedinta Guvernului Romaniei din 11 decembrie a fost aprobat Planul de Management al 
Parcului National Piatra Craiului. 
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8.5. Conştientizare şi comunicare 

Constientizare 
 
Se poate menţiona ca nivelul de conştientizare este mai ridicat in cadrul şcolilor şi liceelor 

din localitaţile din zona; o parte din vizitatori au cunoştinţe despre existenţa Parcului şi 
obiectivele sale. 

Exista şcoli de nivele diferite in toate localitaţile şi licee in Zarneşti şi Rucar. Şcolile sunt 
deschise pentru parteneriat cu parcul, fie datorita nevoilor de suport material şi inovator, fie 
datorita conştientizarii necesitaţii unei educaţii ecologice in şcoli.  

Exista şcoli cu preocupari in acest sens ca Şcoala nr. 1 Zarneşti, Şcoala Generala 
nr.2,Grupul Şcolar Forestier Rucar, Şcoala nr. 3 Zarneşti, Liceul teoretic Zarneşti, Şcoala 
Generala Şirnea, Şcoala Generala Magura, Şcoala Generala Peştera, Şcoala Generala Nae A. 
Ghica Rucar, Şcoala Generala Podu Damboviţei. 

Exista un contact nemijlocit al comunitaţilor cu Parcul, prin activitaţile lor mai mult sau 
mai puţin tradiţionale, precum: creşterea vitelor şi paşunatul, activitaţi meşteşugareşti. 
    Exista ONG-uri cu activitaţi educative, de conştientizare, de refacere şi marcare a 
traseelor turistice. 
    Beneficiile conştientizarii sunt promovarea utilizarii durabile a resurselor, conservarea 
biodiversitaţii, creşterea numarului de turişti in zona, turiştii avand mai multe cunoştinţe despre 
valorile existente in zona şi care se transforma in “ambasadori” ai Parcului. 

Pentru programele de conştientizare s-au avut in vedere urmatoarele grupuri ţinta:  
- proprietari de terenuri, crescatori de animale, stapani de munte; 
- copii, in special elevi; 
- profesori; 
- vizitatori; 
- administraţie publica locala; 
- mass-media; 
- agenţi economici; 
- sponsori; 
- ONG-uri; 
- Organizaţii regionale, naţionale; 
- Preoţi, grupuri religioase. 
Pentru realizarea conştientizarii in funcţie de grupurile ţinta trebuie folosite urmatoarele 

mesaje cheie:  
      - pastrarea unicitaţii peisajului; 
      - nevoia conservarii şi protejarii biodiversitaţii; 
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      - dezvoltare durabila a zonei; 
      - implicarea comunitaţilor in activitaţile Parcului; 
      - promovarea imaginii Parcului. 
 

In anul 2013 s-au realizat si montat in teren panouri cu scopul informarii vizitatorilor si 
turistilor despre importanta ariei protejate, regulile de vizitare, precum si informatii privind 
modalitatile de achizitionare a biletului de vizitare. 
 
 

               
 
 In cadrul proiectelor cu fonduri europene, administratia parcului a realizat o serie de 
materiale informative: tricouri personalizate, agende, mousepad-uri, stick USB, calendare, pixuri 
personalizate, postere Piatra Craiului, mascote, pliante romana- engleza. 
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Administratia a organizat activitati de ecologizare pe raza parcului cu ajutorul 
voluntarilor. 
 

 

  
 

S-au identificat panourile si sagetilor indicatoare degradate in vederea schimbarii 
acestora. 

 
 

    
 
 
 S-au realizat  bannere in vederea promovarii parcului  in cadrul actiunilor  la care 
administratia participa in calitate de organizator sau partener, cum ar fi: Concursul Serbarile 
Craiului, Concursul Maratonul Pietrei Craiului, Concursul de Mountainbike 3 Munti, Concursul 
de alergare montana Honey Energy, etc. 
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. 
Incheierea unor acorduri de parteneriat, in calitate de partener in vederea implementarii 

proiectelor pe raza parcului in cazul obtinerii finantarii acestora, cu Asociatia „Oxigen” –Fii ghid 
in satul tau, Asociatia „Ecosophia” –Romania Junior Ranger, Fundatia ProPark Arii Protejate – 
Junior Ranger de la Dunare-n Carpati. 

Participarea in cadrul proiectului Junior Ranger de la Dunare-n Carpati, de Ziua Mediului 
l infiintarea unui Punct de Informare despre ariilor protejate din judetul Brasov impreuna cu 
elevii scolii nr 9 Brasov. 

Insotirea unui grup de 70 persoane (elevi si profesori) pe traseul Zarnesti- Prapastiile 
Zarnestiului- cabana Curmatura, cu scopul prezentarii ariei protejate, precum si notiuni 
importante despre biodiversitatea PNPC; actiunea s-a desfasurat in cadrul unui parteneriat 
multilateral scolar cu titlul STROG HEALT, HAPPY PEOPLE la care au participat reprezentanti 
ai  scolilor din Belgia ,Spania, Estonia, Polonia, Slovenia, Turcia, Romania (Scoala Mihai 
Eminescu din Ploiesti). 
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In data de 24 mai (Ziua Europeana a Parcurilor) a fost realizata o prezentare a ariilor 

protejate, in special a PNPC la Scoala Generala Magura, de asemenea elevii au primit tricouri, 
sepci si alte materiale de promovare a evenimentului. 

   
 
Administratia parcului a organizat o  tabara de inventariere a lepidopterelor( 08-

12.07.2013) la care au participat experti din Ungaria si Germania, precum si studenti de la 
Universitatea Babes Bolyai; de asemea au participat si elevi de la Liceul Teoretic Zarnesti si SC 
Generala nr 2 Zarnesti care au participat la diferite activitati de constientizare si educatie 
ecologica. 
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In perioada 31 iulie-2 august s-a desfasurat tabara Romania Junior Ranger organizata in 
parteneriat cu Asociatia Ecosophia. 

 

  

                 
 
In perioada 20-24 august s-a desfasurat tabara Junior ranger implicati de la Dunare-n 

Carpati organizata in parteneriat cu Propark Fundatia pentru Arii Protejate la Cabana Curmatura, 
unde au participat 18 elevi din Brasov si Braila. Acestia au participat la diferite activitati de 
constientizare si educatie ecologica, au fost realizate mai multe excursii in teren in care li s-au 
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explicat importanta ariilor protejate. De asemenea a fost infiintat si Clubul Junior ranger pentru 
ariile protejate din Brasov. 
 

                  

                
 
 
Comunicare 
 

Obiectiv general: Imbunataţirea starii de conservare a biodiversitaţi PNPC,  in scopul 
reducerii impactului negativ asupra speciilor si habitatelor, prin crearea unor condiţii optime de 
vizitare şi informare, care sa satisfaca vizitatorii şi localnicii atat din punct de vedere recreaţional 
cat şi educativ. 
Obiectivele specifice si principalele activitati 

Obiectivul specific 1.  Imbunatatirea infrastructurii de vizitare a Parcului National Piatra 
Craiului, ca instrument de comunicare, in vedere crearii unor condiţii optime de vizitare şi 
informare, care sa satisfaca vizitatorii şi localnicii atat din punct de vedere recreaţional cat şi 
educativ. 
 La inceputul lunii octombrie au inceput lucrarile de finalizare la Centrul de Vizitare Zarnesti si 
construirea unui Punct de informare turistica, care vor crea infrastructura majora de management 
a vizitatorilor din zona PNPC. Acesta va contribui la promovarea valorilor sitului Natura 2000, la 
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informarea şi conştientizarea vizitatorilor, localnicilor şi implicit, la imbunataţirea gradului de 
conservare a speciilor habitatelor şi a peisajului tradiţional al PNPC. 
 

Obiectivul specific 2.  Imbunatatirea nivelului de informare si constientizare al 
vizitatorilor  si localnicilor (adulti si copii) cu privire la biodiversitatea PNPC si la importanta 
conservarii sale, prin relizarea unor materiale informative adecvate. 
Administratia parcului a realizat o serie de materiale promotionale in cadrul proiectelor cu 
fonduri europene pe care le deruleaza, materiale ce au fost impartite vizitatorilor si turistilor care 
viziteaza Parcul National Piatra Craiului.  
 

Obiectivul specific 3. . Intarirea capacitaţii instituţionale a APNPC  in vederea 
comunicarii. informarii şi conştientizarii publicului.  
In prima jumatate a anul 2013 angajatii parcului au participat la cursurile de instruire in vederea 
perfectionarii pentru activitatile de informare si constientizare a publicului. 
  
    Unul din cele mai importante canele de comunicare este pagina web a parcului. Mai jos 
sunt prezentati vizitatorii paginii web: 

Clasament tari care au accesat site-ul www.pcrai.ro in 2013 
Romania ro 455,3372, 424,777125.67 GB  
  
United States us 207,480279,65446.01 GB  
  
Germany de 26,970107,3954.68 GB  
  
Ukraine ua 15,89018,075664.03 MB  
  
 Great Britain gb 10,54754,2662.26 GB  
  
 France fr 9,45839,5951.50 GB  
  
 Netherlands nl 9,32131,3251.87 GB  
  
 Israel il 8,33429,5981.08 GB  
  
 China cn 8,0549,862569.06 MB  
  
 Italy it 7,42132,0801.39 GB 
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Administratia parcului ofera informatii pentru turistii care viziteaza Centrul de Vizitare 

Zarnesti  Parcului National Piatra Craiului, informatii solicitate pe teren, cat si informatii 
solicitate prin email. 
 

8.6. Educaţie ecologica 

Exista o strategie din partea Parcului privind activitatea educaţionala cu specific ecologic, 
strategie care se concentreaza in jurul manualului de educatie ecologica a Parcului National Piatra 
Craiului. 

Manualul educativ ecologic referitor la Parcul Naţional Piatra Craiului se preda in toate 
şcolile din comunitaţile locale, respectiv 11 şcoli generale, din judeţele Braşov şi Argeş.  
         Copiii care parcurg materialul sunt incluşi intr-un program de activitaţi practico-educative 
care implica excursii, concursuri, tabere. 
         In cadrul activitaţii de educatie ecologica, cel mai important grup ţinta ales il constituie 
copiii de varsta şcolara. Ţelurile programului pe termen lung se leaga de formarea in randul 
copiilor din comunitaţile locale şi nu numai, a unui comportament responsabil faţa de natura in 
general şi faţa de PNPC in particular. Pe termen scurt, programul mizeaza pe influenţa puternica 
pe care o au copiii asupra parinţilor şi asupra comunitaţilor locale in general. 

Dintre rezultatele programului menţionam apropierea continua de membrii comunitaţilor 
locale, participarea din ce in ce mai larga a copiilor la acţiuni de ecologizare in Parc, solicitarile 
din partea inspectoratelor şcolare de a largi pe cat posibil programul educaţional şi in zone situate 
la distanţa de Parc, reducerea cantitaţilor de deşeuri depozitate necorespunzator de membrii 
comunitaţilor locale in zona PNPC, imbunataţirea imaginii Parcului in comunitaţile locale. 

In prima parte a anului 2013 s-a realizat o intalnire cu cadrele didactice de la scolile de pe 
raza parcului ( Sc. Gen Magura, Sc Gen Pestera, Sc Gen Sirnea, Sc Gen Nae A. Ghica Rucar, 
Grup Scolar Forestier Rucar, Clubul copiilor Rucar, Liceul Teoretic Zarnesti, Scoala Generala Nr 
1 Zarnesti, Scoala Generala nr 3 Zarnesti)  in vederea participarii acestora la cea de-a XI-a editie 
a Concursului Serbarile Craiului. 

Pentru concursul Serbarile Craiului administratia parcului s-a ocupat de achizitionare 
premii, tiparire diplome, fise de concurs, elaborare teste, pregatirea traseelor pentru probele 
practice- schi slalom, stafeta sanie si rachete pe zapada, concurs la care au participat 12 echipe 
formate din 4 elevi clasele V-VIII de la scolile mai sus mentionate. Concursul a constat in 4 
probe: testul de cunostinte generale din Manualul de Educatie Ecologica pe care elevii il 
studiaza la orele de optional; proba de schi slalom; proba de stafeta sanie si proba de rachete de 
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zapada. La sfarsitul concursului clasamentul a fost urmatorul: 1.Sc. Generala Nr. 1 Zarnesti; 2. 
Sc. Generala  Magura; 3.Clubul Copiilor Rucar. 

  

  
 

 Pe tot parcursul anului 2013  au fost realizate  prezentari despre Parcul National Piatra 
Craiului  atat la Centrul de Vizitare Zarnesti  cat si  la scolile din zona parcului: Scoala nr 1 
Zarnesti, Scoala nr. 2 Zarnesti, Scoala nr.3 Zarnesti, Liceul Teoretic Zarnesti, Scoala Generala 
Podu Dambovitei, Colegiul Andrei Saguna Brasov, Scoala Generala nr. 97 Bucuresti, Scoala 
Generala Magura, Scoala Generala Pestera. De asemenea s-au organizat excursii in teren cu elevii 
scolilor mai sus mentionate. 
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Dintre rezultatele programului menţionam apropierea continua de membrii comunitaţilor 
locale, participarea din ce in ce mai larga a copiilor la acţiuni de constientizare si educatie 
ecologica, solicitarile din partea cadrelor şcolare de a largi pe cat posibil programul educaţional şi 
in zone situate la distanţa de parc, reducerea cantitaţilor de deşeuri depozitate necorespunzator de 
membrii comunitaţilor locale in zona PNPC, imbunataţirea imaginii Parcului. 
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Capitolul 9. P4 Management şi Administrare 

9.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare  

 Pe terenul cu suprafata de 3024 mp situat adiacent drumului ce iese din Zarnesti catre Plaiul 
Foii, este construit  Centrul de Vizitare al Parcului National Piatra Craiului ce se incadreaza in 
urmatorii parametri tehnici: 
- conform Certificat de Urbanism 01 din 13.02.2003: POT = 73.75 %, CUT = 0.92 
- S teren = 3024 mp 
- Suprafata construita la sol = 920 mp + 159 mp (terase) 
- Suprafata desfasurata = 1878 mp + 159 mp (terase) 
- Suprafata utila = 1678 mp + 159 mp (terase) 
- Regim de inaltime = P+E+M 
- H coama = 16 m 
 

Centru de vizitare (spatiu public) 770 mp + 117 mp (terase) 
Functiuni principale: 

Administratie – birouri (operational) 260 mp + 42 mp (terase) 
Cazare (spatiu public)   498 mp 
Gospodarie (operational)  150 mp 
TOTAL    1678 mp 

 
Suprafata utila parter   816 mp 
Suprafata utila etaj   644 mp 
Suprafata utila mansarda  218 mp 
Terase     159 mp 
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In cadrul proiectului POS Mediu "Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii 

Parcului National Piatra Craiului prin informare, constientizare, monitorizare si vizitare", in luna 
august a fost semnat contractul de lucrari in vederea finalizarii Centrului de Vizitare Zarnesti si 
construirea Punctului de Informare Curmatura. Lucrarile au demarat la inceputul lunii octombrie 
atat la Centrul de Vizitare Zarnesti cat si la Curmatura, iar pana la sfarsitul anului 2013 s-a 
realizat aproximativ 25% din totalul lucrarilor ce urmeaza a fi executate. 

 
 
 
    Centrul de Vizitare Zarnesti 

  
                Punct Informare Curmatura 
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 In luna august, dupa aprobarea tarifului de vizitare, administratia parcului a demarat 

pregatirile pentru aplicarea tarifului constand in: 
- a montarea si punerea in functiune 3 automate de bilete la Posta Zarnesti, Centrul de 

Vizitare Zarnesti si Cabana Plaiul Foii 
- realizarea a 6 panouri informative cu informatiile necesare pentru achizitionarea 

biletului montate la cele 3 automate de bilete cat si la principale cai de acces in parc( la inceputul 
anului 2014 vor fi realizate si montate si alte panouri informative cu privire la achizitionarea 
biletului de vizitare); realizarea si montarea unui banner in orasul Zarnesti cu privire la tariful de 
vizitare. 

- incheierea unui contract cu o firma de specialitate pentru plata tarifului de vizitare prin 
SMS. 

 
La inceputul lunii septembrie, printr-un eveniment realizat in colaborare cu magazinul de 

echipament foto F64 Studio a fost lansat si promovat  tariful de vizitare. Acesta va fi aplicat in 
perioada 1 mai- 31 octombrie a fiecarui an, exceptie de la plata o fac persoanele sub 14 ani si 
persoanele din comunitatile limitrofe parcului. 

 
        Posta Zarnesti        Centrul de Vizitare Zarnesti 

                
Echipamentul achizitionat in anul 2013 in vederea cresterii capacitatii institutionale de 
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gestionare a ariei protejate de catre administratia parcului: 

• 1 ATV Yamaha Viking Profesional RS( proiect pos mediu "Revizuirea planului de 
management al Parcului National Piatra Craiului si sit-ului Natura 2000 RO SCI 0194 
Piatra Craiului) 

                                                        
 

• camera video CamOne cu sensor de miscare in scop de monitorizare  
• statie meteo: a fost montata statia meteorologica Vaisala linga cabana Curmatura - alt. 

1450m. 

 
           

Contracte incheiate in anul 2013 pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari:  
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Contracte in cadrul Proiectului Pos Mediu Imbunatatirea starii de conservare a 
biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin informare, constientizare, 
monitorizare si vizitare  

Nr. 

crt. 
Denumire contract Servicii/Lucrari/Bunuri 

1 

Contract servicii Realizare film documentar 
Parcul National Piatra Craiului 

• Realizare film documentar cu 
accent pe specii si habitate din 
PNPC 

2 

Contract lucrari  Finalizarea Centrului de 
Vizitare si constructie Punct de Informare 
Curmatura 

• Finalizare Centrul de Vizitare 
Zarnesti 

• Construire Punct informare 
Curmatura 

3 

Realizarea conceptiei ghidului tematic cu 
trasee de vizitare; Realizarea ghidului si 
pliantelor cu speciile si habitatele şi pliantelor 
si designul materiale trasee tematice; Tiparire 
ghid specii, ghid tematic, pliante si alte tipuri 
de materiale de informare si promovare 

• Ghid tematic 3000 buc. in lb. 
romana si  2000 buc. in lb. engleza 

• Ghid specii 3000 buc.  romana si  
2000 buc.  engleza 

• Pliante specii si habitate 1000 in 
romana si 1000 in engleza din 
fiecare tip.( 12 tipuri) Total 24000 
buc 

• Insigne sigla parcului 2000 buc 
• Postere 5000 buc 
• Pliant general 7000 in lb. romana si 

3000 in lb. Engleza 
• Mascota : 600 buc  

• Realizare design, printare si 
montare 12 panouri informative in 
interiorul infochioscurilor, 3 
panouri fata-verso pentru fiecare 
infochiosc 

• Realizarea designului panourilor 
informative de pe traseele tematice- 
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18 panouri in format compatibil cu 
cerintele tipografice 

 
  
 
      
 
Contracte in cadrul Proiectului Pos Mediu Revizuirea planului de management al Parcului 
National Piatra Craiului si sit-ului Natura 2000 RO SCI 0194 Piatra Craiului 

Nr. 

crt. 
Denumire contract Servicii/Lucrari/Bunuri 

1 
Contract furnizare bunuri pentru intarirea 
capacitatii institutionale si gestionare a ariei 
protejate 

• Server baze de date GIS si cartare 

• Hard-uri externe 

2 
Contract furnizare bunuri pentru intarirea 
capacitatii institutionale si gestionare a ariei 
protejate 

• Snowmobil 

3 
Contract servicii pentru etichete si roll-up 
banner 

• 30 etichete autocolante 

• 4 roll up banner 

4 
Contract servicii pentru evaluarea activitatilor 
de informare si constientizare pentru Parcul 
National Piatra Craiului si Situl Natura 2000 

• Evaluare impact  activitati de 
informare 

5 Contract servicii auditare • Audit financiar al proiectului 

 
Contracte in cadrul Administratiei Parcului National Piatra Craiului 
Nr. Denumire contract Furnizor 
1. Contract furnizare papetarie Metro Cash&Carry 
2 Contract servicii- semnatura electronica Certsign SRL 
3 Contract furnizare tichete masa Edenred SRL 
4 Contract sistem alarma antiefractie Wi-novation SRL 
5 Contract furnizare stingatoare si PSI Safe Chitech Service SRL 
6 Contract locatie filmare Castel Film SRL 
7 Contract servicii plata SMS Tarif vizitare Rentabiliweb SRL 
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8 Contract locatie filmare Non Stop Full Service Production 
9 Contract furnizare tricouri personalizate CSB Brasov SRL 
10 Contract locatie filmare TV Bastards Belgia 
11 Contract furnizare panouri informative, 

autocolante si banner 
CSB Brasov SRL 

12 Contract locatie filmare Studiourile Media Pro 
13 Contract servicii deratizare Fitomag SRL 
 
 
Contracte in cadrul Proiectului Bioregio Carpati 
Nr. Denumire contract Servicii/Lucrari/Furnizare 
1. Contract materiale promotionale/SC CSB 

Brasov SRL 
• Materiale promotionale 
- USB 4gb 200 buc 
- Tricouri personalizate 400 buc 
- Afise 400 buc 
- Calendare 500 buc 
- Mouse pad 500 buc 
- Pixuri 500 buc 
- Agende 100 buc 

2 Contract servicii studii/SC Green Steps 
Solutions SRL 

• Realizare studiu tarif vizitare 

3 Contract materiale promotionale/SC CSB 
Brasov SRL 

• 7 roll-up banner 

4 Contract materiale promotionale/SC CSB 
Brasov 

• 3000 buc postere 
 

5 Contract servicii realizare design materiale 
promotionale si caricaturi 

• Design materiale promotionale 
• 40 caricaturi 

      
                     

9.2. Personal conducere, coordonare, administrare 

Pe parcursul anului 2013 s-au produs mici modificari ale echipei Administratiei Parcului.  

Incepand cu data de 05 mai 2013, a fost reangajat agentul de teren plecat prin demisie in 
cursul anului 2012. In  august 2013 a demisionat din nou  , astfel, postul ramanand vacant pana la 
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organizarea  concursului pentru ocuparea acestuia la sfarsitul lunii decembrie 2013 si angajarea 
efectiva a  agentului de teren in ianuarie 2014. De asemenea, si in cadrul compartimentului 
financiar – contabil s-au produs modificari, prin demisia doamnei contabil sef in august 2013. 
Postul vacant a fost reocupat incepand cu luna septembrie 2013, in urma concursului organizat de 
catre Administratia Parcului .   

Biologul Oliviu G. Pop, al carui contract a fost suspendat in 2010 pe o perioada de 
aproape 3 ani in scopul perfectionarii profesionale, revenind in octombrie 2013 in cadrul echipei 
Administratiei PN Piatra Craiului. 

La finalul anului 2013,  comparativ cu organigrama prevazuta in Contractul de 
Administrare ,  structura personalului APN Piatra Craiului, era urmatoarea: 

 

Denumire post Numar posturi, conform 

Contract Administrare 

Numari posturi 
existente 

la data de 31.12.2013 

director al parcului 1 1 

sef paza 1 1 

economist 1 1 

responsabil relatii cu comunitatile si 
educatie ecologica 

1 1 

biolog 1 1 

specialist in tehnologia informatiei 1 1 

agenti de teren 6 5 

total 12 11 
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Lucrari curente desfasurate pe parcursul anului: intocmire contracte de munca, acte 
adiţionale, actualizarea bazei de date Revisal, eliberare diverse adeverinte, calcul salarii, 
inregistrarea  lor in programul informatic, emitere si transmitere declaratii la Administratia 
Financiara si Revisal, etc. 

9.3. Documente strategice şi de planificare (stadiul de realizarea a regulamentului, 
planului de management, a unor proiecte cu finanţare europeana/alte surse de 
finanţare care vizeaza aria naturala protejata)   

 

Stadiu Plan Management:  

Planul de Management al Parcului National Piatra Craiului care contine si Regulamentul a 
fost aprobat prin proiectul de hotarare de guvern nr. 1057 din data de 11.12.2013, avand ca 
emitent Guvernul Romaniei.  

  

 Proiectul ”BIOREGIO Carpati - Managementul integrat al diversitatii biologice si 
de peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila şi conectivitatea ecologica in Carpaţi” 

Proiectul ”BIOREGIO Carpati - Managementul integrat al diversitatii biologice si de 
peisaj pentru dezvoltarea regionala durabila şi conectivitatea ecologica in Carpaţi” este un 
proiect finantat, in principal, din fonduri europene prin Programul de Cooperare 
Transnationala Sud-Estul Europei. Proiectul BIOREGIO Carpati a fost aprobat spre finantare 
in luna ianuarie 2011 iar contractul de finantare s-a semnat cu intarziere de catre APNPC si 
Secretariatul Tehnic Comun in luna decembrie 2011 datorita procedurilor complexe de 
incheiere a acordurilor cu partenerii cehi si polonezi ai proiectului. Administratia Parcului 
National Piatra Craiului, in calitatea sa de lider de proiect, cu sprijinul RNP Romsilva, a 
continuat implementarea proiectului, inceputa chiar din anul 2011, derulandu-se urmatoarele 
tipuri de activitati in vederea asigurarii unui management eficient tehnic si financiar si in 
conformitate cu cererea de finantare a proiectului:  

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului a participat activ, impreuna cu partenerul 
responsabil pentru pachetul de lucru privind comunicarea externa (UNEP Vienna ISCC), la 
updatarea permanenta a datelor de contact a persoanelor implicate in proiect precum si a 

Activitati specifice: 
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continutului website-ului www.bioregio-carpathians.eu, site menit sa ofere publicului larg 
informatii detaliate despre proiect. De asemenea a fost constant accesata sectiunea Intranet in 
vederea comunicarii interne intre toti partenerii, intre acestia si observatori, etc. 

In colaborare cu firma de consultanta contractata, s-au intocmit cererile de rambursare 
consolidata, la nivel de proiect, inregistrate impreuna cu rapoartele de progres pe platforma 
STC, aferente celei de-a patra, a cincea si a primei jumatati a perioadei a sasea de implementare 
a proiectului in cursul lunilor februarie, august si octombrie. Au fost efectuate revizuiri ale 
acestora, conform recomandarilor Secretariatului Tehnic Comun si s-au depus documentatiile 
justificative pentru fiecare cerere de  rambursare. Toate cele 3 cereri depuse au fost aprobate, 
sumele solicitate fiind deja rambursate catre APNPC. 

Totodata, s-au intocmit rapoartele si documentele justificative si s-a solicitat efectuarea 
controlului de prim nivel pentru 3 perioade de raportare (intervalul 01 decembrie 2012 – 30 
noiembrie 2013). Administratia PNPC a colaborat cu autoritatea responsabila pentru efectuarea 
controlului de prim nivel in cadrul vizitelor la fata locului si a raspuns solicitarilor de clarificari 
primite in vederea validarii cheltuielilor raportate. 

De asemenea s-au pregatit si inaintat documentatiile necesare rambursarii cotei de 13% de 
co-finantare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru 
cheltuielilor eligibile si validate ale proiectului si s-au primit sumele aferente perioadelor a 
treia, a patra si a cincea de implementare. 

In cursul anului 2013, s-au colectat cererilor partenerilor de proiect privind necesitatea 
modificarii bugetului pe linii bugetare si pachete de lucru fata de sumele prevazute in cererea 
de finantare a proiectului. Echipa de implementare a evaluat posibilitatile de realocare bugetara 
corespunzator prevederilor Manualului programului; in urma corectarii si a centralizarii datelor 
precum si a aprobarii STC, s-au confirmat cererile de realocare bugetara ale organizatiilor 
partenere in proiect. 

Pe tot parcursul anului, echipa de implementare, impreuna cu consultantii germani, a 
acordat asistenta si supervizat intocmirea rapoartelor financiare si de activitate ale tuturor 
partenerilor ERDF anterior depunerii acestora in vederea efectuarii controlului de prim nivel 
(nivel national). 

In luna martie, in urma colectarii tuturor datelor si a documentelor necesare de la 
partenerii proiectului, APNPC a depus spre aprobare, la Secretariatul Tehnic Comun al 
programului, documentele justificative impreuna cu cererea privind modificarea proiectului 
aferenta schimbarii statutului partenerului ceh initial de la partner ERDF 20% la partener asociat 
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(20% ERDF ASP) fara buget propriu dar sponsorizat de catre partenerul asutriac UNEP ISCC 
Vienna, a inlocuirii partenerului polonez cu unul din aceeasi tara (GRID UNEP Warsaw Centre) 
precum si a prelungirii pana la data de 30.06.2014 a perioadei de implementare a proiectului. 
Schimbarile survenite in structura parteneriatului s-a datorat in principal prefinantarii insuficiente 
la nivel de institutii, prefinantare necesara implementarii activitatilor si care urma sa fie acoperita 
doar ulterior din fondurile europene. Prin urmare, bugetul unor parteneri din proiect a  fost 
suplimentat (PP01, PP05, PP09) sau diminuat (partenerul polonez UNEP GRID Warsaw Centre), 
bugetul total al proiectului fiind acum de 2.202.888,77 Euro. Totodata, prelungirea perioadei de 
implementare a fost solicitata drept consecinta a semnarii tardive a contractului de finantare cu 
STC (decembrie 2011) fata de data de inceput a proiectului (01.01.2011). Modificarile solicitate 
de catre parteneri prin intermediul APNPC in calitatea sa de lider de proiect a fost aprobata 
oficial de Autoritatea de Management in luna mai prin semnarea actului aditional la contractul de 
finantare. 

In luna octombrie, APNPC a conceput termenii de referinta si a demarat procedura de 
achizitie directa in vederea contractarii firmei responsabile de elaborarea raportului privind 
mecanismele financiare aplicate in Parcul National Piatra Craiului in cadrul proiectului. Acest 
raport a fost finalizat la sfarsitul lunii noiembrie si se va constitui ca parte integranta dintr-un 
studiu elaborat de partenerul austriac UNEP ISCC Vienna ce are ca tinta intreg arealul carpatin 
si care face referire la analiza mecanismelor financiare si inovatoare specifice ariilor 
protejate/resurselor naturale. Raportul APNPC se concentreaza pe evaluarea mecanismelor 
financiare implementate de parc (e.g. introducerea taxei de vizitare pentru turisti, colectarea 
taxei prin automate de bilete, sms, etc., promovarea unitatilor de cazare de pe arealul parcului, 
etc.). 

De asemenea, echipa de implementare a proiectului a conceput designul diverselor 
materiale promotionale (pixuri, postere, mouse-paduri, calendare, memory stick-uri, agende, 
roll-upuri), prevazute a fi realizate in cadrul proiectului, cu respectarea manualului de identitate 
vizuala al programului si a contractat, prin procedura de achizitie directa, firma furnizoare. 
Dupa realizarea acestora, s-a procedat la diseminarea materialelor promotionale tuturor partilor 
interesate. Totodata, s-a incheiat si un contract cu o firma furnizoare pentru produse de birotica 
necesare desfasurarii activitatii zilnice in cadrul proiectului. 

Impreuna cu firma de consultanta blue! advancing european projects GbR din Germania, 
pe tot parcursul anului s-au elaborat diverse documente si instrumente menite sa asigure o 
coordonare eficienta la nivel de proiect, e.g. instrumente de raportare si monitorizare a stadiului 
de implementare a proiectului destinate liderilor de pachete de lucru. 
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In luna noiembrie, la solicitarea STC, s-au colectat si verificat datele privind previziunile 
bugetare pentru urmatoarele luni de implementare a proiectului pentru fiecare partener din 
proiect si s-au depus la autoritatile finantatoare care vor hotara ulterior, in luna ianuarie 2014, 
suma cu care va fi diminuat bugetul proiectului. 

In calitatea sa de lider de proiect, APNPC s-a implicat in mod activ in organizarea tuturor 
evenimentelor/intalnirilor din cadrul proiectului. 

Participarea la evenimente/intalniri: 

Astfel, administratia a organizat, impreuna cu UNEP Vienna ISSC, intalnirea partenerilor 
de proiect si a Comitetului Director de la Viena, Austria, in data de 5 - 6 martie 2013, in 
vederea asigurarii unui management eficient la nivel de proiect. Cu aceasta ocazie au fost 
invitati toti partenerii din proiect si s-au facut referiri la planificarea si implementarea 
activitatilor din cadrul fiecarui pachet de lucru, modalitatile de raportare/rambursare a 
cheltuielilor din cadrul proiectului, procedura de modificare a proiectului, realocari bugetare, 
etc. 

Liderul de proiect a participat la 2  intalniri ale partilor interesate, desfasurate la Detva 
(Slovacia) si Donji Milanovac (Serbia), in ianuarie si februarie 2013 si a organizat 2 intalniri 
ale partilor interesate (membrii in Consiliul Consultativ si Consiliul Stiintific al APNPC) din 
cele 2 judete, Brasov si Arges, pe teritoriul carora isi are limitele Parcul National Piatra 
Craiului. Intalnirile au avut loc in in data de 27 februarie si 29 martie 2013 iar scopul lor 
principal a fost colectarea de informatii pentru elaborarea studiului privind oportunitatile de 
dezvoltare regionala aferente ariei protejate. 
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In luna martie 2013, reprezentantul administratiei a participat la 2 intalniri in cadrul 
pachetului de lucru nr. 7, organizate de Conventia Carpatica si avand ca scop final diseminarea 
informatiilor si asigurarea implementarii rezultatelor proiectului in politicile si strategiile 
sectoriale la nivel national.  

Echipa de implementarea a pregatit toate documentele solicitate privind stadiul de 
implementare al proiectului si le-a prezentat in cadrul vizitei de monitorizare a STC, intalnire 
care a precedat Conferinta Retelei de Arii Protejate din Carpati ce a avut loc la Tatranska 
Javorina (Slovacia), in intervalul 23 - 26 aprilie si care a fost unul dintre evenimentele majore 
ale proiectului. 

APNPC a pregatit si organizat evenimentele ocazionate de Ziua Parcurilor de Carpati in 
perioada 24 – 26 Mai 2013 si a participat la intalnirea anuala organizata de STC al programului 
Sud-Estul Europei, din 19 iunie, Bucuresti. Intalnirea a fost menita sa faciliteze comunicarea 
intre parteneri ai proiectelor finantate prin programul de cooperare transfrontaliera cu 
organismele finantatoare si nu numai. 

Avand un rol semnificativ in atingerea rezultatelor prevazute in cererea de finantare, 
APNPC a participat la intalnirea organizata de catre liderii a 2 pachete de lucru (WP4 si WP6) 
la Budapesta, in perioada 25 – 27 iunie, unde delegatia APNPC a participat activ la elaborarea 
drafturilor studiilor ce sunt prevazute a fi elaborate in cadrul pachetului nr. 4 sau a actiunilor ce 
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urmeaza a fi implementate de catre ariile pilot conform prevederilor proiectului si a bugetului 
disponibil. 

APNPC a participat la intalnirea din perioada 3 – 5 iulie (Freising, Germania) cu 
reprezentantii firmei de consultanta blue! Advancing European Projects (Germania), firma 
contractata pentru asigurarea managementul proiectului. Au avut loc discutii privind asigurarea 
unui management eficient, pregatirea urmatorului raport de progres intermediar, training pentru 
utilizarea platformei IMIS a programului SEE.  

De asemenea, s-a organizat o intalnire cu reprezentantii APNPF si ai Parcului National 
Djerdap, Serbia (pachetul de lucru nr. 1 si 6) ce s-a desfasurat in perioada 22 – 23 iulie la 
Orsova si in cadrul careia s-au  planificat activitatile viitoare. 

In intervalul 23 – 24 septembrie, liderul de proiect impreuna cu reprezentatii APNMM a 
organizat si participat la cea de-a cincea intalnire a partenerilor proiectului si a Comitetului 
Director la Viseu de Sus, jud. Maramures, in una din ariile pilot ale proiectului. Pregatirea 
documentelor aferente intalnirii, asigurarea logisticii necesare  necesare, medierea intalnirii sau 
diferitele activitati de follow-up se numara printre actiunile intreprinse de reprezentantii 
Parcului cu sprijinul firmei de consultanta germane si a delegatiei APNMM. Intalnirea a fost 
urmata de vizitele pe teren din cadrul pachetului de lucru nr. 5 in Ucraina si Romania ce au fost 
coordonate de liderul de proiect impreuna cu partenerii romani si urcraineni. 
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Delegatia APNPC a participat la intalnirea din cadrul proiectului GEF ”Imbunatatirea 
sustenabilitatii financiare a retelei de arii protejate din Muntii Carpati”, Sinaia (13 - 15 
noiembrie), intalnire unde s-a promovat si proiectul BioREGIO si in special raportul privind 
mecanismele financiare implementate in Parcul National Piatra Craiului. 

In data de 19 noiembrie, la Budapesta (Ungaria), a avut loc intalnirea cu reprezentantii 
Secretariatului Tehnic Comun, impreuna cu delegata firmei de consultanta, in vederea 
implementarii unor activitati din proiect, a realocarilor bugetare sau a hotararii privind 
diminuarea bugetului total al proiectului, etc.  

De asemenea, inca din luna decembrie, APNPC facut demersuri pentru pregatirea 
urmatoarelor intalniri programate a avea loc in 2014 si in special a conferintei finale a 
proiectului. 

Membrii echipei de implementare a proiectului au desfasurat activitaţi zilnice de 
comunicare precum: schimbul permanent de informatii/documente prin intermediul postei, 
apelurilor telefonice, primirii/expedierii de e-mail-uri de la/catre toti partenerii proiectului sau 
Secretariatul Tehnic Comun, etc. 

Activitati zilnice: 

De asemenea, s-au intocmit deconturi de cheltuieli si achizitionat diferite bunuri/servicii 
necesare implementarii in conditii optime a proiectului, s-a updatat permanent baza de date a 
persoanelor implicate in proiect iar echipa de proiect a colaborat zilnic cu expertii firmei de 
consultanta in vederea solutionarii diverselor probleme aparute, via e-mail, Skype, etc. 
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Proiect POS "Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National 
Piatra Craiului prin informare, constientizare, monitorizare si vizitare" 

Valoarea totala a proiectului: 7.741.549,83  Lei 

Bugetul proiectului 
          Valoare totala proiect:   7.741.549,83 /   Lei /Euro 1 

 Valoare eligibila proiect:   6.378.974,19/   Lei/Euro 1 

 Contribuţia financiara Comunitara solicitata: 5.103.179,35 /   Lei/Euro 1 

          TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile:  1.293.836,64 / 307.266,23 Lei/Euro 

 TVA aferent cheltuielilor neeligibile:  0 lei/euro 

 
 
Obiectivul general (Scopul): 

 Imbunataţirea starii de conservare a biodiversitaţi PNPC, in scopul reducerii impactului 
negativ asupra speciilor şi habitatelor prin monitorizarea acestora şi prin crearea unor condiţii 
optime de vizitare şi informare, care sa satisfaca vizitatorii şi localnicii atat din punct de vedere 
recreaţional cat şi educativ. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 
 Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi localnicilor despre 
biodiversitatea din Parcul Naţional Piatra Craiului; 

1.Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comuniţaţilor locale asupra biodiversitaţii 
Parcului Naţional Piatra Craiului; 

2.Intarirea capacitaţii instituţionale a Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului de 
gestionare a ariei protejate; 

3.Imbunataţirea managementului prin monitorizarea habitatelor şi a speciilor de importanţa 
comunitara / naţionala in scopul atingerii obiectivelor de conservare in PNPC şi situl RO 
SCI0194 Piatra Craiului. 

 
 
Activitaţile proiectului: 

Componenta 1. (A) Activitati preliminare masurilor concrete de investiţii (intocmire 
proiecte tehnice, studii tehnice şi ştiinţifice, SF-uri etc.). 
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Activitatea A.1. Activitati preliminare masurilor concrete de investiţii (intocmire proiecte 
tehnice, studii tehnice şi ştiinţifice, SF-uri etc.). 

Componenta 2 (B) Realizarea infrastructurii de vizitare ( Finalizarea Centrului de 
Vizitare, construirea şi amenajarea unui Punct de Informare in zona Curmatura şi 
execuţia infochioşcurilor) 

Activitatea B.1. Finalizarea lucrarilor de construcţie la Centrul de Vizitare 

Activitatea B.2 Construirea şi amenajarea unui punct de informare in zona Curmatura 

Activitatea B.3 Realizare infochioşcuri 

Componenta 3 (C) Monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţa 
comunitara/naţionala 

Activitatea C 1: Monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţa comunitara/naţionala in 
scopul imbunataţirii managementului şi a atingerii obiectivelor de conservare in PN Piatra 
Craiului şi situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, conform acţiunii A3 din planul de management 
al PNPC. 

Componenta 4 ( E)Activitaţi pentru informare şi conştientizare: 

Activitatea E.1. Realizare trasee tematice  

Activitatea E.2. Constientizarea şi informarea grupului ţinta şi a factorilor interesaţi prin 
activitaţi de informare şi conştientizare specifice şi prin realizare de materiale informative 

Activitatea E.3. Evaluarea impactului activitaţilor de informare şi conştientizare a 
vizitatorilor asupra biodiversitaţii din PNPC  

Componenta 5 (E)Informare şi publicitate in legatura cu asistenţa financiara 
nerambursabila 

Activitatea E.4. Realizarea  de comunicate de presa, conferinţe de presa, realizarea şi 
montarea panourilor temporare şi a placuţelor permanente 

Componenta 6. (F) Creşterea capacitaţii instituţionale a administraţiei de gestionare a 
ariei protejate. 

Activitatea F.1. Instruirea personalului 
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Activitatea F.2. Achiziţionarea echipamentelor necesare in vederea creşterii capacitaţii 
instituţionale de gestionare a ariei protejate 

Componenta 7 Activitaţi de management al proiectului (MP) 

Activitatea MP.1. Achiziţionarea de bunuri/consumabile UIP  

Activitatea MP.2. Management de proiect, management de contracte, comunicare , etc ( 
salarii, chelt. adm, chelt. achiziţii publice, carburant) 

Activitatea MP.3. Asigurarea serviciului de audit 

Stadiul achizitiilor 
 
 Din cele 29 de contracte din planul achizitiilor au fost atribuite 26, din care 24 total sau 
partial finalizate 
  
 Mai sunt de atribuit trei contracte, pentru care se vor demara procedurile in cursul lunilor 
martie si aprilie. Este vorba despre amenajarea Centrului de vizitare, amenajarea traseelor 
turistice si realizarea infokioscurilor 
 

 
Prefinantari-rambursari 

 
 Pana la aceasta data am incasat intreaga contravaloare a prefinantarii, respectiv 
1.275.794,8 lei, reprezentand 20% din valoarea proiectului. 
In conformitate cu prevederile Contractului de finantare am depus pana in prezent 8 cereri de 
rambursare, in valoare de 1479789,3 lei , din care s-au rambursat 1193207,52 lei, reprezentand 
contravaloare a trei din cele 4 cereri din care s-a scazut procentul de 30% din prefinantare 
 
 
Bunuri achizitionate 
  
S-au achizitionat bunuri necesare desfasurarii activitatii de implementare si intaririi capacitatii de 
management a Parcului, respectiv autoturisme, ATV, biciclete, echipamente de monitorizare, 
computere si software GIS. Valoarea achizitiilor de bunuri a fost de cca.400.000 lei. 
 
Servicii prestate 
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 S-au finalizat serviciile de proiectare pentru Punctul de informare si Centrul de vizitare, 
serviciile conexe (de eleaborare de studii, memorii, necesare pentru obtinerea de avize, 
autorizatii) 
 De asemenea, s-a finalizat prima etapa de cercetare sociologica, menita sa ofere informatii 
despre gradul de constientizare al populatiei inainte de campania de constientizare  
 
 
Activitati de instruire 
  
 Personalul UIP si personalul Parcului implicat in activitati de monitorizare a participat 
pana in prezent la sesiuni de instruire pentru monitorizare si in probleme de comunicare si relatia 
cu vizitatorii. Trei persoane au participat in cursul anului 2013 la o sesiune de instruire in 
management financiar. 

 

 
Monitorizare 
  
 In cadrul proiectului POS “Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului 
National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitare” exista 22 protocoale de 
monitorizare, descrise la Capitolul 1.2. Monitorizarea starii de conservare. 

 
Publicitatea proiectului 
 
 Au fost organizate conferinte de presa, au fost transmise comunicate de presa si au avut 
loc doua excursii cu reprezentanti ai presei centrale, in vederea unei mai bune intelegeri a 
necesitatii conservarii biodiversiatatii si in vederea popularizarii proiectului. 
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     Lucrari 
 
 Pana in prezent s-au realizat lucrari in  proprortie de 25% din totalul lucrarilor ce vor fi 
executate la Centrul de vizitare Zarnesti si la Centrul de informare “Curmatura” 

 
  
 
 
 A fost instalata statia meteo de la Curmatura. 
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Proiect POS "Revizuirea planului de management al Parcului National Piatra Craiului 
si sit-ului Natura 2000 RO SCI 0194 Piatra Craiului". 

 
In cursul anului 2013 a fost aprobat proiectul "Revizuirea planului de management al Parcului 
National Piatra Craiului si sit-ului Natura 2000 RO SCI 0194 Piatra Craiului", SMIS 43313 

• Valoarea totala a proiectului: 1.366.729,08 Lei / 306.441,47 Euro 1  
• Durata proiectului: 27 luni 
• Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de 

dezvoltare, UAT-uri) 
• Parcul Naţional Piatra Craiului este situat in Carpaţii Meridionali incluzand Creasta Pietrei 

Craiului, in totalitate şi spaţii din culoarele intramontane limitrofe, Rucar-Bran şi Rucar-
Zarneşti. Parcul Naţional Piatra Craiului (cod sit Natura 2000: ROSCI0194) se extinde pe 
raza judeţelor Braşov si Arges, in regiunile de dezvoltare Centru şi Sud Muntenia, 
incluzand suprafeţe aparţinand localitaţilor Zarneşti, Moeciu (satele Magura şi Pestera), 
Bran, Fundata, Rucar, Dambovicioara şi Dragoslavele. PNPC se intinde intre 
coordonatele de 45 22’ 1.73’’ şi 45 34’ 49.55’’ latitudine nordica şi 25 08’ 51.61’’ şi 25 
21’ 57.21’’ longitudine estica. Suprafaţa totala a Parcului Naţional Piatra Craiului este de 
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14773 ha din care 7806 ha in jud. Brasov şi 6967 in judeţul Argeş. Suprafaţa sitului 
Natura 2000 ROSCI0194 este de 16072 ha. 

• 
• 

Obiectivele proiectului 

• Asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de interes 
national/comunitar  din Parcul Naţional Piatra Craiului  şi situl Natura 2000 ROSCI0194  

Obiectiv general al proiectului: 

• 
• O 1. Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor  din Parcul Naţional 

Piatra Craiului  şi situl Natura 2000 ROSCI0194 prin revizuirea si aprobarea planului de 
management in concordanţa cu legislaţia in vigoare  

Obiective specifice: 

• O 2. Imbunatatirea nivelului de informare şi conştientizare in randul populatiei din zonele 
limitofe ariilor protejate si a grupurilor interesate, cu privire la necesitatea protejarii 
patrimoniului natural al Parcului Naţional Piatra Craiului  şi sitului Natura 2000 
ROSCI0194  

 
 Pana in prezent s-au incheiat 5 din cele 9 contracte de achizitie de bunuri sau servicii si s-
a achizitionat un snow-mobil in vederea intaririi capacitaţii instituţionale de gestionare a ariei 
protejate. Este in curs procedura de atribuire a contractului de organizare de evenimente (actiuni 
de informare-constientizare). 

 

Proiectul GEF "Imbunatatirea Sustenabilitatii Managementului Financiar al Ariilor 
Protejate din Carpati" 

 APNPC a participat, in calitate de zona pilot, la toate activitatile organizate in cadrul 
proiectului GEF Imbunatatirea Sustenabilitatii Managementului Financiar al Ariilor Protejate din 
Carpati. Au forst furnizate date pentru rapoartele intocmite in cadrul proiectului si a fost finalizat 
Planul de Afaceri pentru PN Piatra Craiului. 

In acest cadru a fost obtinuta aprobarea de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 
pentru noile tarife prcaticate de APNPC, inclusiv pentru tariful de vizitare al parcului. Apoi, in 
toamna anului 2013 a fost instalata infrastructura pentru informarea vizitatorilor si pentru 
colectarea tarifului de vizitare, fiind instalate 3 automate de vandut bilete, panouri informative si 
un banner privind modalitatea de plata a tarifului de vizitarem aceasta informatie fiind postata si 
pe site. De asemenea, au fost achizitionate si puse in functiune 2 case de marcat portabile pentru 
vanzarea biletelor si de catre personalul de teren. A fost pus in functie si sistemul de plata al 
acestor bilete prin SMS. In prima parte a anului 2014 va fi implementat si sistemul de vanzare 
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on-line, pe site-ul parcului. Totodata va fi imbunatatit sistemul de informare in zona Prapastiile 
Zarnestilor, cea mai vizitata, prin inlocuirea vechilor panouri informative degradate, din lemn, cu 
unele noi, confectionate din metal, astfel inact turistii care platesc tariful de intrare si parcurg 
aceasta zona sa beneficieze de informatiile oferite. La Sinaia a fost organizata in luna noiembrie o 
intalnire a reprezentatilor CNPA in vederea definitivarii modulelor de training privind 
managementul financiar al ariilor protejate, directorul parcului fiind facilitator. 

De asemenea, conducerea administratiei parcului a fost implicat activ si in activitatile Asociatiei 
Administratiilor de Arii Naturale Protejate creata in cadrul acestui proiect, care isi are sediul la 
Parcul National Piatra Craiului. Astfel, s-a participat si prezentat punctul de vedere al 
administratiilor la cateva intalniri organizate la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, 
precum si de catre Ministrul Delegat pentru Ape, Paduri si Piscicultura. De asemenea, AAANP a 
fost reprezentata si la o intalnire organizata cu alte ONG-uri de profil si cu Coalitia Natura2000, 
in vederea exprimarii unui punct de vedere comun privind necestitatea finantarii ariilor protejate 
si de la bugetul statului sau Fondul pentru Mediu. Asociatia a fost contractata de catre 
Secretariatul Conventiei Carpatice pentru a realiza activitati in calitate de unitate de coordonare a 
CNPA (Reteaua de Arii Protejate din Carpati), care include actualizarea bazei de date cu membrii 
retelei, gazduirea si imbunatatirea paginii web etc. 
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9.4. Instruire personal  

4 instruiri cu personalul APNPC, cu privire la modul de utilizare a noilor echipamente 
GPS si a protocoalelor de monitorizare pentru activitati specifice de monitorizare.  

 Participare dlui ec. Adrian Ciurea la instructajul achizitii-mecanizare-investitii de la Iasi, 
perioada 6-8 martie 2013 organizat de RNP Romsilva. 

 Instruire in vederea perfecţionarii pentru activitaţile de informare şi conştientizare a 
publicului pentru personalul PNPC in perioada 04-08.02.2013. 

 Instruire privind perfectionarea activitatii de management financiar pentru proiectele cu 
finantare externa pentru personalul PNPC in perioada 27-29.05.2013. 
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9.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul in 
care se face raportarea (valoarea cheltuielilor efectuate in folosul ariei, valoarea 
tarifelor incasate)  

 Acest compartiment se ocupa de organizarea, coordonarea şi efectuarea tuturor 
activitaţilor specifice domeniului de activitate financiar-contabil, plecand de la intocmirea 
documentelor primare, pana la realizarea bugetelor de venituri şi cheltuieli anuale, analiza 
financiara etc. şi  intocmirea tuturor actelor ce vizeaza personalul: intocmire contracte de munca, 
acte adiţionale, decizii, operare modificari in Revisal etc. 

 In iulie 2009 s-a semnat contractul de administrare intre Regia Naţionala a Padurilor şi 
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, prin care R.N.P. achita contravaloarea serviciilor 
de administrare conform unui buget anual aprobat, in anul 2013 inregistrandu-se urmatoarele 
sume pe linii bugetare: 

 

DENUMIRE LINIE BUGET PREVAZUT 
RON,CONFORM  

CONTRACT 
ADMINISTRARE 

REALIZAT 
RON,AN 2013 

 

 

SALARII SI ALTE DREPTURI 
ALE PERSONALULUI 

388.376 454.021 

ACTIVITAŢI ECOLOGICE 10.778 9.300 

INTREŢINERE TRASEE ŞI 
REFUGII 

8.276 7.900 

CONŞTIENTIZARE PUBLICA 
ŞI EDUCAŢIE ECOLOGICA 

10.778 8.698 

CHELTUIELI DE BIROU 26.792 26.347 

INTREŢINERE ŞI OPERARE 
AUTOVEHICULE 

36.647 49.142 
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DEPLASARI ŞI CURSURI DE 
PREGATIRE 

15.569 5.993 

CHIRII, IMPOZITE,UTILITAŢI 62.046 81.478 

ALTE CHELTUIELI(CS) 12.000 11.000 

TOTAL 2013 571.263 653.879 

 

Veniturile realizate de catre Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului in 2013, 
comparativ cu anul 2012, sunt dupa cum urmeaza: 

 

Denumire venit Sume 2012 Sume 2013 

prestari sevicii 2.302 9.930 

inchirieri diverse 0 0 

tarife de vizitare 0 3.284 

tarife de avizare 4.204 12.490 

cazare 0 0 

alte venituri 6.595 1.984 

Total venituri 
proprii 

13.122 27.688 

Venituri din servicii 
administrare parc 

693.407 653.879 

 

 Se remarca o dublare a veniturilor proprii realizate in 2013 fata de anul anterior. 

 Compartimentul financiar contabil a fost implicat in elaborarea şi implementarea unor 
proiecte cum ar fi: 
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• proiectul GEF-UNDP “Imbunataţirea Sustenabilitaţii Financiare a Ariilor Protejate din 
Carpaţi” demarat in anul 2010. S-a realizat o analiza financiara adaptata pe planul de 
management, determinandu-se nivelul optim de resurse financiare şi de personal necesar 
pentru implementarea activitaţilor prevazute in planul de management,  plecand de la 
nivelul actual.  

• Lucrari financiar-contabile de contabilizare, implementare si de raportare nivel II si III a 
proiectului BIOREGIO Carpathians, al programului Sud Est European, in cadrul caruia 
parcul are calitatea de Leading Partner. 

• Lucrari financiar-contabile de contabilizare, implementare si de raportare a proiectului 
care a fost aprobat la  finanţare pe Axa 4 POS Mediu in luna noiembrie 2011 si s-a 
demarat in martie 2012 - „Imbunataţirea starii de conservare a biodiversitaţii Parcului 
Naţional Piatra Craiului prin conştientizare, informare, vizitare, monitorizare’’. 

• Lucrari financiar-contabile de contabilizare, implementare si de raportare a proiectului 
care a fost aprobat la  finanţare pe Axa 4 POS Mediu in luna iunie 2013 si s-a demarat in 
iunie 2013 - „Revizuirea Planului de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului si 
Sit-ului Natura 2000 Rosci 

 

9.6.  Bugetul propus pentru anul 2014 (sursele de finanţare, valoare)   

            PROPUNERE 
DE BUGET 

2014    INDICATORI Nr. 
rd. 

0 1 2 3 6 

I.     VENITURI TOTALE  
(Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 892.8 

  

1   Venituri din exploatare, 
din care: 2 890,8 

  

a) din producţia vanduta 3 792,1 

b) din vanzarea marfurilor 4 0,0 

c) din subvenţii de exploatare 5 0,0 
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aferente cifrei de afaceri 
nete, din care: 

  

c1 
 subvenţii, cf. 
prevederilor  legale in 
vigoare 6 0,0 

c2 
transferuri, cf.  
prevederilor    legale  in  
vigoare 7 0,0 

d)  producţia de imobilizari 8 0,0 

e)  alte venituri din 
exploatare 9 98,7 

2   Venituri financiare, din 
care: 10 2,0 

  

a) din imobilizari financiare 11 0,0 

b) 

din alte investiţii şi 
imprumuturi care fac 
parte din activele 
imobilizate 12 0,0 

c) din dobanzi 13 0,0 

d) alte venituri financiare 14 2,0 

3   Venituri extraordinare 15 0,0 

II     CHELTUIELI TOTALE  
(rd.17+48+51) 16 892,8 

  
1   Cheltuieli de exploatare, 

din care: 17 892,3 

  a)  cheltuieli materiale 18 77,9 
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b)  alte cheltuieli externe  (cu 
energie şi apa) 19 27,6 

c) cheltuieli privind marfurile 20 0,0 

d) cheltuieli cu personalul , 
din care: 21 570,0 

  

d1 ch. cu salariile  22 413,9 

d2 

cheltuieli cu 
asigurarile şi protecţia 
sociala şi alte obligaţii 
legale, din care: 23 118,1 

  

 ch. privind contribuţia 
la asigurari sociale 24 87,0 

ch. privind contribuţia 
la asigurari pt.somaj 25 2,1 

ch privind  contribuţia 
la asigurari sociale  de  
sanatate 26 25,0 

ch. privind  contribuţiile 
la fondurile speciale 
aferente  fondului de 
salarii 27 4,0 

d3 alte cheltuieli  cu 
personalul, din care: 28 38 

  

d3.1).ch. sociale 
prevazute prin art.21 
Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu 
modificarile şi 
completarile ulterioare, 

29 3,6 
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din care: 

            - tichete de 
creşa,  cf. Legii 
nr.193/2006, cu  
modificarile şi 
completarile   ulterioare   30 0,0 

            - tichete cadou 
pentru cheltuieli sociale 
potrivit   Legii 
nr.193/2006, cu                           
modificarile şi 
completarile                   
ulterioare     31 3,6 

d3.2) tichete de masa 32 28,3 

d3.3) tichete de vacanţa 33 0,0 

    d3.4) drepturi in natura 34 6,1 

e) 

ch. cu plaţile 
compensatorii cf. CCM  
aferente disponibilizarilor  
potrivit programelor de 
disponibilizari 35 0,0 

f) 
ch. cu drepturile  salariale 
cuvenite in baza unor 
hotarari judecatoreşti 36 0,0 

g) 
ch. cu amortizarea 
imobilizarilor corporale şi 
necorporale 37 108,2 

h) ch. cu prestaţiile externe 38 70,6 

mailto:office@pcrai.ro�
http://www.pcrai.ro/�


REGIA  NAŢIONALA  A  PADURILOR  ROMSILVA                                                                       
ADMINISTRAŢIA PARCULUI  NAŢIONAL  PIATRA  CRAIULUI  R.A.                                                                                
Str. Topliţa, nr. 150, Zarneşti 505 800 , Braşov , ROMANIA 
Tel. 0268 – 223 165; Fax. 0268 – 223008; e-mail: office@pcrai.ro                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                       
 www.pcrai.ro 

118 

 

i) alte cheltuieli de 
exploatare,     din care: 39 38,0 

  

i1) contract de mandat 40 0,0 

i2) ch. de protocol, din care: 41 0,0 

  

 - tichete cadou potrivit 
Legii nr.193/2006, cu 
modificarile şi 
completarile ulterioare 42 0,0 

i3) ch. de reclama şi  
publicitate, din care: 43 0,0 

  

 tichete cadou ptr. 
cheltuieli de reclama şi 
publicitate, potrivit 
Legii  nr.193/2006, cu 
modificarile şi 
completarile ulterioare 44 0,0 

 tichete cadou ptr. 
campanii de marketing, 
studiul pieţei, 
promovarea pe pieţe 
existente sau noi, 
potrivit Legii 
nr.193/2006, cu  
modificarile şi 
completarile ulterioare 45 0,0 

i4) ch. cu sponsorizarea 46 0,0 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea 
de exploatare  a resurselor 
minerale 47 0,0 

i6) ch. cu redevenţa pentru  48 0,0 
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concesionarea  bunurilor  

2   Cheltuieli financiare, din 
care:  49 0,5 

  
a) cheltuieli privind dobanzile 50 0,0 

b) alte cheltuieli financiare 51 0,5 

3   Cheltuieli extraordinare 52 0,0 

III     REZULTATUL BRUT 
(profit/pierdere) 53 4,0 

IV     IMPOZIT PE PROFIT 54 4,0 

V     

PROFITUL CONTABIL 
RAMAS DUPA 
DEDUCEREA 
IMPOZITULUI PE 
PROFIT, din care:                   55 0,0 

  

1   Rezerve legale 56 0,0 

2   
Alte rezerve reprezentand 
facilitaţi fiscale prevazute 
de lege 57 0,0 

3   
Acoperirea pierderilor 
contabile din anii 
precedenţi 58 0,0 

4   

Constituirea surselor 
proprii de finanţare pentru 
proiectele cofinanţate din 
imprumuturi externe, 
precum şi pentru 
constituirea surselor 
necesare rambursarii 
ratelor de capital, plaţii 

59 0,0 
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dobanzilor, comisioanelor 
şi altor costuri aferente 
acestor imprumutur 

5   Alte repartizari prevazute 
de lege 60 0,0 

6   
Profitul contabil ramas 
dupa deducerea sumelor 
de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59. 61 0,0 

7   

Participarea salariaţilor la 
profit in limita a 10% din 
profitul net,  dar nu mai 
mult de nivelul unui 
salariu de baza mediu 
lunar realizat la nivelul 
operatorului economic in 
exerciţiul  financiar de 
referinţa  62 0,0 

8   

Minimim 85% varsaminte 
la bugetul de stat sau local 
in cazul regiilor autonome, 
ori dividende in cazul 
societaţilor/companiilor 
naţionale şi societaţilor cu 
capital integral sau 
majoritar de stat 63 0,0 

9   

Profitul nerepartizat pe 
destinaţiile prevazute la 
pct.1-8 se repartizeaza la 
alte rezerve şi constituie 
sursa proprie de finanţare 64 0,0 

VI     VENITURI DIN 
FONDURI EUROPENE 65 1755,1 
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VII     
CHELTUIELI DIN 

FONDURI EUROPENE 
din care 66 1755,1 

    a)  cheltuieli materiale 67 73,9 

    b) cheltuieli cu personalul, 
din care: 68 307,4 

      b1 chelltuieli cu salariile 68.1 232,4 

      

b2 cheltuieli cu 
asigurarile şi protecţia 
sociala şi alte obligaţii 
legale 68.2 75 

    c) cheltuieli privind prestari 
servicii 69 1178,2 

    d) cheltuieli cu reclama si 
publicitate 70 0,0 

    e) alte cheltuieli 71 195,6 

VIII     
SURSE DE FINANŢARE 
A INVESTIŢIILOR, din 
care: 72 1805,2 

  

1   Surse proprii 73 1,5 

2   Alocaţii de la buget 74 0,0 

3   Credite bancare  75 0,0 

  
a) - interne 76 0,0 

b) - externe 77 0,0 

4   Fonduri europene 78 1803,7 

5   Alte surse 79 0,0 
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IX     CHELTUIELI  PENTRU 
INVESTIŢII, din care: 80 3000,0 

  

1   

Cheltuieli aferente 
investiţiilor, inclusiv cele 
aferente investiţiilor in 
curs la finele anului 81 3000,0 

2   
Rambursari de rate 
aferente creditelor pentru 
investiţii  82 0,0 

  
a) interne 83 0,0 

b) externe 84 0,0 

X     REZERVE, din care: 85 0,0 

XI 

1   Rezerve legale 86 0,0 

2   Rezerve statutare 87 0,0 

3   Alte rezerve 88 0,0 

XII     DATE DE 
FUNDAMENTARE 89   

  

1   Venituri totale 90 2647,9 

2   Cheltuieli aferente 
veniturilor totale 91 2647,9 

3   Nr. prognozat de personal 
la finele anului, din care: 92 16,0 

      personal angajat 
permanent   12,0 

    
  personal angajat pt. 

implementarea 
proiectelor din fd. 

  4,0 
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europene 

4   Nr.mediu de salariaţi total, 
din care: 93 16,0 

      personal angajat 
permanent   12,0 

    

  personal angajat pt. 
implementarea 
proiectelor din fd. 
europene   4,0 

5   Cheltuieli de natura 
salariala (a+b+c), din care: 94 684,3 

  
a) 

fond de salarii aferent 
personalului  angajat pe baza 
de contract individual de 
munca 95 646,3 

b) alte cheltuieli cu personalul 96  0,0 

  c) 
alte bonificatii si bonusuri in 
bani si/sau natura 97 38 

6 a) 
Caştigul mediu lunar pe 
salariat (lei/persoana) 
(Rd.95/Rd.93)/12*1000 98 3366,0 

  b) 

Castigul mediu lunar pe 
salariat (lei/persoana) 
influentat de bonificatiile si 
bonusurile in lei si sau 
natura  
(Rd.94/Rd.93)/12*1000 99 3564,0 

7   
Productivitatea muncii pe 
total personal mediu in 
preţuri curente 

100 165493,8 
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(lei/persoana)(Rd.90/93) 

8   

Productivitatea muncii pe 
total personal mediu in 
preţuri comparabile 
(lei/persoana)(Rd.90/93 x 
ICP) 101 165493,8 

9   

Productivitatea muncii in 
unitaţi fizice pe total 
personal mediu (metrii 
cubi/persoana) 102 0,0 

10   

Cheltuieli totale la 1000 lei 
venituri totale       
(cheltuieli totale/venituri 
totale)x1000 
=(Rd.16/rd.1)x1000 103 1000,0 

11   Plaţi restante  104 0,0 

  
a) preţuri curente 105 0,0 

b) preţuri comparabile  106 0,0 

12   Creanţe restante   107 0,0 

  
a) preţuri curente 108 0,0 

b) preţuri comparabile  109 0,0 
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