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Capitolul 1. INTRODUCERE ŞI CONTEXT 

1.1. Scurtă descriere a planului 

Parcul Naţional Piatra Craiului, denumit în continuare PNPC, are statutul de 

parc naţional şi este o arie protejată înfiinţată în 1990, cu, pentru conservarea 

biodiversităţii şi a peisajului, a speciilor valoroase, pentru promovarea şi 

încurajarea turismului şi pentru conştientizarea şi educarea publicului în spiritul 

protejării naturii şi a valorilor sale. 

Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale şi istorice. Din acest 

motiv, obiectivele şi acţiunile administraţiei parcului sunt foarte diverse.  

În conformitate cu principiile moderne ale conservării naturii, planul de 

management trebuie să integreze interesele de conservare a biodiversităţii cu cele 

de dezvoltare socio-economică ale comunităţilor locale din raza de acţiune a 

Parcului, ţinând cont totodată de trăsăturile tradiţionale, culturale şi spirituale 

specifice zonei. 

Este probabil ca presiunea turistică existentă să crească în viitor şi datorită 

acţiunilor de promovare ale administraţiei parcului, periclitând aspectul natural, 

sălbatic, nealterat de prezenţa umană. 

Lipsa unei coordonări a tuturor activităţilor care se desfăşoară pe cuprinsul 

Parcului, a eforturilor şi acţiunilor de conservare poate duce la acţiuni dispersate, 

cu eficienţă redusă şi la pierderi semnificative din punct de vedere al biodiversităţii 

şi al altor valori ale Parcului. 

Planul de Management al PNPC a fost elaborat în vederea unei planificări 

integrate a acţiunilor ce trebuie întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivului 

major al Parcului, respectiv conservarea biodiversităţii. 
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Planul de management va sta la baza activităţii Administraţiei Parcului 

Naţional Piatra Craiului, denumită în continuare APNPC, şi se constituie ca 

document de referinţă pentru planificarea tuturor activităţilor legate de Parc. 

Pentru elaborarea planului de management a fost necesară desfăşurarea unui 

proces participativ, la care au fost invitaţi să participe toţi factorii interesaţi din 

zona Parcului, şi mai ales reprezentanţii comunităţilor locale. 

1.2. Scopul şi categoriile de arii protejate 

1.2.1. Scopul şi încadrarea generală 

Conform prevederilor art. 5, alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

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

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 49/2011, PNPC face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept 

scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative de ecosisteme pentru 

spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită 

sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, 

speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri 

ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. 

În perimetrul parcurilor naţionale sunt admise doar activităţile tradiţionale 

practicate numai de membrii comunităţilor din zona parcului naţional şi de 

persoanele care deţin terenuri în interiorul parcului, activităţi tradiţionale ce vor fi 

reglementate prin planul de management. Managementul PNPC urmăreşte şi 

menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii 

habitatelor şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale 

terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii 

tradiţionale ale populaţiei locale. 
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De asemenea, se oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se 

încurajează activităţile ştiinţifice şi educaţionale. 

 

1.2.2. Arii protejate incluse în PNPC 

În interiorul parcului este prevăzută o zonă cu protecţie strictă, în suprafaţă de 

6292 ha dintre care 2619 ha în Braşov şi 3673 ha în Argeş. Zona cu protecţie 

strictă include şi 4 zone carstice, şi anume Cheile Zărneştilor sau Prăpăstiile 

Zărneştilor în judeţul Braşov şi Cheile Dâmbovicioarei, Cheile Brusturetului şi 

Cheile Dâmboviţei, situate în judeţul Argeş. În interiorul zonei cu protecţie strictă 

este delimitată o zonă în care păşunatul este interzis, cu o suprafaţă de 515,5 ha. 

Zona de protecţie integrală are suprafaţa de 104 ha, cuprinzând şi o arie de 

protecţie cu caracter de rezervaţie naturală totalizând 1,0 ha - Peştera Liliecilor. 

Restul suprafeţei parcului se constituie ca zonă de conservare durabilă având 7034 

ha, respectiv zonă de dezvoltare durabilă având 1336 ha. 

Situl Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului cuprinde o suprafaţă de 15968 

ha, din care 12865,5 ha se suprapun peste suprafaţa Parcului, diferenţa de 3102,5 

ha fiind în afara acestuia. 

1.3. Bazele legale 

1.3.1. Baza legală a planului de management 

Elaborarea şi aprobarea Planului de Management s-a făcut în baza 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011. 

Planul de Management este realizat pentru o perioadă de 5 ani, de la 

data aprobarii acestuia. 
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Înfiinţare şi funcţionare 

a) Înfiinţare: 

aa)Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990 

privind înfiinţarea a 13 parcuri naţionale în România; 

 

b) Funcţionare: 

aa)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

rectificată, aprobată cu modificărişi completări prin Legea 265/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

bb)Legea nr. 107/1996 Legea Apelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

cc)Legea 46/2008 Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare; 

dd)Hotărârea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la 

provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de transformat 

lemn rotund, cu modificările ulterioare; 

ee)Hotărârea nr. 4/07.04.1999 a Consiliului de Administraţie al RNP privind 

înfiinţarea Administraţiei PNPC; 

ff)Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 287/1999 

privind constituirea administraţiei PNPC şi a structurii administrative aferente; 

gg) Ordonanţa Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţă 

financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) 

pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în 

valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 

iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 7/2000; 

  

hh)Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea a-III-a Zone Protejate; 
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ii)Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, 

rectificată; 

jj)Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1774/2010 privind aprobarea 

componenţei Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Piatra Craiului;  

kk)Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1334/2010 privind aprobarea 

componenţei Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Naţional 

Piatra Craiului şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;  

ll)Contractul de Administrare  a Parcului Naţional Piatra Craiului nr. 739 din 

22.05.2004 între  R.N.P. – ROMSILVA şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor; 

mm)Legea nr. 72/2002 – Legea Zootehniei, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

nn)Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor 

biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea 

administraţiilor acestora, cu modificările ulterioare; 

oo)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor 

naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice; 

pp)Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

qq)Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie 

specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 

2000 în România; 

rr)Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România; 
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ss)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011; 

tt)Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare. 

 

1.4. Procesul de elaborare a planului 

1.4.1.  Elaborarea planului de management 

În noiembrie 1999 a început finanţarea Proiectului Managementul 

Conservării Biodiversităţii. Prin acest proiect s-a asigurat finanţarea activităţilor de 

fundamentare a unei gospodăriri integrate a Parcului Naţional Piatra Craiului şi de 

dezvoltare a unui sistem de management care să se constituie într-un model de 

gospodărire a parcurilor naţionale din România. 

O componentă majoră a procesului de fundamentare şi dezvoltare a 

sistemului de management a constituit-o elaborarea primei ediţii a Planului de 

Management al Parcului Naţional Piatra Craiului. 

Planul de management a fost elaborat de echipa APNPC, cu implicarea 

tuturor factorilor interesaţi. Implicarea celor care sunt afectaţi sau pot influenţa 

acest plan şi respectiv realizarea obiectivelor PNPC, s-a asigurat prin: 

a)organizarea de ateliere de lucru cu participarea membrilor Consiliului Ştiinţific şi 

ai Consiliului Consultativ, atât în etapa de început a procesului de planificare cât şi 

pentru discutarea proiectului de plan în vederea definitivării;  

b)implicarea în procesul de elaborare a planului, respectiv invitarea la sesiunile de 

lucru ale APNPC, a reprezentanţilor unor organizaţii de mediu; 
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c)solicitarea de comentarii/sugestii de la factorii interesaţi şi de la specialişti din 

diverse domenii în perioada de lucru pentru elaborarea planului; 

d)analiza observaţiilor factorilor interesaţi înainte de a solicita aprobarea Planului 

de Management conform prevederilor legale. 

 

Procesul de elaborare a planului de management s-a desfăşurat cu sprijinul şi 

sub coordonarea specialiştilor de la Fauna & Flora International din Marea 

Britanie. 

Ediţia 2011 a planului de management a fost elaborată de echipa parcului, cu 

acordul şi sprijinul Consiliului Ştiinţific şi cu consultarea membrilor din Consiliul 

Consultativ al PNPC. Ea este rezultatul experienţei de 5 ani în implementarea 

planului din 2005 şi a introducerii rezultatelor proiectului LIFE Situri Natura 2000 

în Parcul Naţional Piatra Craiului, care a stat la baza declarării ROSCI 0194 Piatra 

Craiului, conform Formularului Standard al sitului ROSCI0194 Piatra Craiului, 

prevăzut în anexa nr. 1. 

1.4.2. Calendarul de elaborare al planului 

      

 Un pas foarte important l-a constituit promovarea Ordinului ministrului 

mediului şi gospodăririi apelor nr. 643/2005 privind aprobarea Planului de 

management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului. 

 În urma apariţiei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific nr. 

34/9.11.2007 a fost stabilită noua zonare internă a parcului. 

 În anul 2008 Administraţia PNPC a depus, prin intermediul RNP Romsilva, 

la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Planul de Management modificat 

cu activităţi privind protecţia speciilor şi habitatelor de interes european din parc, 

rezultat în urma proiectului Life Natura. 
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 Varianta actuală a Planului de Management a fost dezbătută de către 

Consiliului Ştiinţific al PNPC în mai şi noiembrie 2010, fiind finalizat şi aprobat la 

şedinţa din luna martie 2011, conform anexei nr. 2. 

 Planul de management a fost dezbătut în şedinţa Consiliului Consultativ al 

PNPC în luna decembrie 2010, după ce în prealabil a fost trimis tuturor membrilor 

acestuia pe suport digital, pentru documentare şi consultare, conform anexei nr. 3. 

De asemenea, documentele cu  consultări urbanism sunt prezentate în anexa nr. 4. 

 
 

Capitolul 2. DESCRIERE 

2.1. Descriere generală 

2.1.1. Localizare 

Parcul Naţional Piatra Craiului este situat în Carpaţii Meridionali incluzând 

Creasta Piatra Craiului în totalitate şi spaţii din culoarele intramontane limitrofe, 

Rucăr-Bran şi Rucăr-Zărneşti. 

Parcul Naţional Piatra Craiului se extinde pe raza judeţelor Braşov şi Argeş, 

incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor Zărneşti, Moeciu cu satele Măgura şi 

Peştera, Bran, Rucăr şi Dâmbovicioara. 

PNPC se întinde între coordonatele de 450 22’ 1.73’’ şi 450 34’ 49.55’’ 

latitudine nordică şi 250 08’ 51.61’’ şi 250 21’ 57.21’’ longitudine estică. Suprafaţa 

totală a Parcului Naţional Piatra Craiului este de 14766 ha din care 7792 ha în jud. 

Braşov şi 6974 în judeţul Argeş. 

Situl ROSCI0194 Piatra Craiului are o suprafaţă de 15968 ha, din care 

12865,5 ha se suprapun pe zona Parcului, diferenţa de 3102,5 ha fiind în afara 
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acestuia. Limitele acestuia sunt identice cu cele ale Parcului Naţional Piatra 

Craiului pe zona comună, excepţie făcând satele Măgura şi Peştera care nu sunt 

incluse în sit. 

 

Principalele puncte de acces în Parc sunt oraşul Zărneşti în partea de N, pe 

Valea Bârsei şi prin Valea Prăpăstiilor, şi satul Podul Dâmboviţei din Comuna 

Dâmbovicioara în partea de Sud, pe Valea Dâmboviţei şi Dâmbovicioarei. 

 

Descrierea căilor de acces, atât auto, cât şi cale ferată, este detaliată în 

tabelul de mai jos: 
 

Puncte de intrare Drumuri de acces Localităţi intersectate 
Gura Râului Drum Judeţean Zărneşti 
Plaiul Foii Drum Judeţean Zărneşti 

Drum Forestier  
Inima Reginei Drum Naţional DN 73 Bran 
Sbârcioara Drum Naţional DN 73 Moeciu 
Şirnea Drum Naţional DN 73 Fundata 

Drum Judeţean 
Cheile Ghimbavului Drum Naţional DN 73 Podu Dâmboviţei 
Cheile Dâmbovicioarei Drum Naţional DN 73 Podu Dâmboviţei 

Drum Judeţean 
Cheile Mici ale 
Dâmboviţei 

Drum Naţional DN 73 Podu Dâmboviţei 
Drum Comunal 

 Cale ferată  
Gura Râului, Plaiul Foii Braşov-Zărneşti Zărneşti 

 
În interiorul PNPC există următoarele drumuri forestiere unde circulaţia 

publică cu mijloace motorizate este interzisă, accesul fiind reglementat prin bariere 

şi semne de circulaţie specifice: 
 

Denumire drum Lungime în interiorul PNPC 
(km) 

Vlăduşca  3,6 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 12 

Brusturet (DF 38) 2,5 
Valea Prăpăstiilor (DF 1) 3,6 
Valea Tămaşului (DF 5) 1,9 
Bârsa Mare 5,8 
Valea Dragoslovenilor 
(DF 23) 

3,2 

Valea lui Ivan (DF 24) 2,8 
Valea Seacă a Pietrelor 
(DF 38) 

8,4 

Șaua Joaca (în amonte de 
pensiunea Casa Folea) 

3,4 

Coşere 3,2 
Valea cu Apă (DF 38) 2,9 

 
De asemenea, circulaţia publică cu mijloace motorizate este interzisă pe 

drumul comunal Frunteș (Trans -Pleașa) din Șirnea, derivat din DJ 730B, accesul 

fiind reglementat prin semne de circulaţie specifice. 

În situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, pe suprafaţa situată în afara PNPC se 

regăsesc 2 puncte de acces, prin drumul E574, zona localităţilor Rucăr şi  

Dâmbovicioara. 

2.1.2. Dreptul de folosinţă şi administrare a terenurilor 

2.1.2.1. Drepturi de proprietate PNPC 

 
Categoria de folosinţă Proprietar Suprafaţa (ha) % din total sup. 
Pădure Statul Român 2847,1 19,3 
Pădure Consilii locale, 

proprietate publica a 
Statului 

1007,6 6,92 

Pădure Biserici 106,1 0,72 
Pădure Obşti 357,5 2,42 
Pădure Persoane fizice 2823,9 19,12 
Pădure Fundația Conservation 

Carpathia 
2566 17,38 

Fâneaţă Persoane fizice 1557,3 10,54 
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Păşune Consilii locale, 
proprietate publica a 
Statului 

590,2 4 

Construcţii Persoane fizice şi 
Consilii locale 
(proprietate publica a 
Statului) 

450,2 3,1 

Stâncărie Statul Român 307 2 
Stâncărie Consilii locale, 

proprietate publica a 
Statului 

604 4 

Curs de apă Statul Român Lungime= 281 km  
Arabil Persoane fizice şi 

Consilii locale 
(proprietate publica a 
Statului) 

1549,1 10,5 

Total   14766 100 
 
 

2.1.2.2. Drepturi de proprietate ROSCI 0194 Piatra Craiului 

Categoria de folosinţă Proprietar Suprafaţa (ha) % din total sup. 
Pădure Statul Român 3220,3 20,16 
Pădure Consilii locale, 

proprietate publica a 
Statului 

1007,6 6,32 

Pădure Biserici 106,1 0,66 
Pădure Obşti 357,5 2,24 
Pădure Persoane fizice 4064,8 25,45 
Padure Fundația Conservation 

Carpathia 
2566 16,07 

Fâneaţă Persoane fizice 1918,3 12 
Păşune Consilii locale, 

proprietate publica a 
Statului 

590,2 3,7 

Construcţii Persoane fizice şi 
Consilii locale 
(proprietate publica a 
Statului) 

140,2 0,9  
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Stâncărie Statul Român 307 1,9 
Stâncărie Consilii locale, 

proprietate publica a 
Statului 

604 3,8 

Curs de apă Statul Român Lungime= 281 km  
Arabil Persoane fizice şi 

Consilii locale 
(proprietate publica a 
Statului) 

1086 6,8 

Total   15968 100 
 
 
 
 
 
 

2.1.2.3. Drepturi de administrare PNPC  

Zona Administrată Drept de Administrare Suprafaţa % din total 
sup. 

Administrator       
Pădure RNP-ROMSILVA   5388,3 36,5 
Pădure OS Bucegi Piatra Craiului   535,7 3,6 
Pădure RPLP Zărneşti  493,5 3,34 
Pădure OS Dragoslavele  19,6 0,13 
Pădure OS Păpuşa-Rucăr   442 3 
Pădure Persoane fizice    2829,1 19,15 
Fâneaţă Persoane fizice   1557,3 10,6 
Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local al 
Comunei Moeciu 

  192,1 1,3 

Păşune şi păş. 
Împădurită 

Consiliul local al 
Comunei Dâmbovicioara 

 86,6 0,6 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local al 
Comunei Rucăr 

  37,2 0,25 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Persoane fizice  73,77 0,5 

Construcţii Persoane fizice, Consilii 
locale 

 450,2 3,1 

Păşune şi păş. Consiliul local al Orasului  200,5 1,35 
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împădurită Zărneşti 
Stâncărie Consiliul local al Orasului 

Zărneşti Zărneşti 
  84 0,57 

Stâncărie Consiliul local al 
Comunei Rucăr 

 520 3,52 

Stâncărie Statul Român prin 
Consilii locale 

  307 2 

Curs de apă Statul Român prin 
Consilii locale 

  Lungime= 281 
km 

- 

Arabil Persoane fizice şi Consilii 
locale 

  1549,1 10,5 

Parcul Naţional Piatra 
Craiului 

Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului 

1999 14766 100% 

 

2.1.2.4. Drepturi de administrare ROSCI 0194 Piatra Craiului 

Zona Administrată Drept de Administrare Suprafaţa % din total 
sup. 

Administrator       
Pădure RNP-ROMSILVA   5509,5 34,5 
Pădure OS Bucegi Piatra Craiului   535,7 3,35 
Pădure RPLP Zărneşti  493,5 3,1 
Pădure OS Dragoslavele  19,6 0,12 
Pădure OS Păpuşa-Rucăr   442 2,78 
Pădure Persoane fizice    4321,9 27 
Fâneaţă Persoane fizice   1918,3 12 
Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local al 
Comunei Moeciu 

  192,1 1,2 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local  al 
Comunei Dâmbovicioara 

 86,6 0,54 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local Rucăr   37,2 0,33 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Persoane fizice  73,77 0,47 

Construcţii Persoane fizice, Consilii 
locale 

 140,2 0,87 

Păşune şi păş. 
împădurită 

Consiliul local al Orasului 
Zărneşti 

 200,5 1,25 
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Stâncărie Consiliul local al Orasului 
Zărneşti  

  84 0,52 

Stâncărie Consiliul local al 
Comunei Rucăr 

 520 3,25 

Stâncărie Statul Român prin 
Consilii locale  

  307 1,92 

Curs de apă Statul Român prin 
Consilii locale 

  Lungime= 281 
km 

- 

Arabil Persoane fizice şi Consilii  
locale 

  1086 6,8 

Parcul Naţional Piatra 
Craiului 

Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului 

1999 15968 100% 

 
Administrarea Fondului Forestier se face în baza amenajamentelor silvice. 

APNPC a fost desemnat să administreze Parcul Naţional Piatra Craiului de 

către ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului prin Ordinul nr. 287/1999 şi 

prin Contractul de Administrare a Parcului Naţional Piatra Craiului  nr. 

739/MMGA/22.05.2004, nr. 60/RNP/21.05.2004, modificat prin actul adiţional nr. 

1 încheiat între APNPC şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. 

2.1.3. Resurse de Management şi Infrastructură 

Sediul administraţiei parcului se află pe st. Topliţei nr. 150, 505800, 

Zărneşti, jud. Braşov. 

În cadrul administraţiei lucrează 12 persoane, având următoarele atribuţii: 

a) director parc; 

b) responsabil comunităţi locale, educaţie şi investiţii; 

c) contabil şef; 

d) responsabil pază şi eco-turism; 

e) biolog; 

 f) specialist tehnologie informaţională şi conştientizare publică; 

g) 6 rangeri. 
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APNPC a demarat la sfârşitul anului 2004 lucrările de construcţie a 

Centrului de Vizitare Zărneşti unde funcţionează birourile administraţiei şi are în 

vedere construirea unui punct de informare. Administraţia mai deţine 5 refugii 

montane: Vf. Ascuţit,  Şaua Grindului, Şaua Funduri, Şpirlea, Diana, toate realizate 

din module de fibră de sticlă. 

Pe suprafaţa parcului mai există şi refugiul Grind, construit anterior 

înfiinţării parcului, precum şi refugiul Cabana Ascunsă, în vecinătatea Padinii lui 

Călineţ. 

Administraţia este dotată cu 1 autovehicul de teren şi o utilitară, precum şi 

cu echipament de birou şi tehnologie informaţională, inclusiv echipamente GIS, 

GPS. 

Administraţia deţine echipament de teren pentru voluntari şi colaboratori, 

incluzând corturi, binocluri, saci de dormit, cât şi echipamente utilizate în analiza 

florei, faunei precum plase ornitologice, instrumente de măsurat, determinatoare. 

În dotarea personalului administraţiei există telefoane mobile şi staţii radio. 

2.1.4. Acoperirea cu hărţi 

Există planuri de bază 1:50000 IGFCOT , 1:5000 sau 1:10000 IGFCOT, 

ambele cu acoperire completă. 

Administraţia deţine pe lângă hărţile topografice un set de hărţi silvice, la 

scara 1:20000 şi 1:50000. 

De asemenea, există hărţi digitale cu ape, curbe de nivel, folosinţa terenului, 

drumuri, MDT. 

Numărul de foi de hartă OCOT, la scara 1:5000 şi 1:10000 este de 33. 

Politica Parcului este de a produce date digitale pentru toate straturile de 

interes şi de a le integrara într-un sistem de analiză a diverselor fenomene. Pentru 

aceasta a fost achiziţionată o imagine satelitară de mare rezoluţie, de la satelitul 

Ikonos.  
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Plecând de la aceasta, toate informaţiile existente pe hărţi vor fi trecute în 

format digital, aceasta constituind infrastructura de date a Parcului. 

Ulterior, datele stocate de urmărire a diverselor fenomene vor genera suport 

pentru analizele cronologice. 

2.1.5. Acoperirea aerofotografică şi imagini satelitare şi terestre 

Există achiziţionate imagini satelitare Ikonos cu rezoluţie de 1x1m spectru 

pancromatic, cât şi rgb la 4x4m. De asemenea, s-au achiziţionat ortoimagini anii 

2004/2005 cu mărime pixel 0,5x0,5 m în sistem de proiecţie Stereo 1970. 

2.1.6. Limitele şi zonarea internă a PNPC şi managementul ROSCI 0194 

Piatra Craiului 

 
PNPC Total ha 

Zona cu protecţie strictă 6292 
Zona de protecţie integrală 104 
Zona de conservare durabilă 7034 
Zona de dezvoltare durabilă 1336  
Suprafaţa Totală 14766 

 
 

ROSCI 0194 Piatra Craiului Total ha 
Zona cu protecţie strictă – 
PNPC 

6292 

Zona de protecţie integrală – 
PNPC 

104 

Zona de conservare durabilă- 
PNPC 

6350.5 

Zona de dezvoltare durabilă – 
PNPC 

119 

Zona gospodărită ca 
management durabil – în 
afara PNPC 

3102,5 
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Suprafaţa Totală 15968 
 

Parcul Naţional Piatra Craiului este situat într-o regiune puternic 

fragmentată, cu Depresiunea Bârsei la N, Culoarul Bran-Rucăr la E, învecinându-

se cu unele dintre cele mai înalte masive muntoase din România: Munţii Făgăraş şi 

Iezer la V, Masivul Bucegi la E şi Masivul Leaota la SE. Piatra Craiului, 

principalul masiv component al Parcului Naţional se impune ca o creastă 

calcaroasă spectaculoasă cu o lungime de 25 km, cu altitudini de peste 2000 m, 

desfăşurată pe direcţia NNE-SSV, între localităţile Zărneşti la N şi Podu 

Dâmboviţei la S. Creasta începe cu vârful Piatra Mică – 1791m, înălţimea crescând 

treptat spre sud: Vf. Turnu –1923m, Vf. Padina Popii-1936m, Vf. Ascuţit - 2177 

m, Vf. Ţimbalul Mic –2172 m, atingându-se altitudinea maximă la Vf. Piscul 

Baciului –2238 m. Din acest punct înălţimea scade spre sud: Vf. Grind-2209 m, 

Vf. Lespezi 2098 m, Vf. Pietricica 1763 m. Altitudinea medie a masivului este de 

1415 m, între părţile nordică şi sudică observându-se diferenţe altitudinale. Astfel, 

în timp ce în nord suprafeţele mai înalte de 1500 m ocupă peste 60 % din suprafaţă, 

în sud ele se menţin doar la 30 % , conform Constantinescu T., 1996. 

Ariile limitrofe Pietrei Craiului, respectiv Culoarul Rucăr-Bran la E şi 

Rucăr-Zărneşti la V, care aparţin Parcului Naţional Piatra Craiului, prezintă 

altitudini considerabil mai mici: Măgura Mică -1375 m, Culmea cu Brazi -1406 m 

şi altele asemenea. 

Valoarea conservativă a teritoriului ce constituie Parcul Naţional Piatra 

Craiului nu este aceeaşi pe întreaga suprafaţă a lui; ca urmare, ţinând seama de 

distribuţia biodiversităţii, de frecvenţa şi amploarea fenomenelor geologice şi 

geomorfologice, de modul de utilizare a terenurilor şi de intensitatea circulaţiei 

oamenilor şi animalelor, se cer identificate, constituite şi semnalizate în teren unele 

perimetre cu grade şi modele diferenţiate de management. 
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În consecinţă, ţinând seama de recomandările studiilor de fundamentare şi de 

prevederile amenajamentelor silvice în vigoare, incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 

195/2005, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 

Guvernului nr. 230/2003, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului 

agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003, limitele sunt: 

2.1.6.1. Limitele exterioare ale Parcului Naţional Piatra Craiului 

Limita nordică. În partea nord - estică a Parcului limita porneşte de la baza Culmii 

Măgura de la borna 1 UP V, OS Zărneşti şi urmăreşte limita fondului forestier de 

pe faţa nordică a acesteia până în valea Prăpăstiilor VIII-1.50.3, borna silvică 4 UP 

V, OS Zărneşti, trecând prin borna 36 din valea Tohăniţa VIII-1.50.4.5. În 

continuare limita se îndreaptă prin păşune spre NNE până la locul numit Hora cu 

Brazi la borna silvică 2 UP V, OS Zărneşti, ocoleşte pe la E şi N acest loc, după 

care se îndreaptă spre NV, aproximativ în linie dreaptă, pe limita dintre fâneţe şi 

terenul arabil, trecând prin locul numit Topliţă, până la intersecţia dintre valea 

Crăpăturii şi drumul forestier Zărneşti - Plaiu Foii. În continuare urmează drumul 

forestier până la podul peste Bârsa Mare VIII-1.50 din apropierea confluenţei 

acesteia cu Bârsa Fierului VIII-1.50.2. Apoi urmăreşte malul stâng al Bârsei Mari, 

spre vest, până la podul peste Bârsa lui Bucur VIII-1.50.1, de unde continuă pe 

drumul forestier până la podeţul peste Valea Coţofenei. Urmează valea în amonte 

până la limita fondului forestier pe care se continuă până pe Muchia Coţofenei la 

borna silvică 120 UP VI, OS Zărneşti. 

Limita vestică. Din Muchia Coţofenei de la borna silvică 120 UP VI, OS Zărneşti, 

limita se îndreaptă spre sud, pe marginea fondului forestier, aproximativ 300 m 

pentru a ocoli perimetrul construit, de pe malul drept al Bârsei Tămaşului, coboară 

în Bârsa Tămaşului, la bazinetul de captare pentru microcentrala electrică, apoi 
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urmează amonte malul stâng al Bârsei Tămaşului, până la confluenţa cu Valea lui 

Sbârneci. De aici limita parcului urmăreşte liziera păşunii împădurite de pe 

versantul stâng al văii pentru a include poiana din lungul Bârsei Tămaşului, până la 

confluenţa dintre Bârsa Tămaşului şi valea Borşa sau v. Boşii. De aici urcă pe 

interfluviul secundar dintre cele două văi până ajunge în Culmea Tămaşului. Apoi 

urmează spre sud-est pe Culmea Tămaşului interfluviul dintre bazinul hidrografic 

al râului Bârsa VIII-1.50 şi bazinul hidrografic al râului Dâmboviţa X-1.25, 

trecând prin Curmătura Oţeţelea -1484 m, până în borna silvică 224 UP III Cascoe, 

OS Rucăr, de sub vârful Tămăşel. De aici limita urmăreşte culmea Tămăşel, prin 

Vf. Muntele Tămăşel -1347 m şi coboară spre sud, până la confluenţa 

Dâmboviţa/Dragosloveni. În continuare urmează spre sud malul drept al 

Dâmboviţei, până la confluenţa cu valea Mira, de unde ocoleşte pe la est localitatea 

Sătic şi revine pe râu în dreptul bornei 383 UP III, OS Rucăr. Limita urmăreşte 

aval malul drept al Dâmboviţei până în apropiere de intrarea în Cheile Dâmboviţei 

la borna silvică 382 UP III, OS Rucăr şi urmează culmea secundară din dreapta 

Dâmboviţei, urcând prin Gruiul Raţei -1083,4 m, apoi se îndreaptă spre sud-est pe 

culmea Piscul cu Colţi, până la ieşirea Dâmboviţei din chei la borna silvică 39 UP 

VI, OS Rucăr. De aici limita urmează din nou malul drept al Dâmboviţei trecând 

prin satul Podu Dâmboviţei, până în apropierea intrării în chei, la linia de înaltă 

tensiune la borna silvică 6 UP III, OS Rucăr. În continuare se îndreaptă spre vest, 

urcând pe versant în lungul liniei de înaltă tensiune până la limita fondului forestier 

la borna silvică 5 UP III, OS Rucăr, pe care o urmează prin Vf. Crucii -987,7 m, 

până la ieşirea Dâmboviţei din chei la borna silvică 163 UP VII, OS Rucăr. 

Limita sudică. De la ieşirea râului Dâmboviţa din chei la borna silvică 163 UP 

VII, OS Rucăr, urmăreşte limita fondului forestier spre sud prin locul numit La 

Cuculeţ şi prin locul numit La Brădet la borna silvică 160 UP VII, OS Rucăr, după 

care urcă prin pădure pe linia de cea mai mare pantă până în culmea Prislop pe care 
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o urmează până în Vf. Piatra Berbecilor -1412,5 m. Din acest vârf limita coboară 

pe culme până în amonte de Cheile Pitei, urmăreşte în amonte pârâul Pita, până la 

un afluent de dreapta pe care urcă în culmea Menghia la cota 1132 m. Din acest 

punct limita coboară în pârâul Plaiul, pe care îl urmează în aval până la confluenţa 

cu Valea Ghimbav X-1.25.5 şi apoi urcă pe aceasta până la confluenţa cu pârâul 

Bechet. 

Limita estică. De la confluenţa Valea Ghimbav/Bechet limita urcă spre nord-vest 

pe linia de cea mai mare pantă în Culmea Ghimbavului la borna silvică 4 UP VII, 

OS Rucăr, pe care o urmează spre est prin Muntele Ghimbav -1335,5 m, Vf. Colţii 

Ghimbav -1406,6 m, până la limita fondului forestier borna silvică 358 UP VIII, 

OS Rucăr. De aici se continuă pe limita fondului forestier până în râul Dâmboviţa 

la borna silvică 385 din UP VIII, OS Rucăr. Apoi se îndreaptă spre nord urmând 

malul stâng al Dâmboviţei până la confluenţa cu Dâmbovicioara X-1.25.3, de unde 

urcă în amonte pe aceasta până la intrarea în Cheile Dâmbovicioarei la borna 

silvică l UP VI, OS Rucăr, urcă limita superioară a versantului stâng al cheilor, 

urmărind limita dintre fâneţe şi fondul forestier până la borna 279 UP VI, OS 

Rucăr, traversează pădurea la borna silvică 280 UP VI, OS Rucăr şi urmăreşte 

limita fondului forestier până în râul Dâmbovicioara aval de satul Dâmbovicioara 

la borna silvică 213 UP VI, OS Rucăr. În continuare limita traversează râul 

Dâmbovicioara pe malul drept, urmează limita fondului forestier pe marginea 

satului Dâmbovicioara, revine pe malul stâng amonte de sat la borna silvică 151 

UP VI, OS Rucăr, continuă pe limita fondului forestier ce include stâncăriile 

împădurite şi Peştera Dâmbovicioarei, traversează apoi Dâmbovicioara aval de 

construcţiile din Valea Rea la borna silvică 255 UP VI, OS Rucăr, pe care le 

ocoleşte la borna silvică 25 UP VI, OS Rucăr, revenind pe stânga văii la ieşirea 

Dâmbovicioarei din Cheile Brusturetului la borna silvică 142 UP VI, OS Rucăr pe 

care le include în parc. Amonte de Cheile Brusturetului la borna silvică 133 UP VI, 
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OS Rucăr, limita urcă pe versantul stâng la limita superioară a fondului forestier în 

Colţul Păltinişului -1232 m prin borna 134 UP VI, OS Rucăr. În continuare limita 

ajunge în culmea Pleşei pe limita pădurii, respectiv bornele 132, 241, 165 UP VI, 

OS Rucăr, urmărind culmea până în cota 1488 m la borna silvică 64 UP VII, OS 

Râşnov, trecând prin Vf. Gâlma Pleşei -1471,8 m. Limita parcului urmăreşte 

marginea fondului forestier ajunge în Vârful lui Stavrăţ -1216,6 m, urmează apoi 

interfluviul Valea lui Nen/Valea Seacă până la confluenţa celor două la borna 

silvică 126 UP VII, OS Râşnov, coboară pe Valea lui Nen până la primul afluent 

pe dreapta pe care îl urmează până la obârşia acestuia, la intersecţia de drumuri din 

satul Peştera. De aici coboară pe pârâul Rudăriţa până la confluenţa cu valea 

Sbârcioara VIII-1.50.4.2, urmează aval valea Sbârcioarei şi mai jos valea Turcu 

VIII-1.50.4 până la borna 212 din UP VII, OS Râşnov, situată la extremitatea 

estică a Colţilor Măgurii, în apropierea localităţii Bran. 

2.1.6.2. Limitele ROSCI 0194 Piatra Craiului 

               Limitele ROSCI 0194 Piatra Craiului sunt conform Ordinului ministrului 

mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007. 

2.1.6.3. Zonarea internă a  Parcului Naţional Piatra Craiului şi 

activităţile permise în fiecare zonă şi în suprafaţa din situl 

ROSCI 0194 Piatra Craiului din afara parcului 

 

(1) Zonarea internă a Parcului Naţional Piatra Craiului este cea aprobată prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 cu 

următoarele modificări: 

     Zonarea internă a Parcului Naţional Piatra Craiului este cea aprobată prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 şi 
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include parcelele şi subparcelele: 23 A, 23 B, 24-26, 27, 28 A, 34, 36 B, 36 C, 36 

D, 36 E, 36 F, 36 G, 40, 41, 43 C, 43 D, 43 E, 44-46, 49, 50 52, 55 C, 55 D, 56 C, 

57 D, 59 D, 62 E, 62 F, 63, 66, 67 A, 67 C, 69 A, 69N, 70, 74 A, 74 C, 74N, 75, 77 

din UP V Faţa Pietrei Craiului; 2 B, 3, 6-8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 31-

58, 61 A, 63, 64, 129 B, 129 D, 132 B, 132 D din UP VI Bârsa Groşet; 1, 2, 18, 

123 C, 124 B, 125 D, 126 B, 126V, 127N, 128 B, 128V, 132, 135 B, 136 B, 139 B, 

140 B, 142 C, 143 C, 144N, 145 G, 152 C, 153 D, 154 C, 155N, 156 E, 165 C, 166 

B, 173 G, 174 E, 175N, 176 E, 179 B, 180 C, 181 B, 181 D, 184 B, 186 B, 187 D, 

188 A, 188 C, 188V, 189 din UP III Cascoe, 1N, 6N, 16 A, 16N1, 16N2, 22 D, 23 

E, 24 F, 27N, 30 C, 31 C, 32 C, 33 C, 35 C, 36 D, 37 C, 37N, 38 C, 38 D, 38N, 39 

B, 40 D, 41 C, 45, 46 C, 50 C, 51 B, 52 B, 53 B, 54 C, 55 B, 56 B, 63N, 64N, 65 

A, 65N, 67 A, 70N, 71N, 75N, 108 A, 108N, 110N din UP VI Dâmbovicioara, 1, 

2, 82-84, 91-94 din UP VII , 114, 180 A, 180 B, 180 C, 180 D din UP VIII Cheile 

Ghimbavului, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi 

golul alpin al Pietrei Craiului, cu următoarele modificări: 

                     Se introduc în Zona cu protecţie strictă subparcelele: 188 E din UP III 

Cascoe, 27 din UP VI Bârsa Groşet, 51 A, 51 B din UP V Faţa Pietrei Craiului; 

 De asemenea, în ZPS se introduc următoarele suprafeţe de fond forestier, 

achiziţionate în scopul conservării de către Fundaţia Conservation Carpathia: 

119 A, 119 B, 120 A, 120 C, 120 D, 120 E, 121 A, 121 B, 121 D, 122 A, 122 B, 

123 A, 123 B, 124 A, 125 A, 125 C, 126 A, 128 A, 129 A, 129 B, 130 A, 131 A, 

132, 151 A 151 B, 152 A, 157 C, 158 A, 158 B, 158 C, 159 A, 159 B, 159 C, 160 

B, 160 C, 160 D, 160 E, 161 C, 169 C, 169 D, 169 G, 170 A, 170 B, 171 A, 171 B, 

171 C, 171 D, 172 A, 172 B, 172 C, 173 A, 173 B, 173 C, 173 D, 173 E, 173 F, 

174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174V, 176 A, 176 B, 176 D, 177 B, 177 C, E 14 din 

UP III Cascoe din care 123 A, 123 B, 124 A, 125 A, 126 A, 128 A, 129 A, 129 B, 

173 A, 173 B, 173 C, 173 D, 173 E, 173 F, 174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174V, 
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176 A, 176 B, 176 D, 177 B, 177 C aparţin primului rând de parcele întregi din 

jurul Zonei cu protecţie strictă/integrală; 29 B, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32 A, 32 B, 

33 A, 33 B, 36 B, 38 A, 38 B, 39 A, 39 C, 40 A, 40 B, 46A, 46 A, 61 A, 61 B, 61 

C, 61 E, 64 A din UP VI Dâmbovicioara, din care 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32 A, 

32 B, 33 A, 33 B, 36 B, 38 A, 38 B, 39 A, 39 C, 40 A, 40 B, 46A, 46 A, 61 A, 61 

B, 61 C, 61 E, 64 A aparţin primului rând de parcele întregi din jurul Zonei cu 

protecţie strictă/integrală; 180 A LG 18, 180 B, 180 C, 180 D din UP VIII Cheile 

Ghimbavului din care 180 A LG 18, 180 B, 180 C, 180 D aparţin primului rând de 

parcele întregi din jurul Zonei cu protecţie strictă/integrală. 

          De asemenea, se introduc tot la solicitarea fundaţiei Conservation Carpathia 

părţi din subparcele aparţinătoare Zonei cu conservare durabilă în Zona cu 

protecţie strictă conform cu tabelul de mai jos: 
 

UP 
PRPI 
(ua) 

ZCD 
(ua) 

Suprafaţa 
(ha) UP 

PRPI 
(ua) 

ZCD 
(ua) 

Suprafaţa 
(ha) 

III   134 0,69 III   178 C 0,38 

III   141 A  0,14 III 
180 
A   5,03 

III 
142 
A   0,78 III 

181 
C   4,26 

III 
145 
A   0,06 III 

182 
A   7,32 

III 
145 
E   0,9 III 

182 
B   2,12 

III   146 A 0,55 III   183 2,17 

III   146 B 2,98 III 
184 
A   5,76 

III   146 C 2,96 III 
184 
C   5,13 

III   146 D 32,34 III   185 3,3 

III   147 A 0,69 III 
186 
A   2,13 

III   147 C 14,76 VI 2 B   3,74 
III   148 A 0,05 VI   2 C 1,08 
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III   149 0,36 VI   2 D 0,89 
III   150 A 0,71 VI   3 A 2,25 
III   150 B 7,1 VI   3 B 1,5 
III   150 C 5,26 VI   4 A 13,17 
III   152 B 12,13 VI   4 B 0,77 
III   153 A 12,86 VI   8 A 10,54 
III   153 B 0,51 VI   9 C 2,81 
III   154 B 0,76 VI 11 A   0,04 

III 
156 
A   0,45 VI 11 B   0,9 

III 
156 
B   4,03 VI 11 C   0,1 

III   156 C 10,55 VI 11 D   0,73 
III   156 D 10,31 VI 12 B   20,35 
III   157 A 9,77 VI 12 C   8,5 
III   157 B 4,56 VI 12 D   0,3 

III   158 E 7,11 VI 
613 
C   1,01 

III   
160 B 
L18 0,68 VI 

613 
E   0,1 

III   
161 A 
L18 0,13 VI 

15 
A1   2,46 

III   161 A 1,83 VI 19 A   20,01 
III   161 B 19,26 VI 20 A   1 
III   161 D 0,48 VI 20 B   13,31 

III   
162 A 
L18 0,19 VI 20 C   0,53 

III   162 A 2,91 VI   21 A 3,26 
III   162 C 14,22 VI 23 A   2,7 
III   162 D 0,07 VI 23 B   11,7 
III   163 B 13,42 VI 23 C   1,25 
III   163 C 4,01 VI 23 D   0,65 
III   163 E 0,08 VI 24 E   1,96 
III   169 A 1,45 VI 24 G   0,2 
III   169 B 11,48 VI 27 A   1,87 
III   169 E 2,3 VI 27 C   1,86 
III   169 F 0,06 VI 28 A   0,95 
III   170 C 1,6 VI 41 F   0,13 
III   170 D 3,1 VI   42 B 1,33 
III   176 C 1,89 VI 43 B   3,31 
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III   176 F 19,52 VI 46 B   9,77 
III   177 D 0,05 VI   60 7,4 
III   178 A 2,52 VI 61 D   6,35 

III   
178 A 
LG 18 1,34 VI 62   3,97 

 
Notă: PRPI=primul rând cu parcele întregi din jurul ZPS/ZPI; ZCD = zona cu conservare 

durabilă. 
 

(2) În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, zonarea interioară a PNPC cuprinde 

următoarele: 

 

a) Zona cu protecţie strictă, denumită în continuare ZPS – corespunzând 

categoriei I b a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, denumită în 

continuare IUCN - cuprinde Rezervaţia Ştiinţifică şi fosta zonă de conservare 

specială, cu unele mici excepţii care vor fi detaliate în continuare. Această zonă are 

o mare importanţă ştiinţifică şi cuprinde zone sălbatice în care nu au existat 

intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În această zonă este 

interzisă desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de 

cercetare, educaţie şi ecoturism, cu limitări descrise prin Planul de Management.  

Zona de protecţie strictă cuprinde: 

i) Zona Centrală include zona Peretele Vestic, respectiv rezervaţia ştiinţifică 

şi zonele forestiere strict protejate prin amenajamentele silvice de pe versanţii estic 

şi vestic ai Pietrei Craiului, golurile alpine de pe versantul estic, zona exceptată de 

la păşunat precum şi zona forestieră strict protejată din Piatra Craiului. 

Limita acestei zone este descrisă în felul următor: 

           Spre exterior, în partea de nord, limita porneşte de la borna 4 UP VI Ocolul 

Silvic Zărneşti, în zona Râului Zărneştilor. Urcă spre vest, pe limita unităţii 

amenajistice 2A până la borna 13. Urmează limita dintre parcelele 5 şi 6, până la 

borna 12, apoi coboară spre nord, până la bornele 24 şi 11. Se îndreaptă spre vest, 
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pe limita inferioară a pădurii, până la borna 14, de unde urcă din nou spre sud, pe 

limita dintre unităţile amenajistice 9 A şi 7 A, până la borna 19. Schimbă direcţia 

spre vest, urmând limitele forestiere şi trecând prin bornele 26, 31, 32, traversează 

traseul turistic care urcă pe Valea Crăpăturii, la borna 34 pe acelaşi traseu. 

Urmează limita dintre unităţile amenajistice 18 şi 19, la borna 38, traversează 

muchia Crăpăturii şi ajunge la borna 39. Coboară pe Muchia Chicera, până la 

borna 40, după care urmează limita sinuoasă a pădurii, traversând traseul turistic 

care merge de la Zărneşti la Ref. Diana şi ajunge la borna 54. Urmează limita 

sinuoasă a fondului forestier, trecând prin următoarele borne: 53, 61 când trece 

Padina Şindrilăriei, 62 bis, 62 pe Muchia Padinii Şindrilăriei, 65, 71, 66, 76. 

Părăseşte limita fondului forestier, ocolind pe la sud unitatea amenajistică 36 A. 

Ajunge în traseul Padina Popii, în borna 80. Urmează din nou limita sinuoasă a 

fondului forestier, trecând prin următoarele borne: 81, 81 bis, 85, 87, 84, 88, 91, 

95, 101, 103, 104, 108, 107, 106, 118, 97. Intră în fond forestier şi parcurge un 

traseu care trece prin bornele 119, 121, 102, 126. Include unitatea amenajistică 61 

A, trecând prin bornele 128 şi 113. Urcă printre parcelele 62 şi 56 până la borna 

112.  Merge spre sud vest, paralel cu creasta, trecând prin bornele 129, 132 pe pr. 

Vlăduşca, 130 pe Muchia Vlăduşca, trece în linie dreaptă păşunea împădurită şi 

reintră în fond forestier la limita dintre unităţile amenajistice 129A şi 129 B şi D. 

Continuă pe limita dintre 132A şi 132 B, după care traversează din nou o păşune 

împădurită, ajungând la limita cu judeţul Argeş. Din borna 224 UP III OS Rucăr, 

coboară pe culmea Tămăşelul trecând prin bornele 249, 227, 229, 231, 234, 245, 

240 , 242 şi 269. Urcă pe limita dintre parcela 132 şi 133 până în borna 270. Urcă 

în continuare spre nord-est trecând prin bornele 267, 272, 265, 263 şi 261 ajungând 

până la limita dintre suparcele 128A şi 128B. Continuă spre sud – vest pe limita 

dintre 135 A cu B, 136A cu B, 138A şi 136 B, ajunge în borna 276. În continuare 

trece printre ua 139 A şi B, 140 A şi B, 142 B şi C, 143 B şi C, 145 E şi G până la 
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borna 291. În zonă mai sunt parcele 146 şi 147 incluse în zona de protecţie 

integrală, a căror limită începe din borna 292, coboară pe Culmea Bengii trecând 

prin bornele 293, 283, urcă pe limita dintre parcelele 146 şi 147 pâna la limita 

dintre subparcelele 147A şi 147E. Coboară spre vest printre subparcelele 147 A şi 

E, 147 A şi C până în Valea lui Ivan. Urmează Valea lui Ivan până în borna 298, 

lasă în afară subparcela 147B şi urcă pe Plaiul Satului până la borna 295. Urcă spre 

sud – est pe limita dintre parcelele 146 şi 149 până în borna 294. Urcă apoi pe 

Culmea Lungă trecând prin borna 299 până în borna 292. Din borna 291 continuă 

pe limita dintre  152 B şi C, 153 A şi D, 154 B şi C, 156 B, C, D şi E, 165 D şi C , 

166 A şi B. De aici coboară spre sud – vest pe Culmea Speriată trecând prin 

bornele 333, 346, 335, 344, 339, 343, 342 incluzând subparcela 170D. În zonă mai 

sunt parcelele 158 – 162 şi enclavele E 13 şi E14  incluse în zona de protecţie 

integrală, a căror limită începe din borna 316 şi se continuă în direcţia sud urmând 

liziera pădurii , exceptând suprafeţele retrocedate conform Legii nr. 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv unităţile amenajistice 159, 160, 

161, 161, 162, 162, şi trecând prin bornele 454, 318, 455, 456, 324, 457, 458, 459, 

325. Urcă pe culmea Păltineţ prin bornele 323, 320, 317, 313, 314. Coboară pe 

liziera pădurii până în borna 316. De la borna 342 urcă pe Valea Speriată până la 

limita dintre 177A şi 177B , urmează limita dintre aceste două subparcele până în 

culmea Gruiul Mirii. Urcă pe Gruiul Mirii printre parcelele 177 şi 178 până în 

borna 353. Urcă în continuare până în borna 354, iar de la intersecţia subparcelelor 

179A cu 179 B urmează limita dintre acestea spre sud trecând printre subparcelele 

180 A şi 180 C, până în pârâul Mirii. Coboară pe acesta printre parcelele 180 şi 

181 prin bornele 359 şi 362 până în borna 361. Urmează limita sinuoasă a pădurii 

trecând prin bornele 364, 363, 370, 369 şi 368. În zonă este parcela 183 cu bornele 

365 şi 374 inclusă în zona de protecţie integrală.  Continuă pe limita dintre 184 B 

cu C. Parcurge în continuare limita dintre 184 B cu C , 186 A cu B, 187 C cu D, 
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187 C cu 188 A până în borna 380, o coteşte spre est, pe limita sudică a unităţii 

amenajistice 188 A, şi ajunge în creastă, la borna 7/VI. Urmează spre nord Culmea 

Pietricica, trecând prin bornele 9, 28, 31, 32, 33, 35,46, incluzând ua 15 D şi borna 

47. Coboară pe Valea Ursului până în borna 48 şi revine spre creastă pe limita 

dintre parcelele 20 şi 21, trecând prin borna 49, până la punctul de intersecţie 

dintre subparcelele 22 C şi 22 D. În zonă mai sunt subparcelele 2A cu bornele 228 

şi 229 şi 15 A cu bornele 36, 38 incluse în zona de protecţie integrală. Urmează 

limita între 22 C şi D, coboara pe pârâul Ghica Mare până în borna 54. Urcă pe 

Culmea Dogarilor până la intersecţia unităţilor amenajistice 23 B cu 23 E, urmează 

limita dintre subparcelele 24 E şi 24 F, coboară pe limita dintre parcelele 24 şi 30 

până la limita dintre 24 B, E şi G, urmând limita dintre acestea până în Valea 

Ghica Mare, pe care o coboară până în borna 57. Urmează Valea Peşterii până în 

borna 43, urcă pe limita dintre subparcelele 25 A şi 25 B, urmează limita dintre 

parcelele 25 şi 29 trecând prin borna 62, urmează limita dintre subparcelele 29 A şi 

29 B, coboară până în borna 67. Urcă pe limita dintre parcelele 34 şi 44 până în 

borna 86. Urcă în continuare pe pârâul Canalului trecând prin bornele 86, 70, 76 şi 

77. Urmează limita dintre parcelele 41 şi 42 până în borna 82, se îndreaptă spre 

creastă urmând marginea sinuasă a pădurii prin bornele 81 şi 80, exceptând 

subparcela 39 C.  Intră în fond forestier, pe limitele 46 B cu C pe pr. Steghiei, 50 B 

cu C la Podu Viţeilor, 51 B cu C, 52 A cu B, 53 A cu B, 54 B cu C, 55 A cu B şi 

56 A cu B. Intră pe teritoriul OS Zărneşti, UP V şi trece Culmea Şaua Vlăduşca, 

borna 104. Urmează limita dintre pădure şi păşunea Vlăduşca, trece prin borna 

108, traversează în linie dreaptă păşunea până în borna 109, după care reintră în 

pădure. Urmează limita dintre unităţile amenajistice 36 A cu B, 36 C şi D cu 35 A, 

36 E şi F cu 37 C, B, V prin borna 112. Continuă prin borna 121 pe limita dintre 43 

B cu C, 43 B cu 44 A la borna 122-pr. Mărtoiu, 47 B cu 46 la borna 128, 48 A cu 

49 la borna 129, 48 A cu 50 A la borna 131-pârâul Pişătoarea, spre borna 134 şi 
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urcă între 52 A şi B cu 55 B, 55 B cu C, 55 B cu 56 C la pr. Ciocrac, 56 C cu 56 B 

şi D, 57 C cu D, 59 C cu D la borna 144, traversează păşunea împădurită 

Curmătura, intră pe limita dintre 62 E şi F cu A şi continuă pe limita dintre 62 F, 

63 N1 cu 63 I până la borna 252, de la care continuă pe limita între 188 N1, 63 H, 

63 C şi 63 I, scoate în afara protecţiei stricte enclava E 3 şi continuă pe limita între 

63 C şi 62 A pe pârâul Curmăturii până în borna 152 de unde urmează limita de 

sud a parcelei 63 la borna 154. Urmează limita dintre parcelele 63 şi 64 până în 

borna 155. Trece printre 65 şi 66 până în borna 157. Urmează liziera pădurii spre 

nord până în borna 158, apoi limita dintre 67A cu B, 67A cu Zănoaga la borna 165, 

ocoleşte Zănoaga pe la est trecând prin bornele 164 şi 170. Coboară pe pârâul 

Dănişor pe limita dintre parcelele 73 şi 74 până în borna 171. Coboară pe Valea 

Prăpăstiilor până la  borna 4/VI OS Zărneşti, deasupra cabanei Gura Râului, care e 

punctul de plecare. Din zona de protecţie specială sunt excluse păşunile: Pietricica 

integral, Păşunea Funduri Prelungi parţial, Păşunea Baciu parţial, Păşunea Şesul 

Mărtoiu parţial şi Păşunea Padinile Frumoase, limitele acestora fiind detaliate la 

Zona de Dezvoltarea Durabilă. 

Rezervaţia ştiinţifică cuprinde gol alpin, respectiv jnepenişuri, păşuni 

alpine şi stâncării situate pe versantul vestic al Pietrii Craiului, în judeţele Braşov 

şi Argeş, fiind limitate de creasta Pietrii Craiului şi limita superioară a pădurii. 

În nord, limita rezervaţiei ştiinţifice porneşte de la Valea Crăpăturii de la 

borna silvică 250, se îndreaptă spre vest şi apoi spre sud vest, urmând limita 

pădurii şi trecând prin bornele 249, traversează Padina Şindrilăriei prin bornele 

248, 247, traversează Padina Popii prin bornele 246, 245, 244, 243, 242, 241, 238, 

237, 230, 258, la borna 231 traversează traseul turistic “La Lanţuri”. În continuare, 

trece prin borna 210, după care traversează limita dintre Braşov şi Argeş. Toate 

bornele sunt în UP VI OS Zărneşti. 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 32 

În judeţul Argeş, intră la borna 251 şi se îndreaptă spre sud, urmând limita 

superioară a pădurii din UP III, OS Rucăr, prin bornele 252, 253, 255, 256, 260, 

275, 281, 282, 286, 288, 290, 303, 305, 307, 310, 331, 332, 348, 349, 352, după 

care urcă spre est până în creastă, la borna 35. De aici se îndreaptă din nou către 

nord, urmând culmea Piatra Craiului, trecând prin formaţiunile Vf. Pietricica, Şaua 

Funduri, Vf. Funduri, Vf. Pietrei, Vf. Lespezi, Vf. Coama Lungă, Umerii Pietrei 

Craiului, Colţii Grindului, Şaua Grindului, Piscul Baciului, punct în care reintră în 

judeţul Braşov, Vf. Căldarea Ocolită, Vf. Sbirii, Ţimbalul Mic, Vf. Dintre Ţimbale, 

Ţimbalul Mare, Vf. Ascuţit, Vf. Padina Popii, Şaua Padina Închisă, Vf. Padina 

Închisă, Vf. Turnu, Şaua Curmăturii şi Şaua Crăpăturii. Se întoarce pe valea 

Crăpăturii până la borna 250, care a fost punctul de plecare. 

Morfologia versantului calcaros apare dominată de ansamblul văi - creste pe 

fondul cărora se remarcă o mare varietate de forme structurale, periglaciare ori 

carstice, cu o densitate neîntâlnită în alte regiuni calcaroase din ţară. Crestele, 

turnurile, piramidele, vârfurile, brâurile, brânele 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 răsturnate chiar, definesc un peisaj inedit. 

În perimetrul zonei se găsesc un număr de structuri geologice şi forme de 

relief care au valoare ştiinţifică deosebită şi anume: 

aa) Padina Închisă - Orga Mare. Situată în partea nordică, într-un 

sector de interferenţe tectono-structurale, respectiv falii, sisteme de 

diaclaze, stratificaţie foarte densă, strate răsturnate şi altele asemenea, 

Padina Închisă este valea cu cel mai dezvoltat bazin de recepţie din 

Piatra Craiului. Aceasta este un exemplu concludent care trădează 

urmele unui drenaj subteran pleistocen sau chiar mai vechi, care a 

generat colapsuri carstice. Orga Mare şi muchiile din jur, etalează un 
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peisaj ce sintetizează, convingător, conjugarea carstificării cu 

procesele periglaciare. Lapiezurile de stratificaţie care au dat numele 

de Orga Mare, muchiile periglaciare, acele, colţii prezintă aici o 

dezvoltare de excepţie. Alături de Căldarea Ocolită, este al doilea 

bazin de recepţie care sugerează prezenţa unui gheţar.  

bb) Turnurile Dianei. Menţionăm, mai întâi, că este vorba de 2 turnuri 

principale: Turnul Mare şi Turnul Galben, situate spre baza 

versantului nord-vestic, în apropierea cunoscutului refugiu Diana. 

Denumirea precizează şi morfologia lor de ansamblu. Privite din 

Valea Bârsei, turnurile se impun ca 2 imense clăi de piatră, cu 

vârfurile rotunjite. Turnul Galben are o dimensiune mai mică, dar 

ambele impresionează prin masivitatea şi dimensiunile lor; pereţi 

verticali de peste 100 m înălţime şi diametrul de 200-300 m la bază şi 

100-150m spre vârf. Despărţite de o vale îngustă, cele 2 turnuri 

reprezintă pachete de strate calcaroase în poziţie verticală. 

cc) Ţimbalul Mare. În partea central-nordică, sectorul ţimbalelor oferă 

cel mai spectaculos peisaj din Piatra Craiului, ce caracterizează ambii 

versanţi. Este zona unde abruptul vestic înregistrează pereţi de peste 

100 m, iar stratele de calcar se află în poziţie aproape de verticală. În 

sectorul de creastă, de la S spre N se înşiră Ţimbalul Mic - 2172 m, 

Vârful dintre Ţimbale şi la N Vârful Ţimbalu Mare - 2118m, de forma 

unei piramide triunghiulare, care oferă pe traseul crestei principale cel 

mai tipic exemplu de stratificaţie excesivă şi strate de calcar în poziţie 

perfect verticală. 

dd) Degetul lui Călineţ. Acesta reprezintă o muchie calcaroasă cu 3 

ţancuri, care privite dintr-o anumită poziţie, seamănă cu degetele de la 

o mână. Denumirea se referă doar la cel mai înalt. 
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ee) Căldarea Ocolită din Valea Şpirla. Acesta constituie cel mai 

reprezentativ bazin de recepţie care prin forma circulară cu versanţii 

aproape verticali, dimensiuni de 300-250 m şi altitudine de 2200 - 

2150 m, sugerează un fost circ glaciar, deteriorat ulterior de puternica 

acţiune conjugată a proceselor periglaciare şi carstice.   

ff) Zaplazul reprezintă o succesiune de 4 arcade, rămase dintr-o veche 

peşteră. Arcada superioară este cea mai mare, având cca. 4 m în 

diametru, dimensiunile cele mai mici avându-le arcada inferioară de 

cca. 0,7 m. 

gg) Cerdacul Stanciului – Peştera Stanciului. Complexul este situat la 

baza versantului vestic al Pietrei Mari la altitudinea de 1720 m, 

reprezentând cea mai mare arcadă carstică din Piatra Craiului. Având 

o formă circular-ovală, prezintă un diametru de 9 m pe verticală şi 12 

m pe orizontală.  Cerdacul Stanciului este cea mai renumită şi 

impresionantă formă morfocarstică din Piatra Craiului, rezultată în 

urma prăbuşirii tavanului unei vechi peşteri. Blocul de calcar situat în 

mijlocul Cerdacului reprezintă o porţiune din tavanul fostei peşteri. 

hh) Marele Grohotiş sau Horju Mare. Cea mai mare acumulare de 

grohotiş mobil de la baza versantului vestic din bazinele Padina Lăncii 

- Piscul cu Brazi constituie o dovadă certă a modelării holocene-

actuale. Grohotişurile din Piatra Craiului constituie unul din cele mai 

caracteristice componente ale Parcului Naţional Piatra Craiului, în 

special Marele Grohotiş, au o importanţă deosebită pentru conservarea 

biodiversităţii, fiind incluse ca tip de habitat în anexa I a Directivei 

Consiliului Europei 92/43 EEC privind conservarea habitateor 

naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică, numită în continuare 

Directiva Habitate - “NATURAL HABITAT TYPES OF 
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COMMUNITY INTEREST WHOSE CONSERVATION REQUIRES 

THE DESIGNATION OF SPECIAL AREAS OF 

CONSERVATION”, respectiv Tipuri naturale de habitate de interes 

comunitar, a căror conservare necesită desemnarea ariilor de protecţie 

specială în categoria  81 Scree, respectiv Grohotişuri. De asemenea, 

acest tip de habitat este menţionat şi în Rezoluţia No. 4 din 1996 ce 

cuprinde habitate naturale periclitate ce necesită măsuri speciale de 

protecţie”  în categoria  61. SCREES, H2.4/P-61.24 Carpathian 

calcareous screes.  

 

La aceste elemente geomorfologice se adaugă faptul că aici este principala 

zonă de conservare pentru specia Dianthus callizonus, plantă endemică pentru 

Piatra Craiului, de o deosebită valoare ştiinţifică. 

În perimetrul zonei se găsesc un număr de obiective geologice sau 

speologice care au valoare de monument al naturii: 

ii) structuri geologice şi forme de relief din interiorul rezervaţiei 

Centrale. 

jj) Avenul de sub Colţii Grindului, având -540m, al doilea aven din 

ţară ca adâncime. Avenul se află situat pe versantul estic al Pietrei 

Craiului, în bazinul de recepţie al văii Grindu, la 2020 m altitudine 

absolută. Avenul reprezintă o înlănţuire de puţuri aproape perfect 

verticale de la 15-50 m. Acesta are şi o mare importanţă 

biospeologică, reprezentând situl cu cea mai mare altitudine din 

Europa la 2020 m pentru două specii de chiroptere, respectiv Myotis 

myotis şi Myotis blythii.  

kk) Avenul din Grind sau Gaura din Funduri măsoară –122 m şi se 

află situat mai jos de Avenul de sub Colţii Grindului, în versantul 
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stâng al văii Sterghii, la 1680 m altitudine absolută. Avenul oferă date 

stratigrafice, petrografice şi tectonice de mare interes ştiinţific.  

ll) Avenul din Vlăduşca are o dezvoltare de –71 m, fiind situat pe 

versantul estic între abruptul calcaros şi Poiana Vlăduşca, la 1700 m 

altitudine absolută. Avenul se remarcă printr-un grad ridicat de 

verticalitate, prezentând ca şi celelalte două avene menţionate 

anterior, o importanţă ştiinţifică deosebită. 

mm) Acul Crăpăturii, monument geomorfologic şi geologic, situat în 

Valea Crăpăturii, se remarcă prin aspectul său cu totul particular şi 

reprezintă o formă periglaciară. 

 

ii) Zona Prăpăstiile Zărneştiului   Începe de la borna 167, merge printre 

parcelele 69 A cu 69 B şi D, apoi 69 A cu 65 A, până la borna 160 din Valea 

Râului. Coboară pe râu până la borna 83, se îndreaptă spre nord-vest, pe limita 

dintre 40 A şi D cu 41 A, 41 A cu N, iar 41N e înconjurat pe la nord şi ajunge la 

borna 135. Urmăreşte pârâul Brusturetului, până la borna 118, schimbă direcţia 

spre sud, trecând prin bornele 119, 117, 116 şi 86, traversând drumul forestier 

Valea Vlăduşca. Din borna 86 trece printre parcelele 28 şi 40, urmează limita 

dintre 28 A şi B, 27 şi 28 până la borna 82, urmează culmea Prăpăstiilor până în 

borna 80. Urmează spre nord – est limita fondului forestier trecând prin bornele 78, 

77, 73, 75, 76, 72, intră în pădure pe limita dintre 23 B şi C, coboară în Valea 

Prăpăstiilor la borna 68, urmează valea în amonte până la borna 168 şi urcă pe 

culme la borna 167, care este punctul de plecare. 

În perimetrul zonei se găsesc un număr de obiective geologice sau speologice 

care au valoare de monument al naturii: 

aa) Peştera Mare din Prăpăstii sau Peştera Mare de la Prepeleac 

este situată la intrarea în cheile Prăpăstiile Zărneştiului, pe dreapta 
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văii, la 980 m altitudine absolută şi 5 m altitudine relativă, având o 

dezvoltare de 15,5 m, ascendentă.  

bb) Peştera Mică din Prăpăstii sau Peştera Mică de la Prepeleac, 

se află situată cu 10 m în amonte de Peştera Mare, la 1 m altitudine 

relativă, având o dezvoltare de 10 m ascendentă. Cele două peşteri, 

deşi de dimensiuni mici, prezintă o deosebită importanţă 

biospeologică, deoarece aici a fost identificată Nesticus 

constantinescui, specie nouă pentru ştiinţă şi endemică 

pentruPiatra Craiului. 

cc) Zidul lui Dumnezeu reprezintă un sector din cheile Prăpăstiile 

Zărneştilor, în aval de confluenţa văilor Vlăduşca – Valea 

Pietrelor. Calcarele foarte stratificate şi fisurate perpendicular pe 

planurile de stratificaţie, dau impresia unor cărămizi, versanţii 

verticali părând adevărate ziduri de calcar. Specificul este 

completat de numeroase microcute, o succesiune de minianticlinale 

şi minisinclinale.   

 

iii) Zona Cheile Brusturetului. Această zonă include 3 sectoare de chei, 

respectiv cheile din zona Peşterii Dâmbovicioara, Cheile Brusturetului propriu-zise 

şi cheile Văii Seci, precum şi zona de vegetaţie a speciei Ligularia sibirica de la 

Brusturet. 

În nord, pe Valea Seacă a Pietrelor, din borna 126, limita pleacă spre nord-

vest, ocoleşte pe la est, nord şi vest parcela 45, trecând prin bornele 88, 89, 84, 85, 

87. Coboară pe vale, până la borna 59, după care ocoleşte pe la vest, unităţile 

amenajistice 27 N, 26N, 16 A , N1 şi N2, exceptând parcela 16 B, trecând în 

bornele 26 şi 25, lângă Valea Dâmbovicioarei. Coboară pe vale, până la borna 18, 
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ocoleşte pe la vest unitatea amenajistică 6N şi se întoarce în partea de sud, trecând 

prin borna 17, traversează valea şi ajunge în borna 151. 

Urcă pe limita parcului până la borna 132, trecând prin bornele 256, 255, 

142, 143, 139, 140, 136, 134, 244, 243 şi 242, după care intră în pădure între 

unităţile amenajistice 65 A şi B, merge pe marginea vestică a unităţilor 

amenajistice 65 A, 65N, 64N, 63N pe care  le ocoleşte şi pe la nord, ajungând în 

borna 126, care e şi punctul de plecare. 

 

iv) Zona Cheile Dâmbovicioarei – Cheile Dâmboviţei.  Această rezervaţie 

include 2 sectoare şi anume Cheile Dâmbovicioarei şi Cheia Mică de sus a 

Dâmboviţei. 

Punctul de plecare este punctul în care limita parcului părăseşte Valea 

Dâmboviţei, în zona unităţii amenajistice 18 C UP III şi urmează limita parcului 

până pe Piscul cu Colţi, trecând prin bornele 42, 41 şi 30 unde coboară în Valea 

Dâmboviţei, la borna 39, apoi coboară la vale până la intersecţia cu limita sudică a 

unităţii amenajistice 189 C. 

Limita intră pe teritoriul UP VI OS Rucăr, la borna 2/VI. Limita coboară la 

borna 1, în vale, de unde urmăreşte spre est şi nord limita parcului, exceptând 

subparcela 110 A până la borna 213, în aval de localitatea Dâmbovicioara. Această 

limită trece prin bornele  216, 279, 280 şi 213. Până înainte de borna 212, limita 

merge pe vale, pe care o părăseşte urcând pe o culme care e limita estică a unităţii 

amenajistice 1N, după care intră în teritoriul UP III pe la borna 7/VI. 

Limita ocoleşte subparcela 188 C pe la nord şi vest, până la borna 385, 

traversează valea şi urcă până la punctul de plecare. Din această zonă este exclusă 

unitatea amenajistică 188 E.  
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v) Zona Cheile Mari ale Dâmboviţei. Aceasta include 2 sectoare şi anume 

Cheia Dâmboviţei şi Cheia Ghimbavului. 

Punctul cel mai nordic de plecare este borna 6/III, de unde limita urmăreşte spre 

sud pe Plaiul Mare limitele unităţilor amenajistice 2 şi 1 din UP III, trecând prin 

borna 1 şi 2, până la borna 163/ VII, după care urmăreşte limita fondului forestier 

spre sud prin locul numit La Cuculeţ şi prin locul numit La Brădet la borna silvică 

160 UP VII, OS Rucăr, după care urcă prin pădure pe linia de cea mai mare pantă 

până în culmea Prislop pe care o urmează până în Vf. Piatra Berbecilor trecând 

prin bornele 158, 157 şi 159. Din acest vârf limita coboară pe culme până în 

amonte de Cheile Pitei, urmăreşte în amonte pârâul Pita, până la un afluent de 

dreapta pe care urcă în culmea Menghia, coboară în pârâul Plaiul, pe care îl 

urmează în aval până la confluenţa cu Valea Ghimbav şi apoi urcă pe aceasta până 

la confluenţa cu pârâul Bechet, trecând prin bornele 142, 136, 135, 132, 133, 138, 

140, 139, 124 şi 5/VII. De la confluenţa Valea Ghimbav/Bechet limita urcă spre 

nord-vest pe linia de cea mai mare pantă în Culmea Ghimbavului la borna silvică 4 

UP VII, OS Rucăr, pe care o urmează prin Muntele Ghimbav şi Vf. Colţii 

Ghimbav, până la limita fondului forestier la borna silvică 358 UP VIII, OS Rucăr. 

De aici se continuă pe limita fondului forestier până în râul Dâmboviţa la borna 

silvică 6 din UP III, OS Rucăr.  

În ceea ce priveşte păşunatul, acesta este interzis în zona parcului având 

valoare mare conservativă. 

Această zonă se suprapune pe versantul vestic cu rezervaţia ştiinţifică, iar 

pe versantul estic este cuprinsă între creasta principală şi limita naturală superioară 

a pădurii. 

Limitele acestei zone sunt următoarele: 

     Pe versantul vestic urmăreşte limita rezervaţiei ştiinţifice, aşa cum au 

fost ele descrise mai sus. 
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     Pe versantul estic limita porneşte de la borna 156, unitatea 

amenajistică 62F, urmăreşte limita superioară a parcelei 62 până la 

capătul subparcelei 62E, de unde traversează păşunea împădurită, 

intersectând traseul turistic Padinile Frumoase până la borna 138. De aici 

urmăreşte limita superioară a parcelarului prin bornele 137, 123 , 111, 

107, iar de la intersecţia ua 36B cu pârâul Vlăduşca traversează păşunea 

la borna 106 şi continuă până la borna 105. De aici intră în UP VI 

Dâmbovicioara şi trece prin bornele 109 şi 108 din unitatea amenajistică 

56B, după care traversează păşunea pe deasupra refugiului Grind pâna la 

capătul grohotişului de pe Valea Cheia de Sub Grind, coborând apoi pe 

firul văii până la borna 105 din unitatea amenajistică 54C, urmăreşte 

limita superioară a parcelarului apoi prin borna 99 până la extremitatea 

superioară a subparcelei 51B de unde traversează păşunea pe curba de 

nivel până la marginea subparcelei 46C. De aici urmăreşte limita 

subparcelei  46C, pâna la intersecţia limitei subparcelei 46C cu valea 

Steghiei, urcă până la capătul superior al subparcelei 46C, de unde 

coboară peste culmea Funduri şi traseul ce duce la şaua Funduri până la 

borna 79 din unitatea amenajistică 40D. Limita urcă apoi spre şaua 

Funduri pe limita fondului forestier, trecând prin bornele 78, 75 şi 74. De 

aici limita se suprapune cu cea a rezervaţiei ştiinţifice. 

 

 Total suprafaţă ZPS = 6292 ha.  

 

La aceste elemente geomorfologice se adaugă faptul că aici este principala 

zonă de conservare pentru specia Dianthus callizonus, plantă endemică pentru 

Piatra Craiului, de o deosebită valoare ştiinţifică. 
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Studiile efectuate până în prezent în Rezervaţia ştiinţifică au dus la 

propunerea includerii acesteia, alături de alte zone din PNPC,  în viitoarea reţea a 

ariilor de importanţă botanică IPA, aflată în curs de stabilire la nivel european. 

Dintre speciile de floră identificate în această zonă, conform criteriilor de 

identificare a Ariilor de importanţă Botanică IPA amintim: Achillea schurii, 

Campanula patula ssp. abietina, Galanthus nivalis, Tozzia alpina. ssp. carpatica, 

Cerastium transsilvanicum, Eritrichium nanum ssp. jankae, Papaver alpinum ssp. 

corona sancti-stefanii, Dianthus callizonus, Saxifraga mutata ssp. demissa, 

Scabiosa lucida ssp. barbata, Thesium kernerianum, Thlaspi dacicum ssp. 

banaticum, Thymus comosus, Dianthus spiculifolius, Koeleria macrantha ssp. 

transsilvanica, Linum perenne ssp. extraaxilare, Onobrychs montana ssp. 

transsilvanica, Sesleria rigida ssp. haynaldyana, Trisetum macrotrichum, Draba 

haynaldii, Primula wulfeniana ssp. baumgarteniana, Sempervivum montanum ssp. 

carpaticum, Campanula serrata, Gentiana lutea, Anthemis tinctoria ssp. fussii, 

Centaurea pinnatifida, Helictotrichon decorum, Heracleum palmatum, Aquilegia 

transsilvanica, Soldanella hungarica ssp. hungarica şi altele asemenea.  

În rezervaţia ştiinţifică au fost semnalate de asemenea alte 103 specii de plante 

incluse în Lista Roşie a Plantelor Superioare din România, vezi Oltean & al., 1994, 

anexa nr. 6. 

Aici se găsesc o serie de habitate protejate la nivel european, considerate 

foarte importante pentru conservare din punct de vedere al criteriilor IPA: F2 31 

Comunităţi subalpine sud-est Carpatice de Pinus mugo şi Rhododendron 

myrtifolium, E4 6170 Pajişti bazofile subalpine sud-est carpatice, H3 8210 

Comunităţi saxicole casmofile bazofile, H2 810 Comunitati de grohotişuri de roci 

calcaroase, E4 6230* 35.11 Pajişti sud-est carpatice edificate de Nardus stricta. 

Rezervaţia ştiinţifică reprezintă un refugiu important şi pentru speciile de 

faună. Până în prezent nu este disponibil un inventar complet al faunei, existând 
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totuşi unele date care alături de informaţiile botanice vin să sublinieze importanţa 

acestei rezervaţii ştiinţifice. Aici au fost identificate câteva specii rare de 

lepidoptere: Psodos coracinus diszeghy, Apamea zeta sandrokovacsi, Apamea 

maillardi, Erebia pronoe regalis, Xestia ochreago, Standfussiana lucernea 

kovacsi, Pieris bryoniae carpathensis şi altele asemenea. Fauna este de asemenea 

bogată, fiind caracteristică pentru acest tip de habitat.  

Ornitofauna este reprezentată prin specii caracteristice zonelor stâncoase, 

subalpine, care cuibăresc aici: fluturaşul de stâncă – Tichodroma muraria, 

drepneaua – Apus melba,  vânturelul – Falco tinnunculus şi altele asemenea. Zona 

constituie şi un refugiu important pentru populaţia de capră neagră, datorită 

accesibilităţii reduse a acestei zone pentru turişti. 

În parcelele parcurse cu tăieri rase şi neregenerate care au fost introduse în 

această ZPS în acest Plan de Management sunt permise lucrări de refacere 

ecologică/conducere a arboretului până la încheierea stării de masiv. Ulterior nu 

mai sunt permise astfel de lucrări în aceste unităţi amenajistice. 

 

b) Zona de protecţie integrală, denumită în continuare ZPI - 

corespunzând categoriei II a IUCN – cuprinde cele mai valoroase bunuri ale 

patrimoniului natural din interiorul parcului.  

(1) În ZPI sunt interzise: 

aa)orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice 

forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de 

conservare; 

bb)activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării 

ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor 

destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 
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   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele de protecţie integrală, 

în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu regim strict de protecţie, se pot 

desfăşura următoarele activităţi: 

aa)ştiinţifice şi educative; 

bb)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

cc)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 

administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile 

de floră şi faună prezente; 

dd)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

ee)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

ff) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 

afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu 

avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

gg)acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

hh) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de 
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înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

Zona de protecţie integrală cuprinde: 

Păşunile Pietricica integral, Păşunea Funduri Prelungi parţial, respectiv din 

păşunea Funduri pe limita pădurii urcă prin borna 80 până la capătul superior al 

subparcelei 46C, coboară peste culmea Funduri şi traseul ce duce la şaua Funduri 

până la borna 79 din unitatea amenajistică 40D, continuă pe limita pădurii prin 

borna 81 până în păşunea Funduri, Păşunea Funduri Prelungi parţial situată 

desupra fostului canton silvic Lespezi, limitată după cum urmează: de la 

extremitatea superioară a subparcelei 51B traversează păşunea pe curba de nivel 

până la marginea subparcelei 46C şi coboară pe limita fondului forestier prin borna 

90 până în borna 97 de unde urcă la punctul de plecare, Păşunea Baciu parţial, în 

interiorul limitelor: de la borna 108 din unitatea amenajistică 56B traversează 

păşunea pe deasupra refugiului Grind pâna la capătul grohotişului de pe Valea 

Cheia de Sub Grind, coborând apoi pe firul văii până la borna 105 din unitatea 

amenajistică 54C, urmăreşte limita fondului forestier prin borna 107 până la 

punctul de plecare borna 108, Păşunea Şesul Mărtoiu parţial, de la 123 urmăreşte 

limita pădurii prin borna 111 până la intersecţia subparcelelor 36D cu 36 C şi se 

întoarce pe curba de nivel la punctul de plecare, subparcela 63 I şi enclava E 3.  

                                                                          De asemenea, în ea este inclusă şi Peştera Liliecilor din satul Peştera, 
comuna Moieciu, cu o suprafaţă de 1 ha, aceasta fiind inclusă în rețeaua Natura 
2000 și se încadrează în clasa de tip B. În aceasta se instalează periodic una dintre 
coloniile importante de gestaț ie de lilieci din Carpații Meridionali. Șapte dintre 
speciile de lilieci se află înscrise în lista roșie. 

 

Suprafaţa acestei zone totalizează: ZPI = 104 ha. 
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c) Zona de conservare durabilă, denumită în continuare ZCD - 

constituie în Parcul Naţional Piatra Craiului o zonă cu o suprafaţă totală de 7034ha. 

În această categorie se încadrează restul suprafeţei care este limitată spre 

exterior de limitele parcului naţional şi ale zonei de dezvoltare durabilă, iar spre 

interior de limitele ZPS şi ZPI. 

Această zonă este administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi 

pentru recreere.  

 În ZCD se pot desfăşura următoarele activităţi: 

aa) ştiinţifice şi educative; 

bb) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-

investiţii; 

cc) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, 

în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului 

naţional, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră 

şi faună prezente; 

dd) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

ee)intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor 

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până 

la intrarea în vigoare a planului de management; 

    ff) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale 

şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 
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    gg) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific 

şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, 

acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate 

ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 

    hh) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii 

în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 

lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se 

fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

ii) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează 

terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul 

administraţiei ariei naturale protejate; 

jj) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de 

conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea 

lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de 

dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de 

parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, în restul 

zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează 
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regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de 

transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi 

cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de 

masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se 

vor aplica cu restricţii impuse de planurile de management al parcurilor şi de 

ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate.  

kk) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin 

introducerea de tehnologii cu impact redus. 
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Unităţile amenajistice cuprinse în primul rând de parcele întregi limitrofe 

zonelor cu protecţie strictă sau integrală în PNPC sunt  : 
 

NR. 
CRT. 

Ocol silvic UP Ua 

1. OS Braşov  VI Bârsa 
Groşeţ 

20 A, 20 B, 60, 62 A, 62 B, 62 C, 62 
D, 65 A, 65 B; 

2. OS Bucegi-
Piatra Craiului 

UB I 
 Moeciu 

49, 52, 193 A, 193 B, 193 C, 193 D, 
193 E, 193 F, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 
38 F, 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 40 A, 
40 B, 40 F, 40 G, 43 A, 43 B, 43 C, 
43 D, 44 A, 45 A, 45 B, 45 V, 47 A, 
50 A, 50 B, 51 A, 51 B, 51V, 53 A, 
53 B, 53 C, 53 D, 54 B, 55 A 55 B, 
56 B, 56 C, 57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 
58 B, 59 B, 59 C, 59 F, 60 A, 60 B, 
60 C, 62 A; 

3. R.P.L.P. 
ZĂRNEŞTI 

UB I 
 Zărneşti 

181, 182, 189, 190, 183 A, 183 B, 
185 A, 185 B, 186 A, 186B, 193A, 
193B, 193C, 193D, 194E, 195F, 129 
A, 129 C, 132 A, 132 C, 132 E; 

4. OS Braşov V Faţa Pietrei 
Craiului 

21 A, 21 B, 21 C, 21 D, 22 A, 22 B, 
22 C, 28 B, 59 A, 61 A, 61 B, 61 C, 
61 D, 61 E, 61 F, 64 A, 64 B, 64 C, 
64 D, 64 E, 64 F, 65 A, 65 B, 65 C, 
67 B, 68 A, 68 B, 68 C, 69 B, 69 C, 
69 D, 71 A, 71 B, 71 C, 71V, 72, 73 
A, 73 B, E 5; 
 

5. OS Păpuşa-
Rucăr 

III Cascoe 12 F, 135 A, 136 A, 138 A, 138V1, 
138V2, 139 C, 139V, 139 A, 140 A, 
142 A%, 142 B, 142 D, 142V, 143 A, 
143 B, 145 A%, 145 B, 145 C, 145 
D, 145 E%, 145 F, 152 B%, 153 A%, 
153 B%, 153 C, 154 A, 154 B%, 156 
A%, 156 B%, 156 C%, 156 D%, 165 
A, 165 B, 165 D, 165V, 166 A, 166 
C, 176 C%, 176 F%, 179A, 179 A, 
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179V1, 179V2, 180A, 180 A%, 180 
B, 180V, 181 C%, 182A, 182 A%, 
182 B%, 184 A%, 184 C%, 186 A%, 
187A, 187 A, 187 B, 187 C, 187 M, , 
E 15, E 16, E 17, E 18; 

6. OS Păpuşa-
Rucăr 

VI 
Dâmbovicioara 

1 A, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10A 11 
A%, 11 B%, 11 C%, 11 D%, 110, 12 
A, 12 B%, 12 C%, 12 D%, 12 E, 12 
G, 12V, 14A, 15A1%, 15 A, 15 B, 15 
C, 15 D, 15A1, 16 B, 16 C, 16 D, 19 
A%, 19A, 2 B%, 2 C%, 2 D%, 2 E, 
20 A%, 20 B%, 20 C%, 22 A, 22 B, 
22 C, 23 A%, 23 B%, 23 C%, 23 
D%, 24 A, 24 B, 24 D, 24 E%, 24 
G%, 26 A, 26 B, 26 D, 27 A%, 27 B, 
27 C%, 28 A%, 28 B, 28 C, 28 D, 41 
D, 41 E, 41 F%, 43 A, 43 B%, 44 A, 
44 B, 46 B%, 46A, 47N, 55 A, 56 A, 
6 A,  6 B, 6 C, 61 D%, 62%, 613 A, 
613 B, 613 C%, 613 D, 613 E%, 614 
A, 614 B, 614 C, 614 D, 614 E, 63 A, 
64 B, 64 B L 18, 64 C, 647 A, 647 B, 
647 C, 65 B, 65 C, 650 A, 650 B, 651 
A, 651 C, 652 A, 653 A, 654 A, 654 
B, 75 L 18, E 1, E 10, E 12, E 8, E 9 

7. OS Braşov IV Zbârcioara 81 A, 81 B, 81 C, 81 D 
 

Datele din tabelul de mai sus sunt conform informaţiilor existente la APNPC 

la sfârşitul anului 2010, iar subparcelele care au în terminaţie indicele % sunt 

parţial trecute la ZPS, suprafeţele în cauză aparţinând Fundaţei Conservation 

Carpathia.  
 

 
d) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, denumită în 

continuare ZDD - cuprinde zonele în care se permit activităţi de 

investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea 

principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror 
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efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. În PNPC această zonă este 

reprezentată de o parte a intravilanului localităţilor Zărneşti, Măgura şi Peştera, 

Dâmbovicioara, Dragoslavele şi de suprafaţa lacului de acumulare de la Sătic, 

conform anexei nr.7 – Harta Zonării Interne. 

 Zona de dezvoltare durabilă din PNPC totalizează: ZDD = 1336 ha.  

În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura 

următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management: 

aa) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor; 

bb) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

cc) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, 

tratamentul tăierilor grădinarite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 

progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive 

clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi 

zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile 

naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid, pe 

suprafeţe de maxim 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete 

mici în arboretele de plop euroamerican; 

dd) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului 

agricol şi creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din 

sistemul de agricultură ecologică; 

ee) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

ff) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor 

naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism 

legal aprobate.  
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La descrierea limitelor zonelor interne ale Parcului Naţional Piatra Craiului 

s-au folosit hărţile amenajistice ale UP III Cascoe, VI Dâmbovicioara, VII Valea 

Cheii şi VIII Ghimbav din OS Rucăr, elaborate în anul 1996 şi ale UP V Faţa 

Pietrei Craiului şi UP VI Bârsa Groşet din OS Zărneşti, elaborate în anul 1994. 

 

3) Zonarea suprafeţei din situl ROSCI 0194 Piatra Craiului situată în afara 

limitei PNPC 

 

Suprafaţa de 3102,5 ha ţine cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Zona constituită în ROSCI0194 Piatra Craiului, în afara limitei Parcului 

Naţional Piatra Craiului, are o suprafaţă totală de 3102,5ha. 

În această zonă se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative;  

b) activităţi de ecoturism;  

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia 

naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 

avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor  

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul 
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administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi 

valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi 

al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în 

masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos 

din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

     i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în 

interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei 

ariei naturale protejate;  

     j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 
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animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile 

locale;  

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;  

     l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, 

tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 

progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive 

clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete 

şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se 

poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de 

molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;  

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de 

vânătoare de către administratorul PNPC. Avizarea cotelor de recoltă de 

către administratorul PNPC se face în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific; 

n) activităţi de pescuit sportiv; 

o) în afara activităţilor descrise anterior, în această zonă sunt permise şi alte    

activităţi/planuri/proiecte dacă, în urma parcurgerii procedurii de evaluare 

adecvată, se constată că nu au impact semnificativ asupra speciilor şi 

habitatelor pentru care situl a fost desemnat. 

 

 

2.1.7. Statutul parcului la nivelul UE 

 

În conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1964/2007, o parte din teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului este inclusă în 

situl de importanţă comunitară ROSCI0194 Piatra Craiului. 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 54 

Acest sit include aproape întreg teritoriul parcului şi unele zone din imediata 

vecinătate a acestuia. Harta sitului Piatra Craiului este prezentată în anexa nr. 7 – 

Harta Sitului Natura 2000. 

Datorită varietăţii de specii de plante şi animale, a prezenţei unui mare număr 

de habitate de importanţă europeană precum şi a modului în care este realizat 

managementul parcului, Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului a primit în 

anul 2005 DIPLOMA EUROPEANĂ A CONSILIULUI EUROPEI PENTRU 

ARII PROTEJATE, diplomă care urmează să fie reînnoită pentru încă 10 ani în 

anul 2011. 

 

2.2. Cadrul fizico-geografic 

2.2.1. Scurt istoric al cercetărilor fizico-geografice şi geologice 

Eforturile depuse pentru cunoaşterea ştiinţifică a masivului Piatra Craiului, 

masiv de o spectaculozitate deosebită au început cu peste 250 de ani în urmă, însă 

primii care s-au aventurat pe văile abrupte, cu mult timp înainte, au fost ciobanii, 

crescătorii de animale, vânătorii şi braconierii. Aceştia au fost cei care au 

descoperit cele mai bune drumuri de acces, iar apoi tot ei au fost primii ghizi ai 

cercetătorilor care s-au avântat în acest munte pentru a studia roca, apele sau 

vegetaţia sau ai topografilor care au realizat primele hărţi ale masivului şi 

împrejurimilor.  

Primele măsurători topografice atestate documentar au fost efectuate de 

Institutul Cartografic din Viena şi au fost incluse în hărţile generale ale Ţării 

Bârsei. Echipa de cartografi a fost însoţită de jurnalistul Anton Kunz, care, 

conform datelor de arhivă, a ajuns pe Vf. Baciului pe data de 26 august 1842. 

Această dată marchează documentar prima ascensiune la Vf. Piscul Baciului. 
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Primele referiri ştiinţifice cu privire la geologia masivului au fost făcute de B. 

Hauer în 1863.  

Impresionaţi de frumuseţile deosebite ale muntelui, iubitorii de natură 

înfiinţează mai multe asociaţii de montaniarzi, având ca scop observarea şi 

cercetarea geomorfologiei, florei şi faunei. Astfel, la 22 septembrie 1872 ia fiinţă 

Asociaţia Alpină Ardeleană din Braşov, respectiv Siebenburgisher Alpenverein n 

Kronstadt care devine persoană juridică în august 1873, având 58 de membri. În 28 

noiembrie 1880 la Sibiu, se formează Siebenburgisher Karpathen Verein – SKV, 

adică Societatea Alpină Ardeleană, care va avea filiale în principalele oraşe din 

Ardeal.  

Deşi cunoscut cu mult timp înainte, Avenul din Grind este abordat pentru 

prima data în 1900 de către Josef Kolbe.  

În 1908, odată cu înfiinţarea Muzeului Săsesc din Ţara Bârsei, începe  o 

importantă activitate de cercetare a zonei. În cadrul acestui muzeu Franz Podek a 

descoperit şi descris numeroase peşteri din Piatra Craiului în perioada 1908-1918. 

În 1907 geograful francez Emannuel de Martonne realizează un studiu 

aprofundat asupra morfologiei Carpaţilor Meridionali, considerând Piatra Craiului 

„un accident morfologic principal” în procesul formării acestui grup muntos.  

În 1938 E. Jekelius întocmeşte prima hartă geologică a Pietrei Craiului. Prima 

lucrare de mare importanţă referitoare al geologia masivului a fost realizată în 

1943 de N. Oncescu ca teză de doctorat cu titlul: „La région de Piatra Craiului-

Bucegi. Étude géologique” 

Contribuţii importante în cunoaşterea regiunilor incluse în Parcul Naţional 

Piatra Craiului le-au avut: N. Orghidan în 1925, 1936, 1943, V. Mihăilescu în 

1932, 1946, 1963. 

După 1960 se poate spune că a început o nouă etapă de cercetare geografică şi 

geologică a regiunilor ce aparţin PNPC. 
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Pentru Piatra Craiului s-a remarcat geograful T. Constantinescu, care a 

publicat peste 20 de lucrări privind carstul şi geomorfologia. Teza sa de doctorat 

„Masivul Piatra Craiului. Studiu geomorfologic” reprezintă, de fapt, o mare parte a 

„Studiului de fundamentare al PNPC”, prezentat de Institutul de Biologie al 

Academiei Române. 

Pentru culoarele intramontane din care PNPC ocupă spaţii importante, 

menţionăm lucrările de doctorat „Culoarul Rucăr-Bran. Studiu climatic şi 

topoclimatic” de Teodoreanu Elena în 1980 şi „Culoarul transcarpatic Bran-Rucăr-

Dragoslavele. Studiu de geografie fizică cu privire specială asupra potenţialului 

natural, starea şi calitatea peisajului” de Pătru Ileana în 2001. Dintre geologii cu 

contribuţii importante la cunoaşterea zonei amintim pe Coca Spencer în 2000 şi 

Panaiotu Cristina în 2000.  

Începând cu anul 2000, studiile geografice şi geomorfologice se intensifică, 

multe dintre rezultatele acestora fiind publicate în cele 3 volume intitulate 

„Research in Piatra Craiului National Park” din 2003 - 2006.  

Studii foarte recente, realizate de Moţoiu & Munteanu în 2006, Moţoiu în 

2008, Munteanu în 2008, aduc contribuţii importante la cunoaşterea 

morfodinamicii actuale, riscurilor şi hazardelor naturale de pe teritoriul Parcului 

Naţional Piatra Craiului.  

Cea mai recentă lucrare, publicată în 2009, de mare amploare, o reprezintă 

teza de doctorat a lui T. Constantinescu - „Masivul Piatra Craiului. Studiu 

geomorfologic” care conţine informaţii valoroase legate de geomorfologia şi 

geneza masivului, cu referire la procesele geomorfologice actuale.  

 

2.2.2. Geologie 

Fundamentul Parcului Naţional Piatra Craiului este constituit din şisturi 

cristaline care aparţin complexului Căluşu-Tămăşel şi Voineasa-Păpuşa, seria de 
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Cumpăna. Acesta prezintă un bombament în partea centrală, pe aliniamentul 

Muntele Tămăşel - Vf. Grindu – La Table. 

Peste fundamentul cristalin stă stiva de calcare de vârstă Kimmeridian-

Tithonică, cu o grosime de 300 m la sud până la 1000 m la nord. Calcarele se 

extind/aflorează pe întregul versant vestic, treimea superioară a versantului estic şi 

în cadrul văilor limitrofe Dâmboviţa, Dâmbovicioara şi Valea Prăpăstiilor, iar la 

est de această vale în Culmea Măgura. În partea sudică a PNPC, calcarele mai apar 

în Muntele Ghimbav. 

În jumătatea superioară a Pietrei Craiului calcarele sunt intens stratificate, 

stratele prezentând o înclinare generală vest-est, iar unghiul de înclinare al stratelor 

creşte treptat de la sud, respectiv 30-40°, spre nord, unde ajung la verticală şi chiar 

răsturnate. 

Deasupra calcarelor repauzează conglomeratele de vârstă apţian superioară 

constituite din elemente calcaroase cu ciment grezo-calcaros. Ele se găsesc în 

partea inferioară a versantului estic din Piatra Mare şi Pietricica. 

Cele mai noi sedimente sunt conglomeratele de vârstă vracono-

cenomaniană cu elemente cristaline şi ciment grezo-argilos. Aceste sedimente se 

găsesc pe versantul estic al Pietrei Craiului la Pietricica şi în Culoarul Rucăr-Bran, 

pe teritoriul comunelor Măgura şi Peştera. 

Din punct de vedere structural Piatra Craiului reprezintă flancul vestic al 

sinclinalului cu acelaşi nume, caracterizat printr-o puternică tectonizare. Specifice 

sunt faliile care traversează tot flancul de sinclinal, unele prelungindu-se şi în 

Culoarul Rucăr – Bran. Se remarcă faliile Gâlgoaie, Fundurile, Grindului şi 

Ţimbalelor, care divizează masivul în câteva compartimente morfotectonice. 
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2.2.3. Geomorfologie 

Parcul Naţional Piatra Craiului include trei unităţi de relief: a) Creasta Piatra 

Craiului, în poziţie centrală; b) Culoarul Rucăr-Bran, la E; c) Culoarul Rucăr-

Zărneşti, la V şi N. 

 

a) Creasta Pietrei Craiului este divizată în trei subunităţi: Piatra Mică sau 

Piatra Craiului Mică - în nord, Piatra Mare sau Piatra Craiului Mare – în partea 

centrală şi Pietricica sau Piatra Craiului Sudică – în S. Subunitatea dominantă este 

Piatra Mare, care dă personalitate geografică întregului masiv. Creasta se remarcă 

prin două trăsături morfometrice care reprezintă superlative geografice naţionale: 

lungimea şi altitudinea. Piatra Craiului se desfăşoară pe o lungime de cca. 25 km, 

fiind cea mai lungă creastă calcaroasă din România. Pe o distanţă de 8 km, 

înălţimile depăşesc 2000 m, iar pe cca. 15 km, acestea sunt mai mari de 1800 m. 

Altitudinea maximă de 2238 m este atinsă în Vârful Piscul Baciului sau La Om, 

fiind cea mai înaltă creastă calcaroasă din Carpaţii Româneşti. 

 

b) În Culoarul Rucăr-Bran, ca forme principale de relief se remarcă: 

i) Culmea calcaroasă Măgura, în partea nordică; 

ii) Suprafeţele de nivelare de ± 1000 m, din satele Măgura şi Peştera; 

iii) Martorii de eroziune calcaroşi, ca Muntele Ghimbav şi Gâlma 

Pleşii. 

 

c) În culoarul Rucăr-Zărneşti relieful se caracterizează prin: 

i) Suprafeţele de nivelare de ± 1100 m şi ± 1300 m, prezente în partea 

sudică, între Piatra Craiului şi Râul Dâmboviţa; 

ii) Suprafeţe piemontane sau acumulative, de ± 1100 m în nord, între 

Piatra Craiului şi râul Bârsa. 
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Piatra Craiului se defineşte prin trei tipuri reprezentative de relief: structural, 

periglaciar şi carstic, după Constantinescu T, 1996. 

 

Relieful structural este tipul dominant, pe fondul căruia s-au dezvoltat şi 

celelalte două tipuri. Structural, creasta reprezintă un monoclin cu înclinarea 

generală V-E.  

Versantul vestic /nord-vestic se impune ca cea mai caracteristică subunitate 

din acest masiv. Dintre formele structurale prezente în special pe acest versant 

menţionăm: brâurile, brânele, abrupturile structurale, surplombele, poliţele 

structurale şi cuestele secundare. Unicitatea sa a fost sintetizată prin noţiunea de 

Versant tip Piatra Craiului, după T. Constantinescu – 1996. 

Versantul estic /sud-estic expune o gamă de aspecte proprii, dintre care sunt 

de menţionat două etaje morfolitologice: calcaros superior şi conglomeratic 

inferior. 

 

Relieful periglaciar se remarcă mai ales prin relieful rezidual, respectiv 

acele, colţii, ţancurile, muchiile, turnurile, piramidele, vârfurile şi altele asemenea. 

Cea mai mare densitate se constată pe versantul vestic. Aici se înregistrează cea 

mai mare frecvenţă a formelor menţionate. Multe dintre aceste forme au fost 

propuse ca monumente ale naturii. 

 

Relieful carstic completează nota de unicitate a Pietrei Craiului. Calcarele 

ocupă aproape 40% din suprafaţa totală.  

 

Exocarstul este reprezentat prin: văi tip Piatra Craiului - localizate în 

special pe versantul nord-vestic; hornuri şi hornuri oarbe – prezente pe ambii 
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versanţi, dar mai ales pe cel vestic; lapiezuri de stratificaţie – pe versantul 

nord vestic; chei – care se impun atât ca morfologie prin aspectul lor 

spectaculos, cât şi prin modul cum s-au format ca Prăpăstiile Zărneştilor, 

Cheile Dâmbovicioarei şi Cheile Dâmboviţei. 

Endocarstul se remarcă printr-o intensă circulaţie subterană, 

preponderent verticală. Potenţialul de denivelare ce depăşeşte 1400 m este al 

doilea după cel din Munţii Retezat. Forma de creastă proeminentă, structura şi 

tectonica de ansamblu au impus delimitarea a două bazine hidrocarstice: 

Nordic în Prăpăstiile Zărneştilor şi Sudic în Dâmbovicioara. 

Cavernamentul este reprezentat prin peşteri şi avene.  

Sunt cunoscute 15 avene, între care Avenul de sub Colţii Grindului cu - 560 m 

este cel mai adânc din România. 

Peşterile sunt în număr de peste 600, dar majoritatea nu depăşesc lungimea de 

20 m. Cele mai cunoscute sunt Peştera Dâmbovicioara care este amenajată 

pentru turişti, Peştera din Colţul Chiliilor, care adăposteşte o capelă ortodoxă, 

şi Peştera Urşilor. 

2.2.4. Hidrologie 

În cadrul PNPC există două tipuri principale de ape: de suprafaţă, respectiv 

reţeaua hidrografică şi ape subterane. 

 

 a) Apele de suprafaţă aparţin la două bazine hidrografice principale: Bazinul 

Oltului, în N şi Bazinul Dâmboviţei, în S. 

 Bazinul Oltului. Toată reţeaua hidrografică din partea nordică a PNPC este 

colectată de râul Bârsa, care are 3 bazine hidrografice secundare : 

 i) Bazinul Bârsa superioară cu râurile Bârsa Tămaşului, Şpirla, Vlăduşca, 

Podurilor, Călineţ, Şindrilăriei, Calului, Hotarului şi altele asemenea; 
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 ii) Bazinul Valea Prăpăstiilor care colectează râurile Vlăduşca, Cheia, Curmătura, 

Zănoaga, Dănişor şi altele asemenea ; 

 iii) Bazinul Râul Turcului  cu râurile Valea Coacăzei, Valea cu Calea, Valea 

Iezilor, Valea Ursului şi altele asemenea. 

 Toate cursurile de apă pe calcare au caracter temporar, iar pe conglomerate sunt 

permanente. 

 Bazinul Dâmboviţei include şi el 3 bazine hidrografice secundare : 

 i) Bazinul Dâmboviţei superioare cu Valea Dragoslovenilor, Valea lui Ivan, Valea 

Largă, Valea Seacă,Valea Speriată ; 

ii) Bazinul Dâmbovicioarei primeşte Valea Grindu, Valea Şteghii, Valea Seacă, 

Valea cu Apă, Valea Muierii, Valea Peşterii; 

iii) Bazinul Ghimbavului  include cursul inferior al râului Ghimbav. 

 

 b)Apele subterane aparţin, de asemenea, la două bazine hidrocarstice : Bazinul 

 Nordic sau Bazinul Prăpăstiilor Zărneştilor şi Bazinul Sudic sau Bazinul 

Dâmbovicioarei, după T. Constantinescu, 1998-1999. 

 

În ceea ce priveşte amenajările hidrotehnice din zonă, acestea sunt localizate 

cu preponderenţă pe raza judeţului Argeş, dar şi în Braşov, fiind descrise în tabelul 

de mai jos: 
 

Nr. 
crt. 

Tip amenajare hidrotehnică  Localizare - bazin 
hidrografic 

Nr. 
amenajări 

1 Baraj hidroenergetic Valea Dâmboviţei (Sătic) 1 
2 Baraj torenţial cu deversor 

trapezoidal şi radier 
Valea Seacă a Pietrelor 5 

3 Canal de scurgere a 
viiturilor torenţiale 

Valea Seacă a Pietrelor 1 

4 Baraj torenţial cu deversor 
trapezoidal şi radier 

Pârâul Copilului 2 
5 Izvorul Uliului 1 
6 Izvorul Ciocanului 1 
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7 Prag cu deversor 
trapezoidal 

Râul Mare al Zărneştilor 2 

8 Prag cu deversor 
trapezoidal 

Cheile Pisicii 1 

9 Baraj torenţial şi praguri Valea lui Ivan 3 
10 Prag şi consolidari ţeavă 

gaz 
Râul Zărneştilor 1 

    

2.2.5. Clima 

În ansamblu, PNPC prezintă un topoclimat complex de munte cu două etaje: 

 

 i) topoclimatul de munţi înalţi, reprezentat prin Creasta Piatra Craiului, unde 

cantitatea medie anuală de precipitaţii este de 1000-1200 mm şi temperatura medie 

anuală 0-4oC ; 

 ii) topoclimatul de munţi scunzi, caracteristic în Culoarul Rucăr-Bran şi Culoarul 

Rucăr-Zărneşti, cu 800-1100 mm precipitaţii şi 4-5oC, temperatura medie anuală. 

 

În cadrul ambelor topoclimate complexe se diferenţiază numeroase 

topoclimate elementare, cum ar fi : topoclimatul de creastă, topoclimatul de vale, 

topoclimatul de versant, topoclimatul de pădure, tiopclimatul de pajişte, 

topoclimatul calcarelor nude şi altele asemenea. 

În manifestarea şi evoluţia proceselor actuale, în cazul Pietrei Craiului, 

precipitaţiile atmosferice se remarcă drept cel mai important element climatic. 

Cantitatea medie oscilează între 1000-1300 mm, în funcţie de altitudine 

prezentând următoare distribuţie: 

i) 1000-1200 mm, între 800-1500 m altitudine; 

ii) 1200-1350 mm, între 1500-2000 m altitudine; 

iii) 1100-1200 mm, peste 2000 m altitudine; 
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Pe versantul vestic, cantitatea de precipitaţii este în medie cu cca. 150 mm 

mai mare decât pe cel estic. 

Cea mai mare cantitate de precipitaţii se înregistrează în luna iunie cu 160-

170 mm, iar cea mai mică în luna februarie cu 50-60 mm. 

Precipitaţiile sub formă de zăpadă cad în intervalul noiembrie-aprilie, cu un 

maxim în lunile ianuarie – februarie, când se înregistrează şi cea mai mare grosime 

a stratului de zăpadă. 

Temperatura aerului este cel de-al doilea element climatic de importanţă. 

Şi în cazul temperaturii se constată diferenţieri în raport cu altitudinea: 

i) sub 1000 m, temperatura medie anuală 6-50C; 

ii) 1000-1500 m temperatura medie anuală 5-30C; 

iii) 1500-2000 m temperatura medie anuală 3-10C; 

iv) peste 2000 m temperatura medie anuală 1-00C. 

 

Din analiza datelor de mai sus, se poate deduce că pe 2/3 din suprafaţa 

masivului se înregistrează temperaturi medii anuale de 3-40C, temperaturile mai 

mari de 40C şi sub 10C ocupând suprafeţe nesemnificative. 

Lunile cu cele mai ridicate temperaturi medii anuale sunt iulie-august. 

Durata perioadei de îngheţ se ridică la 160 zile pe an între 1000-1500 m altitudine, 

ea putând depăşi 200 zile la altitudini mai mari de 2000 m. Prima zi cu îngheţ se 

consideră 01.09, iar ultima 01.06, respectiv 273 zile pe an. 

Fără îndoială că şi celelalte elemente climatice au o deosebită importanţă în 

caracterizarea climatică. Mai amintim radiaţia solară ca factor genetic al climei, 

vântul, nebulozitatea mai accentuată pe versantul vestic, umezeala aerului sau 

fenomenele hidrometeorologice deosebite ca roua, bruma, ceaţa, viscolul şi mai 

ales ploile torenţiale, toate constituind un complex de factori cu efecte sensibile. 
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În concluzie, subliniem şi deosebirile climatice dintre cei doi versanţi, 

generate printre altele şi de expoziţia diferită a acestora, respectiv estică şi vestică. 

2.2.6. Solurile 

Învelişul de soluri reflectă cu fidelitate condiţionarea şi intercondiţionarea 

factorilor pedogenetici, printre care se remarcă relieful, litologia/roca, clima şi 

pânza freatică. 

În spaţiul PNPC se întâlnesc principalele clase de soluri cunoscute în 

literatura pedologică românească. 

Cea mai mare extindere o au cambisolurile şi molisolurile, alături de care 

mai amintim argiluvisolurile, spodosolurile şi solurile neevoluate - roca la zi. 

Din clasa cambisolurilor menţionăm tipurile sol brun eu-mezobazic şi solul 

brun acid, având o largă dezvoltare pe versantul estic al Pietrei Craiului şi în 

ambele culoare intramontane limitrofe ce aparţin parcului. 

Molisolurile sunt reprezentate prin rendzine tipice şi litice răspândite pe 

versanţii calcaroşi ai Pietrei Craiului, Culmea Măgura şi Muntele Ghimbav. 

Solurile neevoluate-roca la zi caracterizează, în special, versantul vestic al 

Pietrei Craiului, tipul de sol predominant fiind litosolul rendzinic. 

2.3. Descrierea mediului biologic 

2.3.1. Flora şi vegetaţia 

Fiind alcătuit în mare parte din roci calcaroase, s-ar putea crede că PNPC 

găzduieşte fitocenoze destul de uniforme şi reduse. În realitate, condiţiile existente 

pe teren au permis dezvoltarea unei flore şi vegetaţii specifice şi variate. 
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2.3.1.1. Scurt istoric al cercetărilor botanice din Parcul Naţional 

Piatra Craiului 

Primele cercetări atestate documentar ale florei şi vegetaţiei Pietrei Craiului 

datează încă din secolul al XVII-lea. La începutul secolului al XIX-lea studiul 

florei se intensifică concomitent cu alcătuirea primelor ierbare. Printre primii 

menţionaţi ca fiind interesaţi în mod deosebit de flora acestui teritoriu se numără J. 

Lerchenfeld şi farmacistul sibian Peter Sigerus. Planşele lor de herbar se găsesc la 

Muzeul Bruckenthal din Sibiu. 

Lucrarea lui J. C. Baumgarten din 1816 - „Enumeratio stirpium Magno 

transilvaniae Principatui” se numără printre primele publicaţii mai importante cu 

referire la flora Pietrei Craiului.  

În anul 1851 se publică primele descrieri şi citări de plante din Piatra Craiului 

de către Schott, 1851 a, b, c, d, e. Un eveniment foarte important, care merită 

menţionat, îl reprezintă descrierea speciei Dianthus callizonus Schott & Kotschy, 

endemică pentru Piatra Craiului.  

Din acest moment, un mare număr de botanişti renumiţi se vor ocupa de 

studiul florei masivului: T. Kotschy în 1853, F. Schur în 1866, M. Fuss în 1866, 

Simonkai în 1886  cu lucrarea de sinteză „Enumeratio Florae Transilvaniae 

vesculosae critica”, J. Römer în 1898, 1904, D. Brandza în 1898, A. Beldie în 1952 

şi mulţi alţii. Mai aproape de zilele noastre, un număr mare de florişti şi 

fitosociologi şi-au îndreptat atenţia asupra acestui teritoriu: N. Boşcaiu şi F. Täuber 

în 1977, I. Morariu în 1978, 1980, I. Cristian-Comes şi F. Täuber în 1977, J. Halda 

în 1976. V. Sanda şi A. Popescu în 1976, 1977, 1980, aducând în continuare 

contribuţii deosebite la cunoaşterea florei şi vegetaţiei  masivului.  

Toate informaţiile din ierbare şi articolele ştiinţifice mai vechi sunt sintetizate 

în „Flora României” din 1952-1976, care menţionează numeroşi taxoni din Piatra 

Craiului. 
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 Trei teze de doctorat vin să completeze cunoştinţele referitoare la flora şi 

vegetaţia parcului naţional: Drăghici în 1980 - „Flora şi vegetaţia Văii 

Dâmbovicioarei şi a versantului estic al Pietrei Craiului”, Alexiu  în 1986 - „Studiu 

fitocenologic al vegetaţiei din Masivul Iezer-Păpuşa şi cheile bazinului superior al 

Dâmboviţei” şi Mihăilescu în 1999 – „Flora şi vegetaţia sectorului nordic al 

Masivului Piatra Craiului”.  

O lucrare importantă o reprezintă „Vegetaţia Masivului Iezer - Păpuşa” de 

Alexiu,1998 care aduce noi date referitoare la inventarul floristic al sectorului 

sudic al Parcului Naţional Piatra Craiului, ce include compexul Cheile Mari ale 

Dâmboviţei, unitate intramontană de legătură între Piatra Craiului şi Bucegi.  

Ultima lucrare de sinteză, dedicată florei şi vegetaţiei unităţii geomorfologice 

Piatra Craiului, a fost publicată în anul 2001 - „Flora şi vegetaţia Masivului Piatra 

Craiului” de Mihăilescu.  

În anul 2000, Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului a iniţiat un 

program de inventariere şi cartare a biodiversităţii, având drept scop completarea 

inventarului floristic şi faunistic, stabilirea zonării interne a parcului şi realizarea 

unei baze de date necesare managementului şi monitorizării biodiversităţii. Studiile 

realizate, publicate în general în cele trei volume ale seriei „Research in Piatra 

Craiului National Park” din 2003 - 2006, au contribuit la completarea inventarului 

floristic al parcului şi la obţinerea unor informaţii valoroase referitoare la corologia 

diferiţilor taxoni: Ciocârlan & Pop, 2003 a, 2003 b; Constandt & al., 2003; Ududec 

& Pop, 2006; Ciocârlan & al. 2006; Danciu & al., 2006 .  

Speciile endemice carpatice din Piatra Craiului au fost descrise şi enumerate 

de numeroşi autori: Ştefureac & Tăcină în 1978, Heltman în 1985, Dihoru & Pârvu 

în 1987, Negrean & Oltean în 1989, Mihăilescu, 2001.  

De asemenea, au fost efectuate şi o serie de determinări de cromozomi ale 

speciilor din Piatra Craiului: Anderson-Kottö & Gardiner în 1931, Tarnavsky în 
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1984, Tăcină în 1983 şi M. Boşcaiu în 1986 care studiază interdisciplinar şi unii 

taxoni ai genului Cerastium din Piatra Craiului ,Mihăilescu, 2001. 

Studii corologice cu referire şi la specii din Piatra Craiului au fost efectuate 

de: Slonovsky  în 1977, 1979, V. Lupşa  în 1977, Pop  în 2001. 

Contribuţii importante la cunoaşterea plantelor inferioare din Piatra Craiului 

le-au avut, pentru briofite - Ştefureac în 1951, Boros şi Vajda în 1967, Dihoru & al. 

în 2003, Dihoru & Pop în 2006, Ştefănuţ în 2006, Ştefănuţ & Pop în 2006; pentru 

licheni - Marcoci în 2003, Marcoci în 2006; pentru ciuperci Richiţeanu & Bontea 

în 1980, Chira & Chira în 2003, Jalbă în 2003. 

Studiile referitoare la dinamica fitocenozelor de pe teritoriul parcului naţional 

sunt puţine. Beldie, în 1952, face primele observaţii asupra succesiunii vegetaţiei 

pe grohotişuri; Mihăilescu în 1995, 1996, 2001 face, de asemenea, unele observaţii 

cu privire la dinamica şi evoluţia vegetaţiei din masiv; Alexiu & Stancu în 2006 

publică câteva date referitoare la succesiunea florei şi vegetaţiei în urma tăierii rase 

a unui făget de pe Valea Dragoslovenilor.  

Deşi după anul 2000 există unele lucrări care se referă la monitorizarea 

biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului, lucrări realizate de Pop, 2003, 

2004, 2005, 2006a, acestea conţin doar informaţii generale, legate de metodologia 

de monitorizare, protocoale de monitorizare. Studiile de monitorizare a vegetaţiei 

pe termen îndelungat lipsesc, existând numai unele referiri la monitorizarea pe 

termen scurt a vegetaţiei din păşunea Zănoaga şi pădurea înconjurătoare, după 

Ioraş, 2003.  

Cartarea fitocenozelor sau a diferitelor specii constituie un domeniu abordat 

destul de recent, excluzând primele hărţi silvice care datează încă din 1886. 

Mihăilescu în 2001 realizează o primă hartă generală de vegetaţie, cu figurarea a 

nouă unităţi de cartare, iar în 2006 este publicată prima hartă a tipurilor principale 

de habitate de Pop & Vezeanu şi o hartă a ariilor de importanţă botanică de Pop, 
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2006 b. Primele hărţi corologice ale unor specii de plante din Piatra Craiului au 

fost realizate pentru briofite de Ştefănuţ & al. în 2006, pentru Dianthus callizonus 

de Onete & al. în 2006, pentru Ligularia sibirica, Eleocharis carniolica, 

Cypripedium calceolus, de Pop în 2007. 

Cea mai nouă lucrare complexă o reprezintă teza de doctorat realizată de O. 

G. Pop - “Cercetări asupra diversităţii fitotaxonomice din Parcul National Piatra 

Craiului cu accent pe monitorizarea grohotişurilor calcaroase”, realizată în 2009. În 

această lucrare este realizată prima hartă a habitatelor din parc la scara 1:5000  şi 

sunt elucidate probleme importante referitoare la succesiunea şi dinamica 

habitatelor pornind de la grohotişurile mobile, lipsite de vegetaţie, până la 

instalarea pădurii. 

 

2.3.1.2. Flora  

Flora micologică. Până în prezent au fost identificate în această zonă peste 

350 de specii de ciuperci, în marea lor majoritate parazite pe plantele superioare. 

Pe teritoriul parcului au fost descrişi patru taxoni noi pentru ştiinţă: Niptera 

plicata, Stictis pachyspora, Trichopeziza leucostoma, Ramularia sambucina f. 

ebuli. De asemenea, s-a identificat un număr mare de combinaţii ciupercă parazită 

– plantă gazdă noi pentru ştiinţă sau pentru România. Cu toate că există un număr 

mare de ciuperci parazite, starea fitosanitară a masivului este echilibrată, nefiind 

depistate atacuri masive care să pună în pericol în special plantele endemice sau 

rare. Cercetările finanţate de APNPC au dus la identificarea unui număr de 184 

specii de macromicete. 

Grupul lichenilor este de asemenea bine reprezentat, înregistrându-se peste 

214 de specii saxicole. 
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Muşchii/brioflora au fost cercetaţi de numeroşi briologi încă de la sfârşitul 

secolului al XIX – lea, astfel încât sunt semnalate până în prezent peste 228 de 

specii, unele având un areal destul de restrâns pentru Carpaţii Româneşti – Bucegia 

romanica, Riccia sorocarpa, Grimaldia pilosa, altele fiind specii protejate de 

interes comunitar conform Directivei Habitate: Mannia triandra, Buxbaumia 

viridis, Sphagnum sp.  

 

Flora cormofitică  

 

Până în anul 2001, în lista floristică a Parcului Naţional Piatra Craiului s-au 

înregistrat 1092 de taxoni de plante vasculare - 991 specii, 98 subspecii şi 25 de 

hibrizi. Aceşti taxoni aparţin la 91 de familii, cea mai mare pondere având-o 

familiile: Asteraceae - 137, Poaceae - 103, Rosaceae - 53, Caryophylaceae - 51, 

Brasicaceae - 50, Scrophulariaceae - 50, Ranununculaceae - 49, Lamiaceae - 48, 

Fabaceae - 45, Apiaceae - 38, Cyperaceae - 33 şi Orchidaceae - 33. Aceste 12 

familii reprezintă fondul de bază din conspectul floristic al masivului după 

Mihăilescu, 2001. La acestea, se mai adaugă încă 5 specii semnalate exclusiv din 

zona Cheile Mari ale Dâmboviţei, incluse în sectorul sudic al parcului naţional 

după Alexiu, 1998. 

Cercetările efectuate în perioada 2000-2009 au contribuit la completarea 

inventarului floristic al parcului naţional, prin semnalarea a 102 fitotaxoni, 

respectiv 80 de specii, 19 subspecii, 3 varietăţi şi 3 hibrizi, noi pentru flora 

vasculară a Pietrei Craiului. Ca urmare, inventarul floristic al Parcului Naţional 

Piatra Craiului cuprinde până în prezent 1199 taxoni, incluzînd cei 1097 taxoni 

identificaţi până în anul 2001 de pe întreg teritoriul parcului naţional după Pop, 

2009. 

Pe baza analizei literaturii de specialitate, au fost semnalaţi 9 taxoni care nu 
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vegetează în România, introduşi prin eroare în flora Pietrei Craiului după Pop, 

2009. 

Identificarea unui prim exemplar de Woodsia pulchella, respectiv W. glabella 

auct. Eur. Centr., non R.Br., în anul 2000 în zona Prăpăstiile Zărneştiului după 

Ciocârlan & Pop, 2003, a permis corectarea unei erori ce datează din 1916. 

Această specie mai fusese înregistrată în Bucegi, fiind confundată în literatura de 

specialitate cu Woodsia glabella R.Br. Datorită acestui fapt, putem considera W. 

pulchella Bertol, ca fiind o specie nouă pentru flora României, semnalată pentru 

prima dată de noi, în anul 2003. 

Cunoştinţele referitoare la răspândirea în masiv a speciilor de floră au fost 

completate, în perioada 2000-2009, prin semnalarea a 42 de specii de interes 

conservativ din „Lista roşie a plantelor superioare din România” de Oltean & al., 

1994 şi  a 78 de plante sporadice până la frecvente. De asemenea, au fost 

identificate 7 asociaţii vegetale noi pentru Piatra Craiului după Pop, 2009. 

 

Cunoscând faptul că în flora României s-au înregistrat 3136 de specii 

spontane după Ciocârlan, 2000, se poate afirma că Parcul Naţional Piatra Craiului 

găzduieşte peste 30 % din speciile de plante superioare din România. 

Dintre speciile rare, menţionăm: tisa – Taxus baccata, zâmbrul – Pinus 

cembra, angelica – Angelica archangelica, sângele voinicului – Nigritella nigra şi 

N. rubra şi altele asemenea. Cele mai reprezentative specii endemice carpatice 

sunt: Achillea schurii, Primula wulfeniana ssp. baumgarteniana întâlnită numai în 

Postăvarul şi Piatra Craiului, Festuca carpatica, Sesleria haynaldiana, Trisetum 

macrotrichum, Koeleria transsilvanica, Draba compacta, Hesperis moniliformis, 

macul galben – Papaver alpinum ssp. corona-sancti-stephani. Endemite strict 

locale sunt garofiţa Pietrei Craiului – Dianthus callizonus, simbolul floristic al 

masivului şi Aubrieta intermedia ssp. falcata. De asemenea, sunt prezente şi specii 
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de interes comunitar cum ar fi gălbenelele - Ligularia sibirica şi Liparis loeselli 

care sunt specii protejate conform Directivei Habitate, fiind incluse şi în Convenţia 

de la Berna, precum şi clopoţeii de munte - Campanula serrata, specie inclusă în 

anul 2003 în Anexa II a Directivei Habitate. 

Lista speciilor endemice rare şi protejate din Masivul Piatra Craiului, după 

Mihăilescu Simona, 2003, adaptată şi completată, este prezentată în anexa nr. 8. 

Este necesar un studiu mai aprofundat al speciilor prezente în PNPC pentru a 

stabili cu precizie statutul lor de conservare pe teritoriul Parcului.  

 
 
 

GRUPUL NR. 
TOTAL 
SPECII 

SPECII 
ENDEMICE 
CARPATICE 

SPECII 
ENDEMICE PT. 
PIATRA 
CRAIULUI 

Ciuperci  >350   
Licheni saxicoli >214   
Muşchi >228   
Cormofite 1199 47 2 

2.3.1.3. Vegetaţia  

În raport cu condiţiile climatice şi edafice, vegetaţia Pietrei Craiului se 

repartizează în trei etaje, vizibile sub forma unor benzi altitudinale după Beldie, 

1952; Mihăilescu, 2001; Danciu & al, 2008: 

a)  etajul montan cu două subetaje: 

i) subetajul montan mijlociu, care este cuprins între limite altitudinale 650 – 

1200, cu extindere până la 1400 m, şi corespunde etajului nemoral superior; se 

caracterizează prin prezenţa făgetelor Symphyto cordati - Fagetum, a pădurilor de 

povârnişuri umbrite şi chei Phyllitidi - Fagetum, a făgeto-brădetelor Pulmonario 

rubrae - Fagetum şi a pădurilor de fag cu molid Leucanthemo waldsteineii - 

Fagetum; vegetaţia de pajişti seminaturale a subetajului este constituită dintr-o 
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bandă lată de fâneţe, cu asociaţii ce aparţin în marea lor majoritate alianţei 

Cynosurion; 

 ii) subetajul montan superior, care este încadrat între 1200/1400 – 1600/1700 

m şi corespunde etajului boreal, al molidişurilor, mai răspândite fiind molidişurile 

asociaţiei Hieracio transsilvanici - Piceetum; în cuprinsul acestui subetaj se 

întâlnesc asociaţii de pajişti, incluzînd asociaţiile din alianţa Potentillo - Nardion, 

specifice păşunilor, buruienişuri de văi montane, vegetaţie saxicolă şi vegetaţia 

colonizatoare a grohotişurilor; 

b) etajul subalpin este încadrat între 1600/1700 - 2000 m şi cuprinde asociaţii 

de tufărişuri: Rhododendro myrtifolii - Pinetum mugo, Campanulo abietinae - 

Juniperetum, Rhododendro myrtifolii - Vaccinietum; 

c) etajul alpin este reprezentat printr-o fâşie îngustă, începând de la 2000/2100 

m până pe vârfurile cele mai înalte, la 2237 m, vegetaţia caracteristică fiind 

formată din asociaţii de stâncării Seslerio haynaldianae - Caricetum sempervirentis 

şi asociaţii chionofile din alianţa Salicion herbaceae.  

Limita naturală a vegetaţiei forestiere este mai ridicată pe versantul estic 

comparativ cu versantul vestic. Diferenţa între cei doi versanţi este de cca. 200 m, 

fapt relevat de un transect de vegetaţie realizat de Mihăilescu în 2001, pe direcţa 

NV-SE. Pe versantul vestic pădurea compactă urcă până la 1550 m altitudine, 

ultimele pâlcuri de molid fiind prezente până la 1650 m. Pe versantul estic, pădurea 

încheiată avansează până la 1800 m altitudine, exemplare izolate de molid fiind 

înregistrate până la 1870 m. 

Pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului au fost identificate până în 

prezent un număr de 49 asociaţii vegetale, 3 subasociaţii şi două faciesuri încadrate 

fitosociologic în 17 clase, 21 de ordine şi 31 de alianţe după Mihăilescu, 2001. 

Vegetaţia acestui teritoriu cuprinde preponderent asociaţii vegetale cu caracter 

zonal, reprezentate de păduri şi tufărişuri alpine şi subalpine primare, adică 
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jnepenişuri şi pajişti alpine. Masivul Piatra Craiului aparţine regiunii Euro-

Siberiană, provincia Central europeană est carpatică, circumscripţia Munţilor 

Bucegi şi Bârsei. 

 

2.3.2. Fauna 

Fauna de nevertebrate este foarte bogată prezentând un deosebit interes 

ştiinţific. 

Este de remarcat prezenţa a 35 de specii endemice şi a 91 de taxoni descrişi 

ca fiind noi pentru ştiinţă. Menţionăm două specii endemice pentru Piatra Craiului: 

Nesticus constantinescui aparţinând Arahnida şi Rhagidia carpatica aparţinând 

Arahnida, Acari. De asemenea menţionăm prezenţa speciei rare Octodrilus 

exacystis aparţinând Oligocheta, Lumbricidae, endemică în Transilvania şi în 

zonele subcarpatice ale Munteniei şi Moldovei şi Sclerophaedon carpaticus 

aparţinând Coleoptera, Chrysomelidae, endemism al Carpaţilor Orientali şi 

Meridionali. 

Până în prezent au fost identificate peste 216 de specii de fluturi, 

Lepidoptera, aparţinând la 22 familii de micro- şi macrolepidoptere din potenţialul 

de 1200. Datele disponibile indică prezenţa unei faune remarcabile în zona alpină, 

incluzând câteva subspecii endemice ale genului Erebia, respectiv Erebia epiphron 

transsylvanica Rebel, 1908 şi Erebia pronoe, precum şi Apamea zeta 

sandorkovacsi şi Pieris bryoniae carpathiensis. În partea sudică a masivului, 

insuficient explorată încă, a fost identificată specia Maculinea arion după 

Linnaeus, 1758, protejată în majoritatea ţărilor europene. 

Studiile efectuate în vara anului 2000 în cadrul programului de inventariere a 

biodiversităţii au dus la identificarea a peste 200 de specii de diptere. Specialiştii 

în domeniu consideră că pe teritoriul parcului ar trebui să existe cca. 4000-5000 de 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 74 

specii de diptere. S-au înregistrat peste 65 de specii de aranee, 141 specii de 

acarieni şi altele asemenea. 

În Piatra Craiului reţeaua hidrografică este mai redusă. Fauna acvatică este 

reprezentată printr-un mare număr de nevertebrate şi 10 specii de peşti oxifili şi 

reofili specifici râurilor de munte: zglăvoaca – Cotus gobio, păstrăvul – Salmo 

trutta fario şi altele asemenea. 

Fauna de amfibieni şi reptile din Piatra Craiului este ceva mai puţin 

studiată. Se întâlnesc: salamandra sau sălămâzdra – Salamandra salamandra; 

tritonul cu creastă – Triturus cristatus cristatus care este specie de interes 

comunitar conform Directivei Habitate; tritonul de munte - T. alpestris alpestris; 

broasca roşie de munte – Rana temporaria temporaria; buhaiul de baltă - Bombina 

variegata variegata care este specie de interes comunitar; broasca râioasă brună – 

Bufo bufo. Dintre reptile menţionăm: vipera de munte – Vipera berus berus; 

şarpele de casă - Natrix natrix; şarpele de alun – Coronella austriaca austriaca; 

năpârca - Anguis fragilis; şopârla de munte - Lacerta vivipara; şopârla de câmp – 

L. agilis agilis; guşterul – L. viridis viridis; şopârla de ziduri – Podarcis muralis. 

De menţionat că toate speciile de amfibieni şi reptile de pe teritoriul României sunt 

protejate, fiind incluse în anexele nr. 2 şi 3 din Legea nr. 13/1993 pentru aderarea 

României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale 

din Europa, adoptată la Berna, la 19 septembrie 1979. 

În ceea ce priveşte ornitofauna, până în prezent au fost identificate 108 

specii dintre care 50 sunt menţionate ca specii strict protejate în Convenţia de la 

Berna – Convenţia pentru protejarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din 

Europa ratificată prin Legea nr. 13/1993, iar şase specii în Convenţia de la Bonn –

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice ratificată 

prin Legea nr. 13/1998. 
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Faţă de alte masive muntoase, Piatra Craiului şi-a pierdut în mare măsură 

fauna de răpitoare mari pe care o deţinea în trecut, în prezent existând un număr 

foarte mic de exemplare de acvilă de munte - Aquila chrysaetos, care cuibăresc 

probabil în M-ţii Făgăraş. Alte specii de răpitoare diurne şi nocturne întâlnite în 

Parc sunt: acvila ţipătoare mică – Aquila pomarina; şorecarul comun –Buteo buteo; 

uliul porumbar - Accipiter gentilis; uliul păsărar – A. nisus; şoimul rândunelelor – 

Falco subbuteo; şoimul călător - F. peregrinus; vânturelul roşu - F. tinunculus; 

bufniţa – Bubo bubo. Cheile şi zonele stâncoase din Parc sunt populate de : 

fluturaşul de stâncă - Tichodroma muraria, specie rară; brumăriţa de stâncă - 

Prunella collaris; drepneaua neagră - Apus apus; drepneaua mare – Apus melba; 

mierla de piatră – Monticola saxatilis. Pădurile de fag, răşinoase, tufişurile şi 

fâneţele sunt populate de: piţigoiul de brădet – Parus ater; piţigoiul de munte– P. 

montanus; piţigoiul moţat - P. cristatus; alunar – Nucifraga caryocatactes; 

ciocănitoarea neagră – Dryocopus martius; sfrânciocul roşiatic – Lanius collurio; 

ochiul boului – Troglodytes troglodytes; corb – Corvus corax; mierla gulerată – 

Turdus torquatus. Există şi câteva specii de interes cinegetic: cocoşul de munte –

Tetrao urogallus; ierunca – Bonasia bonasia. La marginea râurilor sunt întâlnite 

frecvent: codobatura albă – Motacilla alba; codobatura de munte – M. cinerea;  

mierla de apă – Cinclus cinclus. 

Alte specii întâlnite la marginea Parcului sunt: cioara grivă - Corvus corone 

cornix; barza albă - Ciconia ciconia şi o specie rară , barza neagra - Ciconia nigra. 

Fauna de mamifere mici este bine reprezentată, fiind însă insuficient 

cunoscută. Până în prezent au fost identificate 21 specii de lilieci, care se 

adăpostesc în peşterile sau scorburile arborilor bătrâni de pe teritoriul Parcului. 

Dintre acestea 14 specii intră în categoria specii strict protejate conform 

Convenţiei de la Berna, iar 6 sunt specii de interes comunitar conform Directivei 

Habitate: Rhinolophus ferrumequinum, R. euriale, Myotis bechsteinii, M. blythii, 
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M. myotys, Barbastella barbastellus, iar o specie -Vespertilio murinus - este 

inclusă în Convenţia de la Bonn. De menţionat că pe teritoriul României sunt 

protejate toate speciile de lilieci conform Legii nr. 90/2000 pentru aderarea 

României la Acordul privind conservarea liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 

4 decembrie 1991. 

Parcul Naţional Piatra Craiului găzduieşte o populaţie bogată de carnivore 

mari: urs – Ursus arctos; lup – Canis lupus; râs – Lynx lynx. Studiile realizate au 

arătat existenţa a trei culoare de circulaţie ale acestor specii între masivele Piatra 

Craiului şi Bucegi, culoare care vor avea un regim special de protecţie. Căpriorul - 

Capreolus capreolus şi cerbul comun – Cervus elaphus sunt întâlniţi în pădurile de 

la baza masivului. În prezent populaţia de capre negre - Rupicapra rupicapra care 

trăieşte în zonele stăncoase ale masivului este de cca. 120 de exemplare. Numărul 

exemplarelor a scăzut dramatic în ultimii ani datorită vânătorii, braconajului şi a 

distrugerii habitatului lor natural, adică tăierii tufărişurilor de jnepeni. Alte specii 

întâlnite în Parc sunt porcul mistreţ -  Sus scrofa; bursucul – Meles meles; jderul de 

copac – Martes martes; jderul de piatră – M. foina; pisica sălbatică – Felix 

silvestris , vidra - Lutra lutra. 

GRUPUL NR. 
TOTAL 
SPECII 

SPECII 
ENDEMICE 
CARPATICE 

SPECII ENDEMICE 
PENTRU PIATRA 
CRAIULUI 

Nevertebrate   >35 2 
Fluturi  >216   
Diptere >200   
Peşti 10   
Păsări >108   
Mamifere total 50   
Lilieci 21   

2.3.3. Habitate 

 

  La nivel european au fost elaborate mai multe sisteme de clasificare ale 
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habitatelor, care au încercat să cuprindă întreaga diversitate ecosistemică a 

continentului. Unele sisteme sunt mai detaliate: CORINE 1991, PALEARCTIC 

HABITATS 1996, 1999 şi EUNIS 1997-2005, iar altele mai sumare, cuprinzând 

numai acele tipuri de habitate care necesită adoptarea unor măsuri speciale de 

conservare: Emerald 2000, Directiva Habitate, după Doniţă & al. 2005.   

Deoarece nivelul de detaliere al habitatelor este foarte diferit de la un sistem 

de clasificare la altul, am optat pentru crearea unor „habitate locale” care să poată 

funcţiona pe viitor ca unităţi de cartare. Pentru ca acestea să fie cât mai exacte din 

punct de vedere ştiinţific, având totuşi şi o utilitate practică pentru managementul 

ariei protejate, unităţile de cartare au fost alese având la bază ideea că habitatul 

reprezintă, conform definiţiei din Doniţă & al. din 2005, mediul abiotic în care 

trăieşte un organism sau o biocenoză distinctă  şi biocenoza care ocupă acest 

mediu.  

Fiecare unitate de cartare propusă/habitat, este prezentată cu menţionarea 

tipului sau a tipurilor de habitate pe care le conţine, conform clasificării habitatelor 

din România după Doniţă & al, 2005, fiind prezentată şi corespondenţa lor cu 

sistemele de clasificare PALEARCTIC HABITATS şi NATURA 2000, pe care le-

am considerat ca fiind cele mai relevante. De asemenea, au fost incluse şi 

asociaţiile din Piatra Craiului, caracteristice pentru unitatea de cartare respectivă. 

Se menţionează, de asemenea, şi suprafaţa aproximativă pentru fiecare unitate de 

cartare aleasă după Pop, 2009. 

În vederea separării tipurilor de pădure, încadrate iniţial conform clasificării 

habitatelor din România în acelaşi tip de habitat, a fost folosit drept criteriu de 

discriminare raportul dintre speciile componente ale stratului arborescent, 

informaţiile fiind obţinute din amenajamentul forestier. 
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1. Tufărişuri subalpine de jneapăn - Pinus mugo cu smirdar - Rhododendron 

myrtifolium  

 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: Tufărişuri sud-est carpatice de jneapăn - Pinus mugo şi smirdar - 

Rhododendron myrtifolium. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Rhododendro myrtifolii - Pinetum mugi 

Borza 1959, em.Coldea 1995.  

Corespondenţe:  

Natura 2000: 4070* Tufărişuri de Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium/ 

Bushes with Pinus mugo and Rhododendron myrtifolium. 

Pal. Hab.: 31.561 Subalpine mountain pine scrub; 31.562 Carpathian 

alpenrose mountain pine scrub. 

Răspândire în România: habitatul este prezent în etajul subalpin al 

Carpaţilor Orientali, Meridionali şi Occidentali. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este puternic fragmentat, 

întâlnindu-se pe ambii versanţi, la altitudini cuprinse între 1556 - 2225 m, ocupând 

cea mai mare suprafaţă la altitudinea de 1820 m. Cele mai însemnate suprafeţe le 

ocupă în zona nordică şi nord-estică a crestei.  

Suprafaţă aproximativă:  200 ha. 

 

2. Tufărişuri subalpine de smirdar - Rhododendron myrtifolium cu  afin 

Vaccinium myrtillus şi ienupăr  pitic - Juniperus communis ssp. alpina 

 

Cuprinde: 

 Rom. Hab.: R3104 Tufărişuri sud-est carpatice de smirdar - Rhododendron 

myrtifolium cu afin - Vaccinium myrtillus; R3617 Tufărişuri pitice de arginţică - 
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Dryas octopetala; R 3108 Tufărişuri sud-est carpatice de ienupăr pitic - Juniperus 

sibirica. 

Asociaţii vegetale caracteristice:  Rhododendro myrtifolii - Vaccinietum  

Borza 1955, 1959 em. Boşcaiu 1971; Salicetum retuso-reticulatae Br.-Bl. 1926; 

Dryadetum octopetalae Br.-Bl. 1926; Campanulo abietinae-Juniperetum Simon 

1966.  

Corespondenţe 

Natura 2000: 4060 Tufărişuri scunde. Lande alpine şi boreale 

(subalpine)/Alpine and Boreal heaths. 

Pal. Hab.: 31.424 Carpathian Kotschy's alpenrose heaths; 31.49152 South-

eastern Carpathian [Dryas] mats; 31.431 Mountain Juniperus nana scrub. 

Răspândire în România: etajele subalpin şi alpin ale Carpaţilor Orientali şi 

Meridionali. 

Răspândire în Piatra Craiului: această unitate de cartare, fiind formată din 

mai multe tipuri de habitate, deosebit de greu de separat, este puternic fragmentată, 

întâlnindu-se pe ambii versanţi, la altitudini cuprinse între 1698 - 2228 m, cu 

suprafaţa cea mai mare la 2002 m altitudine. Cele mai reprezentative suprafeţe 

ocupate de aceste tufărişuri se găsesc în zona nordică şi nord-estică a crestei. 

Suprafaţă aproximativă:  50 ha. 

 

3. Pajişti calcifile subalpine  

 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: R3605 Pajişti sud-est carpatice de păiuş cu colţi - Festuca 

versicolor şi Sesleria rigida ssp. haynaldiana; R3606 Pajişti sud-est carpatice de 

păiuş de stânci - Festuca rupicola ssp. saxatilis; R3611 Pajişti sud-est carpatice de 

coada iepurelui - Sesleria rigida ssp. haynaldiana şi rogoz - Carex sempervirens; 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 80 

R3401 Pajişti sud-est carpatice de Asperula capitata şi Sesleria rigida.   

Asociaţii vegetale caracteristice: Seslerio - Festucetum versicoloris Beldie 1967; 

Festucetum saxatilis Domin 1933; Seslerio haynaldianae - Caricetum sempervirentis 

Puşcaru et al.  1956; Asperulo capitatae - Seslerietum rigidae Zólyomi 1939, Coldea 1991. 

Corespondenţe: 

Natura 2000: 6170 Pajişti alpine şi subalpine pe substrat calcaros/Alpine and 

subalpine calcareous grasslands. 

Pal. Hab.: 36.43922 East Carpathian Festuca versicolor grasslands; 36.43921 

East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands; 36.43924 East Carpathian 

Festuca flaccida grasslands; 36.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge 

grasslands; 36.43921 East Carpathian sesleria-evergreen sedge grasslands. 

Răspândire în România: în etajele subalpin şi alpin ale Carpaţilor Orientali, 

Meridionali şi Occidentali.  

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este prezent pe ambii versanţi ai 

crestei, între 1700 - 2237 m altitudine, cu suprafaţa cea mai mare la 1858 m 

altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  200 ha. 

 

4.  Pajişti cu comunităţi vegetale din al. Potentillo-Nardion, folosite drept păşuni 

 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: R3608 Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea şi Festuca 

nigrescens;  R3609 Pajişti sud-est carpatice de ţăpoşică - Nardus stricta şi Viola 

declinata. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Scorzonero roseae - Festucetum nigricantis 

Puşcaru et al.1956, Coldea 1978 ; Violo declinatae - Nardetum Simon 1966.  

Corespondenţe: 
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Natura 2000:  - 

PAL.HAB 1999: 36.3172 Eastern Carpathian mat-grass swards 

Răspândire în România: Carpaţii Orientali, Meridionali, Occidentali, 

Transilvania; în regiunea montană şi etajele subalpin şi alpin.  

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este prezent în special pe versantul 

estic, între 1928 - 2095 m altitudine, ocupând suprafaţa cea mai însemnată la 1500 

m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  600 ha. 

 

5. Pajişti cu comunităţi vegetale din ord. Arrhenatheretalia, folosite drept fâneţe 

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R3803 Pajişti sud-est carpatice de Agrostis capillaris şi Festuca 

rubra. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Festuco rubrae - Agrostetum capillaris 

Horvat 1951. 

Corespondenţe: 

Natura 2000:  - 

PAL.HAB 1999: 38.2323 Eastern Carpathian yellow oatgrass meadows;  

Răspândire în România: dealurile subcarpatice, podişuri, în etajele montan 

inferior şi mijlociu.  

Răspândire în Piatra Craiului: Valea Bârsei, Rucăr, Valea Dâmboviţei, 

Dealul Măgura în satele Măgura şi Peştera, la altitudini cuprinse între 724 - 1498 

m, ocupând suprafaţa cea mai mare la 974 m altitudine.  

Suprafaţă aproximativă:  200 ha. 

 

6. Tufărişuri de alun - Corylus avellana 
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Cuprinde : 

Acestă unitate de cartare aparţine tipului Rom. Hab. R3119 Tufărişuri de alun 

- Corylus avellana şi asociaţiei Coryletum avellanae Soó 1927, nesemnalată până 

în prezent din Piatra Craiului. Speciile edificatoare şi cele caracteristice acestei 

asociaţii sunt larg răspândite în Piatra Craiului. Cunoscându-se localizarea acestui 

habitat în teren, se cere o verificare mai atentă a prezenţei acestei asociaţii. 

Corespondenţe: 

Natura 2000:  - 

Pal. Hab.: 31.8C4 Subcontinental hazel thickets 

Răspândire în România: în toţi Carpaţii României, în etajul nemoral, al 

pădurilor de gorun-fag. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul se întâlneşte pe o suprafaţă mare, 

pe ambii versanţi, la altitudini cuprinse între 741 - 1419 m, ocupând cea mai mare 

suprafaţă la altitudinea de 968 m. 

Suprafaţă aproximativă:  679,54 ha. 

 

7. Tufărişuri cu cătină mică  - Myricaria germanica 

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R4415 Tufărişuri dacice de cătină mică - Myricaria germanica. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Salici purpureae - Myricarietum Moor 1958.  

Corespondenţe: 

Natura 2000:  3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de pe 

malurile cursurilor de ape montane/ Alpine rivers and their ligneous vegetation 

with Myricaria germanica. 

Pal. Hab: 44.111 Pre-Alpine willow-tamarisk brush. 
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Răspândire în România: habitatul se întâlneşte intrazonal, pe văi, etajul 

nemoral al gorunului şi fagului, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi Occidentali şi 

Subcarpaţii Moldovei.   

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul apare sub formă de enclave, la 

marginea coridoarelor de Alnus incana, în Valea Bârsei şi Valea Dâmboviţei, la 

altitudini cuprinse între 752 - 789 m, cu suprafaţa cea mai mare la 764 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă: 3 ha. 

 

  8. Păduri de anin alb - Alnus incana /coridoare de anin 

 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: R4401 Păduri sud-est carpatice de anin alb - Alnus incana cu 

Telekia speciosa.  

Asociaţii vegetale caracteristice: Telekio speciosae - Alnetum incanae, Coldea 

1986, 1991. 

Corespondenţe: 

Natura 2000: 91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior, 

Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae/ Alluvial forest with Alnus glutinosa 

and Fraxinus excelsior, Alno - Padion, Alnion incanae, Salicion albae 

Pal. Hab.: 44.214 Eastern Carpathian grey alder galleries. 

Răspândire în România: Habitatul este prezent în luncile montane din etajul 

boreal al Carpaţilor româneşti. 

Răspândire în Piatra Craiului: este întâlnit în bazinele văilor Bârsa şi 

Dâmboviţa, la altitudini cuprinse între 733 şi 869 m, cu suprafaţa cea mai mare la 

804 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  30 ha. 
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9. Păduri de fag - Fagus sylvatica  

Aici au fost incluse pădurile care se încadrează în tipurile de habitate 

prezentate mai jos şi conţin peste 80% fag, în compoziţia stratului arborescent. 

 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: R4104 Păduri sud-est carpatice de fag - Fagus sylvatica şi brad  -

Abies alba cu Pulmonaria rubra; R4116 Păduri sud-est carpatice de fag - Fagus 

sylvatica cu Phyllitis scolopendrium; R4109 Păduri sud-est carpatice de fag - 

Fagus sylvatica cu Symphytum cordatum. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Pulmonario rubrae - Fagetum Soó 1964, 

Täuber 1987; Phyllitidi - Fagetum Vida 1959, 1963; Symphyto - Fagetum Vida 

1959. 

Corespondenţe: 

Natura 2000: 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto-Fagion/Dacian beech 

forest Symphyto-Fagion.  

Pal. Hab.: 41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest; 41.4641 

Dacian Phyllitis beech ravine forest; 41.1D211 Dacian Dentaria glandulosa beech 

forest. 

Răspândire în România: În toţi Carpaţii Româneşti, în etajul nemoral, după 

Doniţă & al. 2005. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul se întâlneşte pe ambii versanţi, la 

altitudini cuprinse între 694 -1720 m, cu suprafaţa cea mai mare la 1130 m 

altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  3000 ha. 

10. Păduri de fag - Fagus sylvatica şi brad - Abies alba 

Aici au fost incluse pădurile care se încadrează în tipurile de habitate 

prezentate mai jos şi conţin, în compoziţia stratului arborescent, în proporţii 
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variabile fag şi brad, mai mult de 20% din fiecare specie şi nu mai mult de 10% 

molid. 

 

Cuprinde : 

Rom. Hab.: R4103 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies, fag - 

Fagus sylvatica şi brad - Abies alba cu Leucanthemum waldsteineii; R4104 Păduri 

sud-est carpatice de fag  - Fagus sylvatica şi brad - Abies alba cu Pulmonaria 

rubra. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Leuchanthemo waldsteineii - Fagetum Soó 

1964, Täuber 1987; Pulmonario rubrae - Fagetum Soó 1964, Täuber 1987. 

Corespondenţe: 

Natura 2000:  91V0 Păduri dacice de fag Symphyto - Fagion/Dacian beech 

forest Symphyto - Fagion. 

Pal. Hab.: 41.1D213 Dacian Leucanthemum beech fir-beech forest; 41.1D212 

Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest. 

Răspândire în România: În toţi Carpaţii Româneşti, în etajul nemoral. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul se intâlneşte pe ambii versanţi ai 

masivului, la altitudini cuprinse între 761-1367 m, cu suprafaţa cea mai mare la 

1038 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  500 ha. 

 

11. Păduri de amestec molid  - Picea abies, fag  - Fagus sylvatica şi brad  - Abies alba  

Cuprinde pădurile care se încadrează în tipurile de habitate prezentate mai jos 

şi conţin, în compoziţia stratului arborescent, în proporţii variabile fag, brad şi 

molid, fiecare specie aflându-se în proporţie mai mare de 20%. 

Cuprinde: 

Rom. Hab.: R4103 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies, fag - 
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Fagus sylvatica şi brad - Abies alba cu Leucanthemum waldsteineii; R4104 Păduri 

sud-est carpatice de fag - Fagus sylvatica şi brad - Abies alba cu Pulmonaria 

rubra; R4213 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies cu Doronicum 

columnae. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Leuchanthemo waldsteineii - Fagetum Soó 

1964, Täuber 1987; Pulmonario rubrae - Fagetum Soó 1964, Täuber 1987; 

Doronico columnae – Piceetum, Coldea 2002. 

Corespondenţe:  

 Natura 2000: 91V0 Păduri dacice de fag Symphyto - Fagion/Dacian beech 

forest Symphyto - Fagion;  9110 Luzulo - Fagetum beech forest. 

Pal. Hab.: 41.1D213 Dacian Leucanthemum beech fir-beech forest; 42.1323; 

41.1D212 Dacian Pulmonaria rubra fir-beech forest. 

Răspândire în România: În toţi Carpaţii Româneşti, în etajul nemoral.  

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este întâlnit pe ambii versanţi ai 

masivului, la altitudini de 692-1739 m, ocupând suprafaţa cea mai reprezentativă la 

116 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  3000 ha. 

 

 12. Păduri de molid - Picea abies 

În această unitate au fost incluse pădurile care se încadrează în tipurile de 

habitate prezentate mai jos şi conţin, în compoziţia stratului arborescent, molid în 

proporţie de peste 80%. 

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R4210 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies cu 

Sphagnum sp.; R4205 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies cu Oxalis 

acetosella; R4207 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies şi brad - Abies 
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alba cu Hylocomium splendens; R4208 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea 

abies şi brad - Abies alba cu Luzula sylvatica; R4213 Păduri sud-est carpatice de 

molid Picea abies cu Doronicum columnae. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Hieracio rotundati - Piceetum oxalidosum 

Pawl et Br. Bl. 1939; Hieracio rotundati - Piceetum hylocomiosum Pawl. et Br. Bl. 

1939; Hieracio rotundati - Piceetum Pawl. et Br. Bl. 1939; Sphagno-Piceetum 

Hartm. 

Corespondenţe: 

Natura 2000:  9410 - Păduri acidofile montane de molid - Picea abies 

Vaccinio - Piceetea/Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels 

Vaccinio - Piceetea 

Pal. Hab.: 42.21627 Carpathian Oxalis - spruce forest; 42.21627 Carpathian 

Hylocomium spruce forest; 42.21628 Carpathian Luzula sylvatica spruce forest; 

42.2131 Carpathian peat moss spruce forest. 

Răspândire în România: în etajul boreal din toţi Carpaţii româneşti. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul se întâlneşte pe o suprafaţă mare, 

pe ambii versanţi. la altitudini cuprinse între 742-2110 m, cu suprafaţa cea mai 

mare la 1392 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  3500 ha. 

 

13. Păduri de molid - Picea abies şi brad - Abies alba 

Cuprinde pădurile care se încadrează în tipurile de habitate prezentate mai jos 

şi conţin, în compoziţia stratului arborescent, în proporţii variabile molid şi brad, 

fiecare specie aflându-se în proporţie mai mare de 20% şi cel mult 10% fag. 

 

Cuprinde : 

Rom. Hab.: R4206 Păduri sud-est carpatice de molid - Picea abies şi brad  -
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Abies alba cu Hieracium rotundatum ; R4207 Păduri sud-est carpatice de molid -   

Picea abies şi brad - Abies alba cu Hylocomium splendens; R4208 Păduri sud-est 

carpatice de molid - Picea abies şi brad - Abies alba cu Luzula sylvatica. 

Asociaţii vegetale: Hieracio rotundato - Piceetum Pawl. et Br. Bl. 1939; 

Hieracio rotundati - Piceetum Pawl et Br. Bl. 1939; Hieracio rotundati - Piceetum 

hylocomiosum Pawl. et Br. Bl. 1939.  

Corespondenţe: 

NATURA 2000: 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine 

levels Vaccinio-Piceetea. 

PAL.HAB: 42.21623 Carpathian high montane Hieracium spruce forest; 

42.21627 Carpathian Hylocomium spruce forest. 

Răspândire în România: în etajul boreal din toţi Carpaţii româneşti. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul se întâlneşte pe o suprafaţă mare, 

pe ambii versanţi, la altitudini cuprinse între 707-1567 m, cu suprafaţa cea mai mare la 

1063 m. 

Suprafaţă aproximativă:  400 ha. 

 

14. Păduri de pin silvestru - Pinus sylvestris 

Cuprinde pădurile care se încadrează în tipurile de habitate prezentate mai jos 

şi conţin, în compoziţia stratului arborescent, în proporţie de peste 80% pin 

silvestru. 

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R4215 Păduri sud-est carpatice de pin silvestru - Pinus sylvestris 

cu Sesleria rigida. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Seslerio rigidae - Pinetum sylvestris Csűrös 

et al. 1988. 
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Corespondenţe: 

Pal. Hab.: 42.5C8 East Carpathian Sesleria Scots pine forest 

Natura 2000: - 

Răspândire în România: în masivele calcaroase din Carpaţii Orientali, 

Meridionali şi Occidentali, în subetajul superior de făgete şi amestecuri cu fag al 

etajului nemoral. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este întâlnit între 1112 - 1731 m 

altitudine, ocupând suprafaţa cea mai reprezentativă la 1324 m altitudine, la Diana, 

Hornul Nisipos, Cheile Dâmboviţei. 

Suprafaţă aproximativă:  100 ha. 

 

15. Păduri de molid - Picea abies şi pin silvestru - Pinus sylvestris  

Cuprinde pădurile care se încadrează în tipurile de habitate R4215 Păduri sud-

est carpatice de pin silvestru - Pinus sylvestris cu Sesleria rigida sau R4205 Păduri 

sud-est carpatice de molid - Picea abies cu Oxalis acetosella şi conţin în 

compoziţia stratului arborescent, în proporţii variabile molid şi pin silvestru, 

fiecare specie aflându-se în proporţie mai mare de 20%. 

 

Răspândire în Piatra Craiului: pe suprafeţe reduse în Cheile Dâmboviţei, la  

altitudini cuprinse între 689 - 1037 m, ocupând suprafaţa cea mai mare la 848 m 

altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  60 ha. 

 

16. Păduri de larice - Larix decidua 

 

Habitatul a fost identificat pe harta din amenajamentul forestier, dar nu a fost 

verificat în teren.  
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Este posibil că acestă unitate de cartare să aparţină tipului R4204 Păduri şi 

rarişti de larice - Larix decidua cu Saxifraga cuneifolia şi asociaţiei Saxifrago 

cuneifolii - Laricetum după Beldie 1967, Coldea 1991, nesemnalată până în prezent 

din Piatra Craiului. Având însă în vedere că această asociaţie vegetală, respectiv 

acest tip de habitat, a fost semnalată în Bucegi de Sanda & al., 2008, este foarte 

probabil ca aceasta să existe şi în Piatra Craiului. După Sanda & al. , 2008, în 

această asociaţie domină de obicei molidul, dar se pot întâlni situaţii în care 

laricele devine dominant, ceea ce reise şi din amenajamentul forestier. De 

asemenea, prezenţa speciilor edificatoare şi a celor caracteristice, larg răspândite în 

Piatra Craiului, vine în sprijinul acestei ipoteze. Cunoscându-se localizarea acestui 

habitat, se cere o verificare în teren a prezenţei acestei asociaţii. 

Suprafaţă aproximativă:  20 ha. 

 

17. Grohotişuri calcaroase mobile şi semi-mobile cu comunităţi vegetale din cl. 

Thlaspietea rotundifolii  

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R6109 Comunităţi sud-est carpatice de grohotişuri calcaroase 

mobile şi semi-mobile cu Papaver corona-sancti-stephani, Cerastium 

lerchenfeldianum şi Cerastium transsilvanicum; R6110 Comunităţi sud-est 

carpatice de grohotişuri calcaroase mobile şi semi-mobile cu Acinos alpinus şi 

Galium anisophyllon. 

Asociaţii vegetale caracteristice: Cerastio lerchenfeldiani - Papaveretum 

Boşcaiu, Täuber et Coldea 1977; Cerastio transsilvanici - Galietum lucidi,  

Boşcaiu M. et al. 1996; Acino - Galietum anisophylii, Beldie 1967. 

Corespondenţe: 

Pal. Hab.: 61.2421 East Carpathian xerophile poppy screes; 61.2423 East 
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Carpathian calamint screes.  

Natura 2000: 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul 

montan până în cel alpin Thlaspietea rotundifolii/Calcareous and calchist screes of 

the montane to alpine levels Thlaspietea rotundifolii. 

Răspândire în România: în regiunea montană şi în etajul subalpin al 

Carpaţilor Orientali şi Meridionali. 

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este întâlnit între 1285 - 2196 m 

altitudine, cu suprafaţa cea mai mare la altitudinea de 1745 m, în zonele: Marele 

Grohotiş, La Zaplaz, Piatra Craiului Mică, Hornul Găinii, Padinile Frumoase, la 

baza Umerilor Pietrei Craiului, Vârfului Ascuţit, Vârfului Padina Popii .  

Suprafaţă aproximativă:  80  ha. 

 

18. Versanţi stâncoşi calcaroşi cu vegetaţie casmofitică 

 

Cuprinde:  

Rom. Hab.: R6218 Comunităţi sud-est carpatice din  fisuri de stânci 

calcaroase cu Asplenium trichomanes şi Asplenium ruta-muraria; R6206 

Comunităţi sud-est carpatice ale fisurilor pereţilor stâncoşi, calcaroşi, cu 

Cystopteris fragilis, Campanula carpatica, Saxifraga cuneifolia şi Valeriana 

sambucifolia; R6208 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci calcaroase cu Achillea 

schurii şi Campanula cochleariifolia; R6212 Comunităţi sud-est carpatice pe stânci 

calcaroase cu Saxifraga mutata spp. demissa şi Gypsophila petraea.  

Asociaţii vegetale caracteristice: Asplenietum trichomano - rutae-murariae 

Kuhn 1937, Tx. 1937; Asplenio-Cystopteridetum fragilis Oberd. 1936, 1949; 

Achilleo schurii - Campanuletum cochleariifoliae Fink 1977; Saxifrago demissae - 

Gypsophiletum petraeae Boşcaiu et Täber 1977. 
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Corespondenţe: 

Natura 2000: 8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie casmofită pe roci 

calcaroase/ Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation, 6110* 

Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi/ Rupicolous 

calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi. 

Pal. Hab.: 62 Inland cliffs and exposed rocks. 

Răspândire în România: habitatul este întâlnit din regiunea montană până în 

etajul subalpin în Carpaţii Orientali,  Meridionali şi Occidentali.  

Răspândire în Piatra Craiului: habitatul este întâlnit în Cheile 

Brusturetului, Dâmboviţei, Dâmbovicioarei, Prăpăstiile Zărneştiului între 691 - 

1000 m altitudine şi pe versanţii masivului, între 1000 - 2228 m altitudine. Cea mai 

mare suprafaţă ocupată de acest habitat se află la 1807 m altitudine. 

Suprafaţă aproximativă:  300 ha. 

 

19.  Zone locuite 

 

Unitate de cartare ce cuprinde zonele de intravilan ale localităţilor din 

interiorul limitelor parcului naţional şi gospodăriile izolate, cuprinse între 750 - 

1230 m altitudine, cu cea mai mare suprafaţă la altitudinea de 992 m. 

Corespondenţe: 

Pal. Hab.: 84.4 Rural mosaics 

Suprafaţă aproximativă:  400 ha. 

Construcţiile care se vor realiza vor respecta certificatul de urbanism  

Regulamentul Parcului şi normele sanitare în vigoare –Ordinul ministrului sănătăţii 

nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 

mediul de viaţă al populaţiei. 
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2.3.4. Relaţii şi procese ecologice 

Cu toate că pe teritoriul Parcului au fost efectuate numeroase studii floristice 

şi faunistice, multe relaţii ecologice sunt încă puţin cunoscute. 

Este nevoie de studii mai aprofundate privind succesiunea vegetaţiei pe 

grohotişuri, evoluţia vegetaţiei în diferitele stadii de fixare a grohotişurilor, 

evoluţia vegetaţiei în păşuni, succesiunea vegetaţiei în pădurile exploatate. De 

asemenea, sunt necesare studii privind relaţiile existente între diversele 

componente ale ecosistemelor şi factorii care pot crea dezechilibre ecologice în 

zonă. 

2.3.5. Peisaj 

Principalul peisaj din Piatra Craiului poate fi considerat masivul calcaros 

înconjurat de păduri şi pajişti, în unele locuri apărând şi o componentă umană, 

respectiv satele risipite şi odăile. 

 

Principalele unităţi peisagistice sunt: 

a) creasta calcaroasă, impresionantă, cu altitudini de peste 2000 m, ce se desfăşoară 

pe 25 km lungime; 

b) pajiştile alpine, stâncoase, cu specii de plante calcifile, cu insule de jneapăn, 

adevărate bijuterii ale parcului. În timpul verii aici apare şi elementul antropic, 

respectiv ciobani cu turme de oi; 

c) grohotişurile calcaroase, de o mare frumuseţe, caracteristice pentru Piatra 

Craiului; 

d) pădurile, de fag, de amestec şi de conifere, care urcă de multe ori până în 

stâncărie; 

e) fâneţele de la baza masivului; 
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f) peisaj antropic - satele Peştera şi Măgura cu case risipite, şi odăi, cu gospodării 

tradiţionale. 

2.4. Aspecte culturale, folosinţa terenului în trecut 

2.4.1. Date arheologice şi folosinţa în trecut a terenului 

 

Prezenţa mărturiilor arheologice şi istorice. Date istorice 

 

Zărneşti 

Pe teritoriul Zărneştiului s-au găsit două pietre funerare şi unele cărămizi pe 

suprafeţele cărora se află imprimată ştampila legiunii a XIII-a Gemina. O altă 

descoperire importantă o reprezintă tezaurul monetar descoperit la Zărneşti-Bran 

constând din monede mici de bronz datând din secolele III-IV e.n., având pe ele 

efigia mai multor împăraţi romani. 

Legenda locală vorbeşte de existenţa unei „Villa Zernensis”, care se trăgea 

de la un baci pe nume „Zerne” şi al cărui fiu ar fi închegat o aşezare pe nume „satul 

lui Zerne” în memoria tatălui lui. 

La începutul mileniului trecut, Transilvania, formată din mici voievodate, 

devine o pradă uşoară pentru invazia maghiară. 

Secolele XIII-XIV cuprind perioada colonizărilor săseşti în Transilvania, 

Banat, respectiv ţara Bârsei şi primele atestări documentare ale Tohanului din 

1294, respectiv Zărneşti din 1367 sub denumirile de „Tuhan” şi „Zernehaza”. 

Tohanu nou este atestat documentar de abia în 1769 şi apare ca rezultat al 

expulzării locuitorilor Tohanului din vechea vatră deoarece nu vroiau să-şi 

schimbe religia strămoşească. 
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Epoca medie este marcată de o serie de năvăliri în Ţara Bârsei care nu au 

ocolit localităţile Zărneşti şi Tohan. De asemenea, este semnalat interesul marilor 

latifundiari maghiari şi saşi de a intra în posesia aşezărilor mai sus amintite până în 

secolul al XVI-lea, când intră sub administraţia oraşului Braşov. 

Prima invazie turcească în Ţara Bârsei are loc în 1421, când satele Tohan şi 

Zărneşti sunt incendiate. Populaţia se retrage în zona unde se află astăzi schitul de 

la „Colţii Chiliilor”. Ulterior mai au loc şi alte invazii, populaţia retrăgându-se în 

munţi din calea năvălitorilor. 

În 1660 locuitorii din zonă îl sprijină pe Gheorghe Rakoczi la cucerirea 

cetăţii Bran. Ultima incursiune turcească are loc în 1690 când are loc „Lupta de la 

Zărneşti”. 

La 1848 românii din Ţara Bârsei se ridică şi ei la luptă pentru drepturi egale 

cu celelalte minorităţi privilegiate. Revoluţia a avut un efect benefic asupra 

românilor din Transilvania, prin desfiinţarea iobăgiei din imperiul austriac. 

Tinerii din Zărneşti vor participa şi ei la evenimentele din 1877-1878 

împotriva Imperiului Otoman. 

Primul război mondial şi-a întins tentaculele distrugătoare şi asupra acestei 

aşezări. Acum cade martir dr. av. Ioan Senchea. 

Perioada interbelică este caracterizată prin stabilitate, linişte şi prosperitate 

economică, culminând cu anii 1938. 

Al doilea război mondial răpeşte numeroşi tineri din localitate, iar alţii vor fi 

luaţi prizonieri. 

 

Peştera şi Măgura 

Perioada Paleoliticulului mijlociu şi superior: unelte de silex descoperite în 

peşterile de la Valea Coacăzei, Peştera Mare din satul Peştera şi cea de la Gura 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 96 

Cheii Râşnov, la 15 km E de Zărneşti. Eneoliticul este reprezentat de fragmente de 

silex din topor, vârf de lance la Drumul Carului din Moeciu de Jos. 

Arealul ocupat în prezent de satele Peştera şi Măgura erau ocupate de păduri. 

Specialiştii geografi au arătat că “în platformă se remarcă în mod deosebit 

intervenţia de durată a omului, care a transformat pe suprafeţe întregi vegetaţia 

primară forestieră într-o vegetaţie secundară ierboasă cu pajişti”. S-au produs 

defrişări masive în aceste areale pentru necesităţi de cultură şi păşunat. 

Prin migraţia populaţiei din Zărneşti şi Tohan care a crescut în decursul 

timpului, zona s-a populat. Mari suprafeţe erau arendate de către Braşov 

locuitorilor pentru păşunat. 

Muntele Vlăduşca era păşunat de la 1650. Numele vine de la o persoană 

numită Vlăduşcă, ce arendează muntele în 1701. 

 

Rucăr şi Dâmbovicioara 

Cele mai vechi urme ale existenţei umane pe teritoriul localităţii Rucăr 

datează din perioada stăpânirii romane în Dacia, la Rucăr fiind construit un 

„castellum” distrus în timpul evenimentelor din 117-118 d.Ch. Cea mai veche 

atestare documentară se consemnează, în cazul satului Rucăr, la 1377. Rucărul a 

fost martorul deselor treceri de oşti înspre Transilvania, sau de aici spre Ţara 

Românească : Vlad Ţepeş în 1459 spre Transilvania, Ştefan Bathory în 1476 spre 

Ţara Românească, Mihnea al III-lea la 1658.  Pe teritoriul satului s-au dat luptele 

lui Radu de la Afumaţi cu turcii. Sigismund de Bathory a poposit la Rucăr cu 

oastea timp de o săptămână. Sunt binecunoscute în sat urmele răscoalei lui Tudor 

Vladimirescu din 1821. O parte din armata lui Ipsilanti şi a lui Tudor a trăit o 

vreme pe teritoriul Rucărului. În 1848 se retrage guvernul provizoriu. Războiul de 

independenţă a cerut multe jertfe şi din Rucăr. În timp de pace Rucărul dispunea de 

o formaţie grănicerească pentru paza frontierei şi a trecătorii. În 1916 au venit la 
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Rucăr mai multe formaţiuni militare şi s-au construit mai multe drumuri strategice 

înlesnindu-se transportul muniţiilor şi a echipamentului militar. 

După îndârjite lupte de stradă, brigada a VII-a alpină a ocupat Rucărul la 1 

octombrie 1916. În cursul zilei de 2 octombrie a intrat în Rucăr şi divizia 76 

germană. O parte însemnată a satului a fost distrusă de tunurile germane. Au ars şi 

au fost distruse 148 de case. În memoria tinerilor căzuţi în război satul a ridicat în 

centru, pe şoseaua naţională Rucăr- Braşov un monument. 

Încă înainte de venirea romanilor şi aşezarea lor în vechea Dacie, în partea 

superioară râului Dâmboviţa, oamenii acestor locuri şi-au organizat viaţa şi munca 

în devălmăşie. 

Aici în partea de nord a judeţului Muscel, s-au înjghebat primele formaţiuni 

politice numite cnezate, având în frunte un cneaz, rezultând din unirea mai multor 

obşti. În zona Parcului obştile moşnenilor rucăreni deţineau următorii munţi: 

Păltinetul, Valea Largă, Valea lui Ivan, Tămăşelul, Tămaşul Mare, Cascoe, 

Plaghia. 

Stăpânită în devălmăşie de către cnezi/moşneni rucăreni urmaşi ai moşilor şi 

cetelor, averea obştească începe treptat să treacă în stăpânire domnească şi apoi 

boierească. 

Astfel, pe la anul 1421 este semnalat la Rucăr un ţar numit Alexandru care 

se dă fiu al marelui voievod Mircea. În secolul al XV- lea şi în primul deceniu al 

secolului al XVI- lea o parte din moşia obştească rucăreană devine domnească, iar 

în anul 1502 devine şi boierească sub stăpânirea jupânului Neagoe. 

În perioada următoare Rucărul cu toţi munţii trece în proprietatea 

voievodului Mihai Viteazul, iar după trecerea acestuia în nefiinţă revine în 

stăpânirea doamnei Florica, fiica voievodului. 

Prin hrisovul dat de voievodul Matei Basarab la 28 decembrie 1633, 

strămoşii rucărenilor de astăzi s-au răscumpărat din rumânie de la stăpânii lor, 
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devenind iarăşi stăpâni peste moşia obştească. Vremurile grele care s-au abătut 

asupra satului, dările din ce în ce mai mari, abuzurile vameşului conducător al 

vămii domneşti, i-au determinat pe mulţi rucăreni să ia drumul pribegiei. Ei au 

ajuns până în Moldova în ţinutul Vrancei. Emigrarea în Moldova a continuat şi în 

secolul al XVIII-lea. 

În vederea stăpânirii părţii ce a revenit moşnenilor în proprietatea obştească, 

obştea prin preoţii şi bătrânii sau “uncheşii” satului au elaborat Cărţi de moş, act de 

proprietate recunoscut atât de moşneni cât şi de autorităţi. În anul 1797 moşnenii s-

au adunat în curtea bisericii şi au hotărât ce parte revine fiecărui moş cu cetaşii lui, 

eliberându-se 54 carâi de moşi. 

Ca urmare a răscoalei din 1911, potrivit Codului Silvic a avut loc întocmirea 

actelor necesare constituirii obştei. 

2.4.2. Semnificaţie şi interes pentru zonă 

În 1873 – 10 alpinişti braşoveni hotărăsc pe creasta Pietrei Craiului, 

entuziasmaţi de frumuseţea acestui munte, înfiinţarea Clubului Alpin al 

Transilvaniei sau Siebenburgisher Alpinverein in Kronstadt, ce a intrat ulterior în 

componenţa unuia din cele mai importante cluburi alpine din Europa – Clubul 

Carpatin al Transilvaniei sau Siebenburgisher Karpaten Verein – S.K.V.. Scopul 

asociaţiei era: “ cercetarea Carpaţilor Transilvaniei şi regiunilor învecinate pentru 

efectuarea de excursii şi înviorarea interesului pentru aceşti munţi“. 

Realizări – excursii colective, publicaţii, întreţinerea potecilor, construirea 

de adăposturi şi reglementarea profesiunii de călăuză. Anuarele S.K.V. apărute în 

56 de volume din 1881 – 1944, sunt adevărate enciclopedii ce conţin date despre 

faună, floră  din Carpaţi,  inclusiv din Piatra Craiului. 
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Emmanuel de Martonne, care a trăit între 1873 – 1955, în lucrarea “ Lucrări 

geografice despre România”, descrie Piatra Craiului ca fiind “Un accident în 

geografia Carpaţilor Meridionali“.  

2.4.3. Administrare în trecut 

La 25 aprilie 1651, Gheorghe Rakoczi al II – lea, principele Transilvaniei, 

atribuie braşovenilor printr-o scrisoare “donaţională şi de schimb“ cetatea şi 

domeniul Bran. Prin acest act Braşovul devine proprietar al cetăţii Bran şi satelor 

aparţinătoare. 

În 1880 – se înfiinţează Ocolul Silvic Zărneşti sub administraţie forestieră 

austro – ungară. 

Majoritatea terenurilor care formează în prezent păşunile comunelor Moeciu 

şi Dâmbovicioara incluse în Parc au fost la origine păduri. Ele au fost transformate 

în păşuni datorită creşterii populaţiei din zonă. Păşunile actuale au fost obţinute de 

comunele Moeciu şi Dâmbovicoara prin împroprietărire în urma Reformei Agrare 

din 1921. În anul 1949, în urma deciziei 1918 a Consiliului de Stat, actualele 

păşuni au trecut în administrarea organelor agricole aparţinând Ministerului 

Agriculturii. În anul 1983, prin Decretul prezidenţial nr. 72/1983, toate păşunile 

montane au fost preluate de Ministerul Silviculturii; Zănoaga, Curmătura şi 

Vlăduşca la Ocolul Silvic Zărneşti, iar Pietricica, Plaiul Mare, Funduri şi Funduri 

Prelungi, la Ocolul Silvic Rucăr. Pentru aceste păşuni s-au întocmit amenajamente 

silvopastorale după care au fost gospodărite până în 1990. După aceasta cele 7 

trupuri de păşune au trecut din nou în posesia şi administrarea comunelor Moeciu 

şi Dâmbovicioara, situaţie ce se menţine şi în prezent. 

În 1948, prin constituţie, toate pădurile sunt trecute în proprietatea statului 

român. 
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În 1938 are loc prima acţiune de protecţie în Piatra Craiului când în Jurnalul 

Consiliului de Miniştri  nr. 645  s-a înfiinţat Rezervaţia Naturală Piatra Craiului, pe 

o suprafaţă de 440 ha. 

Suprafaţa ocrotită creşte succesiv până în anul 1990. Prin Ordinul 

ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990, Piatra Craiului 

este menţionată drept Parc Naţional, statut susţinut de Legea mediului nr. 

137/1995, prin care 2 600 ha devin rezervaţie integrală şi 5 500 ha zonă tampon. 

În 1992 cu ocazia lucrărilor de reamenajare executate de către Institutul de 

Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov se ţine cont de prevederile Ordinului 

ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990 privind 

constituirea rezervaţiei integrale şi zonei tampon. 

2.5. Aspecte socio-economice, folosinţa terenului în prezent 

2.5.1. Comunităţi locale  

Geografic, în zona de nord a Pietrei Craiului este situat : oraşul Zărneşti, în 

est: comuna Bran, comuna Moeciu, comuna Fundata, iar în sud: comuna 

Dâmbovicioara şi comuna Rucăr. 

Populaţia după recensământul din 1999 pe comunităţile importante pentru 

Parc este: oraşul Zărneşti - 26616, satul Măgura din comuna Moeciu - 691, satul 

Peştera din comuna Moeciu - 682, comuna Fundata - 1005, comuna 

Dâmbovicioara - 1286, respectiv satul Dâmbovicioara - 476, satul Ciocanu - 189, 

satul Podu Dâmboviţei - 621 şi comuna Rucăr - 6513, respectiv satul Rucăr - 6356, 

satul Sătic - 157 locuitori. 

Oraşul Zărneşti a constituit cea mai puternică forţă industrială: Celohart –

hârtie, UM Tohan – uzină mecanică, secţie de exploatare şi preindustrializare a 

lemnului. Industria se găseşte în situaţie precară, datorită recesiunii. Localităţile 
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Bran, Moeciu, Dâmbovicioara şi Rucăr au dezvoltată zootehnia tradiţională şi 

activităţi legate de exploatarea forestieră. Activităţi de slabă intensitate sunt 

agricultura şi pomicultura. Zootehnia, pomicultura şi agricultura au un pronunţat 

caracter de subsidenţă. În ultimul deceniu s-a înregistrat dezvoltarea turismului 

rural în zona de est şi sud a zonei. Aceasta este spectaculoasă în Bran şi Moeciu şi 

ponderată în Fundata, Dâmbovicioara şi Rucăr. Exista un potenţial turistic 

nevalorificat foarte mare. 

 

Pădurile se află în prezent în procent de 19,3% în proprietatea statului, iar 

suprafaţa totală administrată este de 36,5%, restul categoriilor de proprietari fiind 

persoanele fizice cu 36,6%, primăriile cu 6,82%, obştile cu 2,42%, bisericile cu 

0,7%, administrarea în cazul obştilor, bisericilor şi primăriilor fiind realizată în 

mare parte de către ocoale silvice private. Pe raza judeţului Argeş datorită faptului 

că ponderea pădurilor aflate în proprietatea persoanelor fizice este mult mai mare 

comparativ cu situaţia din judeţul Braşov, există o presiune negativă deosebit de 

mare asupra acestor suprafeţe, presiune exercitată de către proprietarii de păduri, 

care, animaţi de posibilitatea unor câştiguri materiale rapide, încalcă 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 abilităţi de control, în special Garda de Mediu şi Inspectoratul 

Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare. Iminenta retrocedare în continuare a 

pădurilor către persoanele fizice va creea probleme şi mai mari administraţiei 

parcului în controlarea efectelor nedorite mai sus amintite, simţindu-se tot mai acut 

necesitatea găsirii unor modalităţi de despăgubire sau acordare de plăţi 

compensatorii proprietarilor de vegetaţie forestieră de pe raza PNPC. 
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Păşunile sunt deţinute de comunităţile locale şi de obşti pe raza judeţului 

Argeş. Există fâneţe particulare. Vetrele satelor din Parc, adică Peştera şi Măgura 

sunt folosite ca terenuri agricole, casele fiind foarte împrăştiate. 

Principalele surse de venit pentru localnici diferă în funcţie de zonă. Astfel 

pentru locuitorii satelor de munte Măgura şi Peştera ponderea veniturilor din 

zootehnie şi mai puţin din cultivarea plantelor este mult mai mare comparativ cu 

restul localităţilor datorită poziţiei altitudinale pe care o au acestea şi reliefului 

accidentat. Păşunile din interiorul Parcului de pe raza judeţului Braşov sunt 

preponderent deţinute de comuna Moeciu, efectivele ridicate de ovine şi bovine ale 

localnicilor conducând la apariţia în trecut a suprapăşunatului. De asemenea în 

aceste sate nu există proprietari de păduri pe suprafeţe întinse după cum este cazul 

în zona de sud a Parcului în Rucăr şi Dâmbovicioara. Prin urmare şi veniturile 

rezultate din exploatarea masei lemnoase sunt reduse. O parte din populaţie este 

angajată în Zărneşti la diferite firme din cadrul Parcului Industrial, precum şi la alţi 

agenţi economici cu capital privat. De asemenea, mai există persoane angajate în 

localităţile mai îndepărtate şi în Municipiul Braşov. În ultimii ani s-a constat un 

fenomen crescut de realizare de construcţii în zonă, construcţii aparţinând 

persoanelor provenind din alte localităţi, şi implicit vânzare de terenuri de către 

proprietari. Unele dintre aceste construcţii nu se încadrează în stilul arhitectonic 

tradiţional. Motivele unei dezvoltări mult reduse a turismului rural în zonă, 

comparativ cu zona Moeciu Bran, sunt reprezentate de lipsa infrastructurii, 

drumurile judeţene spre Măgura şi Peştera prezentându-se într-o stare proastă, pe 

timpul iernii existând perioade în care sunt totalmente impracticabile, mai ales cele 

din interiorul localităţilor; de asemenea, există probleme legate de asigurarea 

necesarului de apă, majoritatea construcţiilor fiind situate pe vârful dealurilor, iar 

pânza freatică fiind la mare adâncime şi neexistând decât pentru mici grupuri de 

case sisteme de alimentare centralizate; de asemenea, nu există sisteme de evacuare 
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a apelor reziduale; dificilă este şi evacuarea deşeurilor datorită condiţiei 

drumurilor, în localitate neexistând un sistem centralizat de colectare a acestora. 

Cu toate aceste dificultăţi, există câteva pensiuni în zonă, APNPC sprijinând în 

ultimii ani dezvoltarea afacerilor în domeniul turismului rural prin finanţarea de 

proiecte în cadrul Programului de Granturi Mici. De asemenea, Administraţia 

Parcului elaborează în prezent un catalog legat de respectarea caracterului 

tradiţional al construcţiilor în zonă. Pe lângă cele mai sus menţionate, nici accesul 

la informaţie nu este atât de facil precum în restul localităţilor. 

Oraşul Zărneşti se confruntă cu o rată deosebit de ridicată a şomajului - peste 

60%, datorată recesiunii sectorului industrial din localitate. Marea majoritate a 

şomerilor nu sunt localnici, ci provin din alte zone geografice ale ţării, stabilindu-

se în Zărneşti înainte de 1989. Acest segment de populaţie locuieşte în zona 

cartierelor muncitoreşti şi nu deţine prorietăţi pe raza parcului sau în apropierea 

acestuia. Pentru deţinătorii de terenuri, ponderea venituri din cultura plantelor, în 

special cartoful, este mai mare decât în cazul localităţilor Măgura şi Peştera, 

efectivele de animale, în special ovine, fiind mai mici decât în cele două localităţi 

amintite. Efectele negative cauzate de către proprietarii de terenuri din Zărneşti de 

pe raza parcului se referă mai mult la presiunea crescută de realizare de construcţii 

în zona de pe Valea Bârsei Mari. De asemenea, ca şi în cazul satelor Măgura şi 

Peştera, ponderea deţinătorilor de păduri persoane fizice este redusă pe zona 

parcului. În ultimii ani, în oraşul Zărneşti există o tendinţă în creştere de dezvoltare 

a turismului, numărul de pensiuni crescând simţitor, în viitor ponderea veniturilor 

din turism având un rol important. Desigur, fenomenul se resimte în zona de case 

din imediata apropiere a masivului şi mai puţin în Tohanul Vechi. Probleme cu 

infrastructura există şi în Zărneşti, mai ales starea proastă a drumurilor, dar mare 

parte dintre locuinţe beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu apă şi gaz, 
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evacuare a apelor uzate, de colectare a deşeurilor, precum şi de o mult mai mare 

accesibilitate datorată poziţiei geografice. 

Satul Şirnea are un relief asemănător cu Măgura şi Peştera, dar 

accesibilitatea este mult mai mare datorită drumurilor care se află într-o stare mai 

bună şi a apropierii de DN 73 Braşov- Piteşti. În ceea ce priveşte sursele de 

venituri ale localnicilor, acestea sunt asemănătoare cu cele ale locuitorilor din 

Peştera şi Măgura, cu deosebirea că aici dezvoltarea turismului rural este mult mai 

importantă. Animalele localnicilor păşunează în zonele de islaz comunal, care sunt 

situate în afara limitei parcului, şi prin urmare considerăm că această localitate are 

cele mai puţine influenţe negative asupra acestuia. 

Comunele Dâmbovicioara şi Rucăr se caracterizează prin faptul că locuitorii 

acestora deţin suprafeţe mult mai întinse atât de pădure, cât şi de păşune, ceea ce a 

generat numeroase aspecte negative enumerate anterior Populaţia locală obţine 

venituri mai mult din zootehnie decât din cultivarea plantelor, suprafeţele propice 

unor astfel de activităţi fiind reduse. În ultimii ani există o tendinţă crescută de 

dezvoltare a activităţilor legate de turismul rural şi aici un rol important jucându-l 

finanţările din cadrul Programului de Granturi Mici. Accesibilitatea localităţilor 

este destul de bună, mai puţin în satul Ciocanu, probleme legate de colectarea 

deşeurilor apărând pe raza satului Dâmbovicioara. Populaţia locală lucrează în 

domeniul exploatării şi prelucrării masei lemnoase, la diferite firme private, în 

special în Rucăr, precum şi în Oraşul Câmpulung, situat în apropiere. Veniturile 

obţinute în urma exploatărilor de masă lemnoasă au contribuit la o dezvoltare 

dezechilibrată a construcţiilor în special pe raza comunei Rucăr.  

 

Aspecte socio-culturale 

Oraşul Zărneşti face pare din zona etnografică a Ţării Bârsei, apropiată şi 

foarte asemănătoare cu cea a Branului. 
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Referitor la gospodăriile din această zonă, ele posedau un teren de regulă 

mai mare decât strictul necesar pentru casa de locuit şi dependinţe. Pe acest teren 

se afla casa de locuit, un şopron deschis pentru păstrarea uneltelor agricole şi o 

şură unde se afla un grajd pentru animale, o arie şi un plevnicior pentru fân şi paie. 

În spatele şurii era grădina de zarzavat şi pomi, groapa pentru bălegarul de grajd şi 

W.C. Gospodăria era înconjurată cu gard superficial, atât cât să nu poată pătrunde 

animalele. 

Casa de locuit era ridicată din lemn, fiind aşezată pe un postament de piatră. 

Avea acoperiş de şindrilă în patru ape. Camerele erau orientate cu faţa spre curte. 

Casa avea de obicei trei camere: casa mare, tinda şi căsuţa. În spatele tindei se afla 

celarul, din care se urca în pod. Intrarea se făcea din curte direct în tindă, iar de aici 

în celelalte încăperi. În casa mare nu se prea dormea. Acesta era un mic muzeu de 

artă populară, unde pe pat sau în lada de zestre se păstrau adevărate comori ale 

portului popular, ţoale şi coverturi, ştergare, perne, iar pe pereţii camerei aproape 

de tavan se înşirau poliţe din lemn, superb zugrăvite în culori vii pe care erau 

aşezate sau atârnate în cuie, căni, ulcele şi blide din lut ars, frumos ornate în 

motive geometrice sau florale. 

Portul popular zărneştean este simplu. Are în schimb multă originalitate şi 

este reprezentativ. Componentele principale ale portului bărbătesc sunt: cioarecii 

foarte strâmţi, cămaşa lungă şi largă, peste cămaşă un pieptar viu colorat, pe cap 

căciulă neagră cu vârful îndoit spre dreapta, în picioare opinci sau ghete, iar mai 

recent cizme model ofiţeresc. Când gerul se înteţeşte se îmbracă un zecheoi din 

stofă groasă de pănură de culoare maro. 

Portul femeiesc este la fel de simplu: ie scurtă strânsă în talie de o fustă cu 

danteluţă la poale peste care se înfăşoară fota, peste un brâuleţ înflorat lucrat de 

mână, pui pe ie cusuţi cu fir negru. Iarna femeile măritate poartă ghebă. Acesta era 
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portul tradiţional feminin local. Din păcate, în ultimele decenii a suferit influenţe 

din alte zone folclorice, devenind ceva hibrid, în raport cu portul popular bărbătesc. 

Dintre ocupaţiile tradiţionale amintim păstoritul care a fost practicat 

neîntrerupt de către înaintaşi. Agricultura a devenit o ocupaţie predominantă a 

locuitorilor din zonă, asigurându-le acestora un trai decent. 

Arhitectura populară caracteristică zonei Muscel este relevantă pentru 

caracterizarea arhitecturii din Rucărul secolului al XVII-lea. Casele erau construite 

„după obiceiul valahilor” din trunchiuri suprapuse, cu acoperiş ţuguiat de şindrilă 

„în scoc” prin care ieşea fumul, deoarece casele nu aveau coşuri. 

Bârnele erau „îmbucate” şi prinse între ele cu cuie de lemn de cătină. 

Acoperişul cu patru feţe era ţuguiat sau turtit. Casele se tencuiau cu lut alb. Planul 

generalizat al locuinţelor cuprindea: tinda, celarul, odaia de locuit. 

La sfârşitul secolului XIX se generează tipul de casă cu două nivele: pivniţă 

la parter şi camerele de locuit la etaj. Organizarea interioarelor relevă existenţa 

unei industrii textile casnice în care erau antrenate majoritatea femeilor din 

localitate. Instalaţii tehnice populare funcţionau în perioada interbelică pe râul 

Dâmboviţa la Valea Cheii şi pe Râuşor. 

La sfârşitul sec. al XIX- lea se confecţionau în şcoala de meserii lăzi de 

zestre care concurau cu cele executate la Braşov. În târgul săptămânal de duminică 

se desfăceau produse ale industriei casnice textile: costume populare, covoare. 

Portul popular din Rucăr a impresionat prin autenticitatea şi frumuseţea 

inegalabilă mari artişti ai penelului ca Nicolae Grigorescu, precum şi pe Nicolae 

Iorga, care în „Privelişti din ţară” consemna o imagine caracteristică Rucărului de 

la începutul secolului XX: „ţărani cu sumane negre şi cojocele cusute, ţărănci ale 

căror bogăţie de fluturi şi podoabe e acoperită în parte de mantali cafenii, unele 

dintre ele poartă ştrengăreşte pe albul fin ce li se înfăşură faţa oacheşă, o pălăriuţă 

bărbătească. Alexandru Vlahuţă releva de asemenea în „România pitorească”: 
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„portul rucărencelor adevărat românesc, ţesut, lucrat şi înflorit de mâna lor c-o 

măiestrie pe care nu ştiu singure de unde au învăţat-o”. 

Referitor la tipurile de case pe care le întâlnim în aceste localităţile Peştera şi 

Măgura avem case cu două încăperi cu o singură intrare, cu tindă şi casă, case cu 

trei încăperi cu tindă mediană, casă şi casa mare, case cu patru şi mai multe 

încăperi, precum şi case pe două niveluri. Ca materiale de construcţie este folosit 

preponderent lemnul, casele fiind construite din bârne orizontale, iar ca temelie 

având zidărie de piatră, la cele mai noi zid de ciment. Bârnele sunt cioplite cu 

barda pe două sau patru feţe. Mai târziu se va folosi pentru pereţi şi cărămida. 

Pentru acoperiş s-a folosit pe scară largă şindrila, iar mai nou se foloseşte ţigla. 

Dintre îndeletnicirile principale ale locuitorilor amintim: creşterea 

animalelor, prelucrarea principalelor produse pastorale, exploatarea lemnului şi, 

mai nou, agro-turismul. 

În toate comunele şi oraşele există şcoli generale I-VIII. În Zărneşti, Bran şi 

Rucăr sunt licee sau grupuri şcolare industriale IX-XII sau şcoli profesionale sau 

postliceale. 

Ca şi un fenomen generalizat în toate localităţile din vecinătatea parcului 

putem aminti declinul tradiţiilor şi dispariţia produselor tradiţionale, cu o acutizare 

în zona satelor Peştera şi Măgura datorită migraţiei populaţiei spre alte zone. Tot în 

aceste sate se constată, datorită aceloraşi cauze, şi tendinţa de îmbătrânire a 

populaţiei. 

De asemenea, nu există preocupări cu privire la realizarea unei strategii de 

dezvoltare durabilă a zonei. 

Din aspectele menţionate mai sus rezultă importanţa deosebită a 

comunităţilor asupra implementării Planului de Management şi mai ales aspectele 

negative care pot apărea în urma unei dezvoltări necontrolate şi a lipsei unor 
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strategii la nivel local care să aibă în vedere prezenţa parcului în imediata apropiere 

a comunităţilor amintite. 

2.5.2. Alţi factori de interes 

Pădurile deţinute de stat sunt administrate de Regia Naţională a Pădurilor-

ROMSILVA, prin Ocolul Silvic Braşov şi Campulung, cele ale comunelor şi ale 

obştilor sunt administrate pe bază de contract fie de ocoalele de stat, fie de cele 

private, Regia Publică Locală a Pădurilor Piatra Craiului – Zărneşti, Ocolul Silvic 

Păpuşa – Rucăr, Ocolul Silvic Bucegi–Piatra Craiului - Moeciu.  

Păşunile sunt administrate de primării şi obşti, pe perioada verii sunt date 

spre exploatare/păşunat stăpânilor de munte, de obicei în urma unei licitaţii sau 

consultări a obştii. 

Activitatea primăriilor e supervizată de Consiliile locale ale comunelor, iar a 

acestora de Consiliile Judeţene Braşov şi Argeş 

La nivel statal, ministerele cu atribuţii sunt Ministerul Dezvoltǎrii Regionale 

şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Schimbǎrilor Climatice şi Academia 

Română prin Comisia Monumentelor Naturii. 

Fâneţele şi terenurile agricole sunt deţinute de persoane particulare. 

Fondurile cinegetice sunt deţinute de stat şi administrate după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Fond cinegetic 
nr. şi denumirea 

Gestionar Suprafaţă totală Din care pe 
raza PNPC 
în % 

1 22- Rucăr Ecologistii 
Targoviste 

11291 27 

2 23- 
Dâmbovicioara 

Jderul Arges 2006 11875 31 

3 28- Moeciu AJVS Braşov 11107 9 
4 29- Piatra 

Craiului 
AJVS Braşov  10469 64 
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Există interese în privinţa conservării naturii: PNPC, Fundaţia 

Conservation Carpathia. 

Există firme şi asociaţii de turism rural: Asociaţia Naţională de Turism 

Rural, Ecologic şi Cultural Braşov şi Argeş, Asociaţia de turism Plaiuri 

Zărneştene, Asociaţia pentru Promovarea Programelor pentru Tineret- Piteşti. 

ONG-uri: Clubul pentru Protecţia Naturii şi Turism- Braşov; Amicii 

SALVAMONT- Braşov; România Pitorească- Piteşti, Liliecii Braşov, Asociaţia 

Renaturopa, Asociaţia Sport & Natură Piatra Craiului Zărneşti, Asociaţia Alpin 

Club Braşov, Asociaţia Alpin Club Zărneşti, Asociaţia Floare de Colţ Braşov, 

Asociaţia Focul Viu Bucureşti. 

Formaţiile SALVAMONT Zărneşti şi Câmpulung 

2.5.3. Folosinţa actuală a terenurilor 

           Păduri: Pădurile din cadrul Parcului aparţin din punct de vedere 

administrativ Ocoalelor silvice: Braşov, Regia Publică Locală a Pădurilor Zărneşti, 

Bucegi Piatra Craiului , Păpuşa Rucăr şi Dragoslavele. Pădurile sunt încadrate din 

punct de vedere amenajistic în grupa I funcţională cu rol de protecţie şi producţie - 

92% şi în grupa a II-a funcţională cu rol de producţie - 2%, restul fiind terenuri cu 

altă destinaţie decât cultura silvică. 43% din păduri sunt excluse de la tăieri, iar pe 

24% se efectuează numai tăieri de conservare. Pentru aceste ocoale managementul 

pădurilor se realizează pe baza amenajamentelor silvice detaliate în tabelul de mai 

jos: 
 

Nr. 
crt. 

Ocolul Silvic, denumit 
OS 

Anul realizării  
Amenajamentului-
stadiu actual 

Proiectant 

1 OS Braşov sau fostul 
OS Zărneşti 

2005 ICAS Braşov 

2 OS Câmpulung sau 
fostul OS Rucăr 

2010 ICAS Pitești 
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3 OS Bucegi-Piatra 
Craiului 

2004 S.C. Tehnoforest 
S.R.L. Braşov 

4 OS Păpuşa –Rucăr 2004 S.C. Silvproiect 
S.R.L: Braşov 

5 OS Dragoslavele 2004 S.C. Alfrid S.R.L.- 
Piteşti 

6 R.P.L.P Zărneşti 2004 I.C.A.S Brașov, SC 
Tehno Forest SRL 
Brașov 

 
            Păşuni: Păşunile din Parc se află în administraţia oraşului Zărneşti: 

Tămaşul, comunelor Moeciu: Zănoaga, Curmătura şi Vlăduşca, şi Dâmbovicioara: 

Pietricica, Plaiul Mare, Funduri Prelungi şi Funduri, şi sunt păşunate de animalele 

locuitorilor din comunele mai sus amintite, dar şi din alte localităţi din vecinătatea 

Parcului. 

            Fâneţe: Fâneţele sunt folosite de către populaţia locală în scopul obţinerii 

de furaj pentru animale, cu excepţia fâneţelor care sunt în administraţia ocoalelor 

silvice şi sunt folosite pentru hrana suplimentară a vânatului. 

            Mici ferme individuale/gospodării 

            Zone conservate: creastă, chei, păduri inaccesibile. Zona de creastă 

aflată în raza judeţului Braşov este în administraţia primăriei Zărneşti, iar cea din 

raza judeţului Argeş este în administraţia OS Rucăr şi este folosită numai în 

scopuri turistice. Cheile sunt incluse în amenajamentele silvice ca terenuri 

neproductive fiind folosite în scopuri turistice. Pădurile inaccesibile sunt incluse, 

de asemenea, în amenajamentele silvice, ele vegetând în stare naturală. 

           Relaţii: Populaţia locală foloseşte fâneţele. 

Populaţia locală administrează fermele. 

Investitorii în turism schimbă folosinţa terenului din ferme în 

construcţii. 

Turiştii vizitează ariile conservate. 

Turiştii vizitează gospodăriile. 
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Consiliul local închiriază păşunile, în conformitate cu hotărârile 

aprobate. 

Stăpânii de munte exploatează păşunile. 

Pădurea furnizează lemn şi slujbe populaţiei. 

Stăpânii de munte păşunează ilegal în ariile conservate şi păduri. 

 

2.5.4. Starea actuală de conservare 

           Păduri: Sunt administrate conform amenajamentelor silvice. Zonarea 

funcţională permite conservarea parcelelor din zona de protecţie integrală şi 

tampon. Există zone în parc în OS Rucăr, unde retrocedarea pădurilor realizată prin 

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 

asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi 

completările ulterioare, a dus la tăieri rase a unor suprafeţe de pădure de către 

proprietari. În special în anii 2004-2005, şi mai apoi sporadic până în 2007, ambii 

versanţi împăduriţi ai parcului din judeţul Argeş au fost supuşi unor presiuni din 

partea noilor proprietari, rezultând o suprafaţă de aproximativ 290 ha tăieri rase în 

arboretele de molid. În prezent, aproximativ 50% din aceste suprafeţe sunt 

regenerate, fie artificial, prin plantaţii, fie pe cale naturală. Administraţia realizează 

un studiu privind starea acestor suprafeţe, urmând sa fie apoi stabilit un plan de 

regenerare a acestora, fie pe cale naturală, fie prin plantaţii. 

 

           Păşuni: Actualul studiu de păşunat realizat în anul 2000, demonstrează că 

toate păşunile din Parcul Naţional şunt suprapăşunate şi că biodiversitatea lor este 

afectată de acest fenomen..  
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           Fâneţe: unele sunt împădurite, iar pe altele se practică şi fermierit de scară 

mică. În fâneţe se desfăşoară activităţi tradiţionale: cositul şi păşunatul după cosit 

cu un număr foarte mic de animale de către proprietarii acestora. Se extrag mici 

cantităţi de material lemnos pentru activităţi gospodăreşti sub directa supraveghere 

a ocoalelor silvice. Nu se folosesc îngrăşăminte chimice, iar fertilizarea se face cu 

îngrăşăminte organice: gunoi de grajd. Aceste fâneţe prezintă o stare bună de 

conservare şi o biodiversitate ridicată. 

 

2.5.5. Turism şi facilităţi de turism  

Cea mai dezvoltată formă de turism în zonele înconjurătoare Parcului este 

agroturismul care funcţionează atât în cadrul unor asociaţii de turism la nivel 

regional şi naţional, cât şi la nivel individual. Pe teritoriul Parcului cele mai 

întâlnite activităţi turistice se leagă de drumeţii şi ascensiuni montane precum şi de 

activităţile specifice de camping .  

2.5.5.1. Evaluare  

Cea mai la îndemână metodă de a cunoaşte caracteristicile,  structura 

activităţilor de vizitare în PNPC este monitorizarea vizitatorilor prin sondaje 

efectuate pe bază de chestionare. Chestionarele se adresează turiştilor întâlniţi în 

parc, iar completarea, centralizarea şi interpretarea rezultatelor duc la conturarea 

imaginii activităţilor şi facilităţilor de vizitare din parc şi din comunităţile locale. 

Primele runde complete de monitorizare a activităţilor turistice s-au 

desfăşurat în anii 2000 şi respectiv 2003, când s-a urmărit obţinerea  aprecierii 

cantitative şi calitative a fluxului turistic în zonă. Ulterior s-a realizat doar 

monitorizarea cantitativă a fluxului turistic în Parcul Naţional Piatra Craiului. 

 Aceste prime rezultate ne ajută la înţelegerea fenomenului de vizitare în 

Piatra Craiului şi, de asemenea, la găsirea unor soluţii de organizare a vizitării. 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 2 Descriere   Pag. 113 

Pe parcursul implementării planului de management al vizitatorilor, 

“monitorizarea vizitării” devine un important instrument de control al eficacităţii 

acestuia şi asigură feed-backul permanent necesar corectării din mers a strategiei. 

Desigur, monitorizarea vizitatorilor are în mod necesar un caracter permanent şi 

devine un instrument necesar păstrării echilibrului fragil între scopul principal al 

existenţei PNPC, conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea turismului în zonă. 

Conform sondajului menţionat mai sus, anual Parcul Naţional Piatra Craiului 

este vizitat de circa 110000 de vizitatori. Privind motivele venirii în Piatra Craiului 

acestea sunt în ordinea importanţei după cum urmează: Muntele, Natura, Evadare 

din oraş, pentru a fi singur, pentru a fi cu familia, pentru a campa. Astfel, 

enumerarea relevă faptul că cele mai frecvente motive ale vizitării sunt legate de 

unicitatea reliefului şi naturii în Piatra Craiului. 

Din totalul turiştilor, circa 48% sunt tineri între 18-29 ani , 45% au vârste 

cuprinse între 30-49 ani, iar 6% sunt tineri sub 18 ani. Aceste procente arată 

ponderea ridicată a numărului de vizitatori tineri din totalul fluxului de vizitatori şi 

indică necesitatea existenţei unui sistem bine pus la punct de informare şi educare a 

vizitatorilor, atât din punct de vedere al periculozităţii masivului muntos, cât şi 

referitor la potenţialul impact negativ al unor activităţi care nu se încadrează în 

standardele de vizitare a unui parc naţional. Oportunitatea deosebită a prezenţei 

tinerilor în Parcul Naţional Piatra Craiului o contituie dorinţa acestora de a ajuta şi 

de a se implica în acţiuni pozitive de voluntariat pentru protejarea naturii, fapt care 

sporeşte importanţa activităţilor de educare care trebuie desfăşurate de către 

administraţia parcului. 

Un aspect important al fenomenului de vizitare este durata vizitei în parc: 

circa 25% din turişti stau o zi sau mai puţin, 40% între două şi trei zile, 25% stau 

între patru zile şi o săptămâna. Numai 10% din turişti stau mai mult de o 

săptămână. Dintre vizitatorii care stau mai mult decât o zi în parc, 64% din turişti 
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folosesc camparea la cort, iar dintre aceştia 24% nu folosesc zonele 

cvasiorganizate pentru campare din Plaiul Foii, Curmătura, Brusturet. Aproximativ 

jumătate dintre vizitatorii care stau mai mult de o zi desfăşoară numai activităţi 

specifice campării: plimbări scurte, grătare, activităţi recreative în jurul cortului, în 

special în zonele de pe Valea Bârsei-Plaiul Foii, zona Văii Dâmbovicioarei-

Brusturet. Un aspect special este reprezentat de zona de campare de la Curmătura 

unde anual campează peste 15000 de vizitatori şi care datorită faptului că este o 

zonă sensibilă din punct de vedere al conservării biodiversităţii, necesită măsuri 

speciale de informare-îndrumare şi educare a vizitatorilor. 

Vizavi de structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare folosite, din 

totalul vizitatorilor Parcului Naţional, numai 20% folosesc  pensiunile  din 

comunităţile locale, iar 27% înnoptează la cabanele montane şi refugiile alpine. 

Deşi numărul pensiunilor din  Parcul Naţional precum şi din zonele adiacente a 

crescut la câteva sute în Măgura, Peştera Şirnea, Zărneşti, Moieciu, 

Dâmbovicioara, Sătic, Ciocanu, dintre vizitatorii parcului naţional doar 20% 

folosesc aceste structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare. Mai mult de 

60% din clienţii pensiunilor nu întreprind practic excursii în masivul Piatra 

Craiului, ci se mulţumesc cu contemplarea peisajelor rurale şi montane, cu 

experimentarea mâncărurilor şi obiceiurilor tradiţionale, se odihnesc în condiţii de 

linişte şi aer curat. Materiale informative precum şi sprijin acordat de către 

echipele Salvamont şi administraţia parcului sunt necesare în zona refugiilor 

montane.  

Dintre vizitatorii parcului, circa 65% menţionează zona de creastă, împărţită 

în două sectoare, ca fiind destinaţia principală a vizitei, trecerea prin această zonă 

având un caracter pasager în timp ce zonele unde se înregistrează durate mai lungi 

de şedere sunt cele tradiţionale pentru campări: Plaiul Foii, Brusturet, Curmătura. 
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La capitolul cheltuieli pe perioada vizitei, turiştii, în mare majoritate, îşi 

permit să cheltuiască numai 50-80 lei pe zi. 

Un aspect important al structurii populaţiei care vizitează Piatra Craiului îl 

constituie proporţia relativ scăzută a turiştilor străini care vizitează PNPC, 

respectiv 4%. Din cauza acestui procent mic, evaluarea fenomenului de vizitare 

este semnificativă numai pentru turiştii români. În ultimii ani, însă, s-a constatat un 

aflux mai mare al turiştilor străini, estimările fiind că acest procent se situează în 

prezent în jurul valorii de 10%. 

Numărul de vizitatori în parc este în creştere şi implicit impactul potenţial 

asupra zonelor naturale ale parcului va creşte în următorii ani dacă nu se 

implementează măsuri coerente de informare - educare a vizitatorilor şi dirijare a 

fluxului turistic 

2.5.5.2. Facilităţi 

Conform datelor obţinute de la Ministerul  Economiei  în Bran, Zărneşti, 

Predeluţ, Moeciu, Peştera, Măgura, Fundata, Şirnea existǎ circa 200 pensiuni 

autorizate oficial. Un număr destul de mare de pensiuni nu sunt încă autorizate sau 

sunt în curs de autorizare. Clasificarea pensiunilor este de la una la trei 

”margarete”, cu media la două “margarete”. Dintre asociaţiile la nivel naţional, cea 

mai reprezentativă este Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural 

cu un număr de 120 de pensiuni acreditate în zona Bran, Moeciu,Predeluţ, Şirnea şi 

un număr de 30 de pensiuni pe raza comunei Rucăr. Sistemul de clasificare a 

pensiunilor ANTREC este similar celui oficial, în loc de stele sunt clasificate 

simbolic cu margarete. Categoria medie este cea două „margarete” cu grup sanitar, 

apă caldă, încălzire cu lemne în sobe de teracotă. O parte din pensiuni sunt  

încadrate la trei „margarete”, având condiţii mai deosebite de cazare. 
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Din datele sumare de mai sus se poate concluziona că există un mare număr 

de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare în zona adiacentă PNPC. 

Desigur, ar fi necesară o clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni 

de cazare în funcţie de apropierea de PNPC, de statutul comunităţilor faţă de Parc, 

de confortul pensiunilor. Din punct de vedere teoretic, oricare din structurile de 

primire turistică cu funcţiuni de cazare existente ar putea deservi turişti care 

vizitează Parcul, distanţele faţă de acesta fiind relativ mici: 2-15 km. 

Comunităţile locale care au influenţă asupra Parcului datorită poziţiei, 

activităţilor tradiţionale desfăşurate, proprietăţilor pe care le au în Parc sunt: 

Măgura, Peştera, Zărneşti, Rucăr, Dâmbovicioara. Conform datelor de la 

Ministerul Economiei pensiunile autorizate din aceste localităţi sunt în număr de 

15 în Peştera, 12 în Măgura, 20 în Zărneşti, 30 pensiuni pe raza comunelor Rucăr 

şi Dâmbovicioara. 

 

O categorie aparte de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare este 

constituită de cabanele montane din Parc sau aflate în imediata vecinătate a 

acestuia. Aceste cabane sunt în zona nordică: Gura Râului cu o capacitate de circa 

50 locuri, Plaiul Foii cu o capacitate de 50 locuri, Curmătura cu o capacitate de 55 

turişti, Cabana de vânătoare Gura Bârsei, iar în zona sudică: cabana Brusturet cu o 

capacitate de 40 locuri, cabana Garofiţa Pietrei Craiului cu 50 locuri, cabana  Valea 

lui Ivan cu 10 locuri, ultima fiind retrocedată vechiului proprietar. 

Campingurile reprezintă, de asemenea, o categorie importantă de facilităţi 

turistice, acualmente existând campinguri la Plaiul Foii, Curmătura, Brusturet, 

Fântâna lui Botorog. Lipsa facilităţilor necesare face ca aceste structuri de primire 

turistică cu funcţiuni de cazare să nu se ridice la standardele unui camping modern. 

În zona montană a Parcului există un număr de refugii montane destinate 

adăpostirii turiştilor pe perioadă scurtă: Ref. Vf. Ascuţit, Ref. Grind, Ref. Spirlea, 
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Ref. Saua Funduri, Ref. Şaua Grind, Cabana Ascunsă, Ref. Diana. Până la această 

dată nu există un sistem informaţional coerent care să asigure turiştilor toate 

informaţiile necesare la sosirea în zonele adiacente Parcului, adică puncte de 

informare cu ghizi şi dotate cu toate materialele necesare. De asemenea, se resimte 

lipsa totală sau prezenţa unor materiale incomplete ca broşuri cu hărţi şi descrieri 

de trasee incomplete, fără informaţii detaliate privind modul de a ajunge în 

localităţile adiacente Parcului şi fără prezentarea structurilor de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare existente, contacte cu ghizi locali. În ultimii ani Administraţia 

Parcului a reuşit să editeze o hartă turistică completă, aflată în anul 2010 la cea de-

a treia ediţie. 

Pe suprafaţa parcului există 31 de trasee turistice marcate şi omologate, cu 

diverse grade de dificultate, conform anexei nr. 9.  

 

Serviciile de ghizi sunt într-o fază incipientă, există un număr restrâns de 

ghizi calificaţi pentru zona montană, lipseşte sistemul informaţional care să facă 

legătura între doritorii de excursii şi ghizi. Singura organizaţie abilitată de 

Ministerul Economiei să califice ghizi montani este „Asociaţia Ghizilor Montani 

din România”. 

Administraţia parcului este în curs de realizare a unui protocol de colaborare 

cu Asociaţia Ghizilor Montani. 

Există o pagină WEB a parcului - www.pcrai.ro . 

Drumuri: 90 % din limita Parcului este accesibilă din drum auto. 

SALVAMONT- Un rol important în Piatra Craiului îl joacă echipele de 

intervenţie SALVAMONT care asigură salvarea în condiţii de urgenţă a turiştilor 

accidentaţi sau aflaţi în situaţii dificile în zona montană. Este vorba despre două 

echipe: una în partea nordică şi una în partea sudică a masivului, care funcţionează 

în cadrul primăriilor Zărneşti şi respectiv Câmpulung Muscel. 

http://www.pcrai.ro/�
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ONG-uri: Clubul pentru Protecţia Naturii şi Turism- Braşov; Amicii 

SALVAMONT- Braşov; România Pitorească- Piteşti, Liliecii Braşov, Asociaţia 

Renaturopa, Asociaţia Sport & Natură Piatra Craiului Zărneşti, Asociaţia Alpin 

Club Braşov, Asociaţia Alpin Club Zărneşti, Asociaţia Floare de Colţ Braşov, 

Asociaţia Focul Viu Bucureşti. 

Asociaţii de turism: Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi 

Cultural; Asociaţia de turism Plaiuri Zărneştene; Asociaţia pentru Promovarea 

Programelor pentru Tineret, Agenţia Carpathian Natural Tours organizează ture 

tematice cu ghid pentru turişti străini, Fundaţia Carpathia, care deţine suprafeţe 

importante în partea de sud al parcului, achiziţionate în scopul conservării. 

 

Atracţiile turistice din zona adiacentă parcului se pot clasifica în:  

     a) Atracţii cultural istorice şi atracţii legate de obiceiuri, tradiţii şi produse 

locale 

Din această categorie, un punct important este constituit de nucleele de 

turism rural din zona culoarului Bran Rucăr şi mai nou de nucleul de ecoturism din 

Zărneşti. Tot din această categorie un punct important este constituit de Castelul 

Bran situat în comuna Bran, la o distanţă de 300 metri de limita Parcului Naţional 

Piatra Craiului. Legenda “Dracula”, ţesută în jurul castelului Bran, are aspecte 

pozitive legate de prezenţa unui număr mare de vizitatori străini şi aspecte negative 

legate de crearea unei imagini negative unor specii de animale din fauna spontană: 

lup, lilieci şi crearea imaginii conform căreia în natura din zonă sunt elemente 

supranaturale periculoase. 

 

     b) Atracţii strict legate de natură 
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Existenţa în apropierea Parcului a punctelor de hrănire-observare a urşilor de 

pe raza localităţilor Zărneşti şi Rucăr, tot mai solicitate de turiştii străini care 

doresc să observe animale sălbatice în natură şi pe bază cărora se pot dezvolta 

programe turistice. 

 

     c) Staţiuni turistice: 

Prezenţa la 30 de km depărtare de Parc a celei mai mari staţiuni de schi din 

România – Poiana Braşov este, desigur, importantă, o parte din turiştii veniţi în 

această staţiune putând fi angrenaţi în programe de vizitare a PNPC. 

2.5.6. Educaţie şi facilităţi de educaţie 

În zonă, majoritatea populaţiei este educată la nivel de liceu, şcoală 

profesională sau şcoală generală. 

Tendinţă actuală: nivelul redus de trai determină scăderea continuă a 

nivelului de educaţie la clasele I-VIII. 

Bugetele de învăţământ ale şcolilor din zonă sunt reduse, cadrele didactice 

calificate preferă zone urbane. 

Date statistice referitoare la unităţile de învăţământ: 
 

Localităţi-învăţământ Zărneşti Moeciu Rucăr Dâmbovicioara 

Preşcolar 

Grădiniţe 4 5 3 2 
Copii înscrişi 787 150 181 30 
Personal 
didactic 59 7 9 2 

Primar şi 
gimnazial 

Şcoli 3 5 2 2 
Elevi înscrişi 1836 345 757 73 
Personal 
didactic 140 60 54 9 

Liceal Licee 2 - 1 - 
Elevi înscrişi 710 - 250 - 
Personal 
didactic 100 - 28 - 
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Braşovul– centru universitar– se află la 30 km de Zărneşti. 

Există o strategie din partea Parcului privind activitatea educaţională cu 

specific ecologic, strategie care se centrează în jurul manualului educativ ecologic 

„Piatra Craiului”. 

 

          Manualul educativ ecologic referitor la Parcul Naţional Piatra Craiului se 

predă în toate şcolile din comunităţile locale, respectiv 11 şcoli generale, şi a fost 

introdus în alte 25 de şcoli generale din judeţele Braşov şi Argeş.  

         Copiii care parcurg materialul sunt incluşi într-un program de activităţi 

practico-educative care implică excursii, concursuri, tabere. 

         În cadrul activităţii de conştientizare publică, cel mai important grup ţintă 

ales îl constituie copiii de vârstă şcolară. Ţelurile programului pe termen lung se 

leagă de formarea în rândul copiilor din comunităţile locale şi nu numai, a unui 

comportament responsabil faţă de natură în general şi faţă de PNPC în particular. 

Pe termen scurt, programul mizează pe influenţa puternică pe care o au copiii 

asupra părinţilor şi asupra comunităţilor locale în general. 

         Dintre rezultatele programului menţionăm apropierea continuă de membrii 

comunităţilor locale, participarea din ce în ce mai largă a copiilor la acţiuni de 

ecologizare în Parc, solicitările din partea inspectoratelor şcolare de a lărgi pe cât 

posibil programul educaţional şi în zone situate la distanţă de Parc, reducerea 

cantităţilor de deşeuri depozitate necorespunzător de membrii comunităţilor locale 

în zona PNPC, îmbunătăţirea imaginii Parcului în comunităţile locale. 

2.5.7. Cercetare şi facilităţi de cercetare 

 

     Administraţia dispune de o încăpere amenajată ca laborator, de un microscop 

performant la care se poate ataşa o cameră foto, de informaţii detaliate topografice 
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cu zona parcului şi a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului, de o bibliotecă cu peste 

200 de volume editate în România şi în strainătate, axate pe activităţi de 

conservarea naturii şi a biodiversităţii şi conexe, diverse determinatoare. 

       Consiliul Ştiinţific al parcului este alcătuit din specialişti reputaţi, specializaţi 

pe majoritatea domeniilor relevante pentru activitatea de conservare din parc, şi 

care pot să îndrume şi să sprijine activitatea de cercetare. 
 
 
 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 3 Evaluări şi Ameninţări   Pag. 122 

Capitolul 3. EVALUĂRI ŞI AMENINŢĂRI 

3.1. Evaluare pentru mediul fizic şi biodiversitate 

Unicitatea masivului Piatra Craiului – relieful şi componentele 

biodiversităţii, a impus crearea parcului naţional ca formă de protecţie şi 

conservare a acestor valori. 

3.1.1. Evaluarea cadrului fizico-geografic 

Cadrul fizico-geografic prin componentele sale justifică crearea Parcului. 

Creasta calcaroasă, impresionează prin lungimea sa de cca. 25 km, fiind cea mai 

lungă din România. Masivul apare ca un imens martor de eroziune calcaros, fiind 

în acelaşi timp un accident tectonic pozitiv. Relieful carstic prin cele două 

componente ale sale, exocarstul şi endocarstul, amplifică importanţa geologică şi 

geomorfologică a masivului – cheile: Prăpăstiile Zărneştiului, cheile 

Dâmbovicioarei, numărul mare de peşteri de dimensiuni mici, avenele: Avenul de 

sub Vârful Grind este golul subteran cu cea mai mare adâncime din România, peste 

–540 m, după informaţiile deţinute până în prezent. 

Formele unice ale reliefului stâncos, create prin modelarea calcarului de 

către apă, creează un peisaj impresionant cu o mare valoare estetică. 

Pereţii cheilor şi celelalte formaţiuni exocarstice se autoconservă în general, 

datorită poziţionării şi a inaccesibilităţii lor. 

Peşterile sunt afectate de prezenţa antropică, turiştii şi localnici aruncând 

deşeuri, făcând focul în aceste cavităţi. 
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Cursurile de apă subterană sunt în general bine protejate prin însăşi 

poziţionarea lor în formaţiunile carstice, dar există pericolul de poluare directă sau 

indirectă. 

3.1.2. Evaluare pentru biodiversitate şi habitate 

Există unele informaţii cu privire la biodiversitatea Parcului, dar se constată 

numeroase goluri de informaţie, care trebuie completate. Sunt necesare unele studii 

de inventariere şi cartare a biodiversităţii pentru a identifica grupurile şi zonele în 

care biodiversitatea necesită măsuri mai speciale de protecţie. 

Habitatele reprezentative pentru Piatra Craiului sunt pajiştile alpine, 

grohotişurile calcaroase, stâncăriile care adăpostesc cele mai mari aglomerări de 

specii endemice din masiv. Aceste habitate se găsesc în general într-o stare bună de 

conservare. 

Starea de conservare a păşunilor este în continuă înrăutăţire. Administraţia 

parcului a început să pună în practică măsuri de management adecvate pentru a 

evita  degradarea totală a covorului vegetal şi apariţia unui fenomen puternic de 

eroziune a solului. 

Pentru ca măsurile de management să fie eficiente este necesară o bună 

cunoaştere a ameninţărilor la adresa biodiversităţii, iar mecanismele de acţiune să 

fie fundamentate ştiinţific. 

De o mare importanţă sunt molidişurile de limită altitudinală pe calcare, 

unice în România. Din suprafaţa totală a pădurilor, 43% sunt excluse de la tăiere, 

iar pe 24 % din suprafaţă, se practică tăieri de conservare. 

Starea de conservare actuală a fâneţelor este bună, aici practicându-se un 

cosit tradiţional de sute de ani. Cositul se efectuează pe porţiuni mici, vara târziu, 

începând cu luna iunie, continuându-se până în august după fructificarea speciilor 

protejate de plante care se găsesc aici. Acest mod de cosire târzie permite plantelor 

să fructifice şi realizează totodată şi o împrăştiere a seminţelor pe fâneaţă. Cositul 
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efectuat în acest mod permite o bună dezvoltare şi menţinere a unor populaţii 

bogate de specii de floră protejate ca Trollius europaeus – bulbuci, diferite specii 

de orhidaceae şi altele asemenea. 

Starea de conservare a grohotişurilor calcaroase este bună. Singura 

ameninţare în prezent vine partea turiştilor care circulă pe trasee nemarcate, 

favorizând deplasarea grohotişurilor şi distrugerea vegetaţiei destul de fragilă în 

aceste zone. 

Grohotişurile din Piatra Craiului au o mare importanţă pentru conservarea 

biodiversităţii, fiind incluse ca tip de habitat în anexa I a Directivei Habitate . 

Cursurile importante de apă: Bârsele, Dâmboviţa, Dâmbovicioara sunt în 

general într-o stare bună biodiversitatea nefiind ameninţată în mod vizibil de 

poluarea apei.  Excepţia o constituie zonele în care se remarcă prezenţa gunoiului 

menajer provenit de la cabane şi gospodării particulare ca valea Brusturetului. 

Biodiversitatea este bogată având în vedere situarea masivului în zona 

temperat-continentală a Europei. 

Parcul Naţional Piatra Craiului este renumit în mod special pentru 

diversitatea sa floristică, din totalul de 1108 specii, 200 fiind incluse în “Lista 

Roşie a Plantelor Superioare din România” ca specii rare, endemice, vulnerabile 

sau periclitate. Se remarcă prezenţa unui număr de 43 de specii endemice carpatice 

şi a două endemisme locale, cel mai important fiind garofiţa Pietrei Craiului, aleasă 

ca emblemă a Parcului. Cele mai mari aglomerări din flora endemică se întâlnesc 

în zona pajiştilor alpine, grohotişurilor şi stâncăriilor calcaroase. De asemenea 

fâneţele de la baza masivului adăpostesc populaţii bogate de specii protejate. 

O specie de importanţă comunitară o reprezintă gălbenelele – Ligularia 

sibirica întâlnită pe valea Brusturetului. 

Fauna este bogată, dar încă insuficient cunoscută. Se remarcă prezenţa a 35 

de specii de nevertebrate endemice. Aici au fost descrise 91 de specii de 
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nevertebrate noi pentru ştiinţă. Menţionăm existenţa a două specii endemice pentru 

Piatra Craiului: Nesticus constantinescui aparţinând Arahnida şi Rhagidia 

carpatica aparţinând Arahnida, Acari, care au fost semnalate din Peştera Mare a lui 

Prepeleac şi din Peştera Mică a lui Prepeleac, situate în Prăpăstiile Zărneştilor. 

Aceste specii au o mare importanţă ştiinţifică, habitatul lor fiind ameninţat de 

influenţa antropică. 

Din cele 108 de specii de păsări identificate până în prezent, 50 se regăsesc 

în convenţiile internaţionale ca fiind specii importante şi protejate ca atare. Sunt 

caracteristice şi importante în special speciile caracteristice zonelor stâncoase din 

Parc ca fluturaşul de stâncă – Trichodroma muraria. S-a înregistrat un număr 

extrem de mic de exemplare de acvilă de munte Aquila chrysaetos, existând 

pericolul dispariţiei acestora din masiv datorită antropizării şi a intensificării 

turismului în zonele de cuibărit, dar probabil nu mai cuibăresc deja aici, ci numai 

în Făgăraş. 

În parc s-a înregistrat un număr mare de specii de lilieci, respectiv 21 specii. 

Aceştia au un rol ecologic important. Prezenţa unor specii vulnerabile la nivel 

mondial impune stabilirea unor măsuri adecvate de protejare a lor. 

Piatra Craiului adăposteşte efective bogate de carnivore şi erbivore mari, 

aflate într-o bună stare de conservare. Populaţiile de capră neagră se află însă în 

declin, în ultima vreme fiind observate tot mai puţine exemplare. 

3.1.3. Evaluarea peisajului 

Peisajul specific PN Piatra Craiului rezultat din interacţiunea factorilor 

fizici, biologici şi antropici se afla în prezent într-o bună stare de conservare. 

Peisajul este însă alterat în unele zone de rezultatele activităţilor antropice: cariera 

dezafectată dinspre Prăpăstiile Zărneştiului, construcţiile haotice din Valea 

Dâmboviţei şi Dâmbovicioarei, mai puţin din Valea Bârsei; depozitările 

necontrolate de deşeuri menajere. 
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3.2. Ameninţări 

Actuala suprafaţă a Parcului Naţional Piatra Craiului a constituit încă din 

cele mai vechi timpuri o sursă de existenţă şi de venituri pentru comunităţile locale 

şi începând cu secolul al XIX-lea a devenit şi o atracţie turistică. Ca urmare, 

biodiversitatea este supusă unei presiuni continue, care se accentuează tot mai mult 

în ultima perioadă. În lipsa unor măsuri adecvate, care să reducă presiunea 

exercitată asupra biodiversităţii, se poate ajunge la reducerea acesteia, la pierderea 

sau reducerea populaţiilor unor specii endemice sau importante din diferite puncte 

de vedere.  

3.2.1. Ameninţări datorate activităţilor antropice  

a) Suprapăşunatul şi activităţile asociate acestuia constituie o ameninţare majoră. 

Deşi în aceste zone păşunatul a constituit o îndeletnicire străveche, păşunile au fost 

menţinute într-o stare de conservare destul de bună de-a lungul timpului. În ultimii 

ani s-a înregistrat o creştere masivă a numărului de vite. Studiile efectuate în vara 

anului 2000 au demonstrat că încărcarea cu animale a păşunilor este, în medie, de 

2,2 ori mai mare decât capacitatea de păşunat. Acest suprapăşunat are numeroase 

efecte negative: 

 

aa) reducerea drastică a biodiversităţii păşunilor şi invazia unor specii 

care nu sunt consumate de animale ca părul porcului -Nardus stricta; 

bb) ca urmare a supratârlirii, 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 pătrunde în pânza 

freatică ducând la poluarea organică a pânzei freatice; 

cc) ca urmare a reducerii speciilor furajere din pajişti, vitele flămânde 

pătrund în pădure şi chiar pe stâncării distrugând speciile endemice, 
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concurând pentru hrană cu speciile sălbatice, disturbând activitatea faunei 

sălbatice; 

dd) distrugerea jneapănului care este tăiat în unele zone de ciobani, fiind 

folosit ca lemn de foc; 

ee) câinii de la stâne, aflaţi într-un număr mare, precum şi lipsa jujeelor 

constituie o ameninţare pentru fauna sălbatică, în special pentru 

mamiferele de talie mică şi iezii de capră neagră şi căpriori. 

 

b) Comportamentul unor vizitatori constituie, de asemenea, una din ameninţările 

importante:  

aa) cantităţi mari de deşeuri menajere şi chiar toxice lăsate de turişti în 

Parc duc la poluarea solului, apei şi la poluarea estetică; 

bb) eventuala creştere necontrolată a numărului de vizitatori poate duce 

la dereglarea ecosistemelor naturale, eroziunea traseelor turistice, 

creşterea cantităţilor de deşeuri; 

cc) circulaţia turiştilor pe trasee nemarcate şi în zone nepermise cauzează 

deteriorarea unor habitate fragile ca grohotişurile. De asemenea, apare 

eroziunea de-a lungul unor trasee turistice: Funduri-Crucea Grănicerului, 

Curmătura- Şaua Crăpăturii, Botorog-Curmătura datorită folosirii 

extinse; 

dd) culegerea sau distrugerea deliberată a unor specii de floră şi faună; 

ee) distrugerea jneapănului care este tăiat în unele zone de turişti, fiind 

folosit ca lemn de foc; 

ff) camparea şi crearea de vetre de foc în locuri neamenajate din Valea 

Bârsei, Valea Dâmbovicioarei; 

gg) deşeurile de la cabanele turistice poluează apele. În prezent acest 

fenomen este accentuat în zona cabanei Brusturet; 
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hh) poluarea aerului, în special în zona cheilor, din cauza gazelor de 

eşapament şi a prafului produs de autovehicule care afectează flora şi 

fauna; 

ii) circulaţia turiştilor în zone nepermise, zgomotele produse de aceştia 

deranjează animalele sălbatice, în special în sezonul de împerechere; 

jj) traseele de alpinism amplasate necorespunzător deranjează păsările 

care cuibăresc în zonele stâncoase şi afectează flora din aceste zone. 

 

c) Alte ameninţări: 

aa) construcţiile ilegale de pe teritoriul Parcului şi acelea aflate la limita 

exterioară a acestuia care nu menţin linia arhitecturală a zonei modifică şi 

afectează peisajul specific al Pietrei Craiului, fiind totodată şi o sursă de 

poluare a zonei; 

bb) amenajările hidrotehnice existente la barajul de la Pecineagu şi Sătic 

produc modificări dramatice în structura habitatelor, a compoziţiei în 

specii şi peisajului datorită reducerii puternice a debitului râului 

Dâmboviţa şi a modificării nivelului pânzei freatice; 

cc) poluarea apelor subterane;  

dd) utilizarea nedurabilă a resurselor naturale. 

3.2.2. Ameninţări naturale  

a) Procesele geomorfologice actuale 

 

Procesele de modelare geomorfologică ale Pietrei Craiului sunt încă în plină 

desfăşurare, fiind favorizate de existenţa unei diferenţe de nivel remarcabilă între 

735 m şi 2238 m, influenţând într-o măsură importantă distribuţia şi dinamica 

fitocenozelor şi, deci, a diversităţii fitotaxonomice. 

Aceste procese reprezintă schimbări fizice sau chimice, cu rol hotărâtor în 
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geneza formelor de relief, apărând pe suprafeţe variate, diferenţiate litologic pe 

calcare/conglomerate. Pantele cu valori ridicate, cu stâncărie la zi sau acoperite cu 

vegetaţie forestieră şi pajişti, creează condiţii favorabile manifestării unei game 

diverse de procese geomorfologice.  

Principalele procese geomorfologice actuale cu influenţă importantă asupra 

fitocenozelor sunt: meteorizarea fizică şi chimică, procesele gravitaţionale, 

periglaciaciare şi crionivale, cele datorate condiţiilor litologice şi structurale, 

spălarea în suprafaţă sau pluviodenudarea, şiroirea, ravenarea, torenţialitatea, 

erozionale, acumulative, după Munteanu, 2008. 

aa) Meteorizarea, prin acţiunea ei complexă exercitată de agenţii care 

interacţionează la contactul substrat - aer, reprezintă o asociere de procese 

morfodinamice, care duc, în timp, la dezmembrarea mecanică şi transformarea 

chimică a rocilor şi au ca efect realizarea unor depozite şi forme reziduale. Dintre 

acestea, în Masivul Piatra Craiului, se detaşază drept unul dintre cele mai 

importante, dezagregarea, prin cuplul gelifracţie - carstificare, cu acţiuni de 

eroziune - disoluţie, care determină accelerarea procesului general de denudare. 

Rezultatul este vizibil prin cantitatea impresionantă de grohotişuri şi multitudinea 

ţancurilor, muchiilor, turnurilor, după Constantinescu, 1980.  

Produsele de dezagregare şi alterare rămase pe loc formează mantaua de 

grohotiş care acoperă roca. Ca urmare, există în permananţă grohotişuri mobile, 

care vor favoriza instalarea şi dezvoltarea fitotaxonilor adaptaţi la aceste condiţii: 

Linaria alpina, Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii, Rumex scutatus. 

bb) Procesele gravitaţionale: prăbuşiri, alunecări reprezintă deplasări ale 

unor volume variabile de materiale, care se produc cu viteză diferită, sub efectul 

gravitaţiei. Şi acestea contribuie la modelarea permanantă a reliefului, favorizând 

instalarea şi perpetuarea taxonilor specifici fitocenozelor pioniere. 

cc) Nivaţia defineşte acţiunea complexă exercitată de către zăpadă, pe 
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suprafeţele pe care se acumulează, pe un interval de timp mai îndelungat. 

Acţionează prin presiunea asupra terenului, eroziunea exercitată în timpul 

deplasării pe pante şi protecţie faţă de îngheţ.  

Din această categorie se remarcă avalanşele, procese complexe, determinate 

de gravitaţie, reprezentând deplasări ale zăpezii şi gheţii care alunecă sau se 

rostogolesc la vale, mărindu-şi în aval volumul, greutatea şi viteza. Acestea se 

produc pe pante înclinate de 20º- 50º.  

În Piatra Craiului, frecvenţa avalanşelor este mare, aşa cum reiese din studiile 

de specialitate realizate de Munteanu, 2008; Moţoiu, 2008. În peisaj se păstrează ca 

mărturie urmele de pe culoarele de avalanşă, care sunt bine evidenţiate. Acestea au 

o acţiune morfologică deosebit de importantă, ce se reflectă în aspectul reliefului.  

În zonele cu periodicitate ridicată, avalanşele împiedică instalarea molidişului, 

adică a fitocenozelor caracteristice stadiului de climax, menţinînd habitatele 

deschise de tipul pajiştilor şi grohotişurilor mobile şi semimobile. Existenţa 

culoarelor de avalanşe în pădure, mai ales pe versantul estic, favorizează coborârea 

pe altitudine a  fitocenozelor caracteristice pajiştilor, Ordinul Seslerietalia, sau 

grohotişurilor semimobile, Ordinul Thlaspetea rotundifolii, conducând la creşterea 

heterogenităţii fitocenozelor şi deci a diversităţii fitotaxonomice din etajul montan 

superior. 

 În urma observaţiilor efectuate, se poate concluziona că avalanşele din Parcul 

Naţional Piatra Craiului au un rol favorabil deosebit de important în menţinerera 

mozaicului de habitate/fitocenoze şi deci a unei diversităţi fitotaxonomice ridicate. 

 

b) Schimbările climatice 

 

La nivel internaţional au fost realizate numeroase studii referitoare la 

influenţa modificărilor climatice asupra florei, vegetaţiei şi faunei. Rezultatele 
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acestor studii au arătat fără echivoc că, prin diferite mecanisme, habitatele nivale, 

alpine şi subalpine vor fi primele afectate, în ordinea enumerării, eventualele 

măsuri de management realizate la scară locală sau regională neavând nici un 

efect notabil în situaţia dată, după Pop & Florescu, 2008.  

Ca urmare a lărgirii intervalului cu temperaturi ridicate care avantajează 

speciile arborescente, vegetaţia caracteristică zonelor alpine şi subalpine se va 

reduce datorită migrării pe verticală a speciilor de arbori, în principal a molidului. 

Se preconizează că în câteva secole de invazie a pădurii în zona alpină, suprafaţa 

ocupată de habitatele actuale se va reduce cu mai mult de 40 - 60%, conform unor 

studii realizate in Scandinavia de Holten, 1990; Holten & Carey, 1992.  

În Piatra Craiului se poate observa evoluţia pe altitudine a molidişurilor şi 

tendinţa acestora de a elimina fitocenozele cu Pinus mugo. Faptul că acest proces a 

început cu mult timp în urmă este demonstrat de prezenţa a numeroase trunchiuri 

uscate de P. mugo, în pădurile de Picea abies de la baza Pietrei Mici sau de pe 

Brâna Caprelor, după Pop, 2009. 

Schimbările climatice vor afecta în primul rând speciile ierboase, speciile 

lemnoase arătând o stabilitate mai mare în timp. Unii cercetători consideră că, 

pentru ca speciile lemnoase să evolueze pe verticală, este necesară o încălzire 

semnificativă a climatului pentru o perioada de cel puţin 100 de ani, după 

Holtmeier, 1994. Se preconizează că, în Alpi, o încălzire a climatului cu o medie 

anuală de 1-2°C nu va duce la o evoluţie pe altitudine a limitei pădurii cu mai mult 

de 100 - 200 m.   

Studiile realizate de Dullinger & al. în 2004 arată că habitatele cu Pinus 

mugo vor fi afectate mai lent de schimbările climatice preconizate decât habitatele 

de pajişte.  

Aşa cum consideră unii autori, o creştere de 1 - 2°C este posibil să se încadreze 

în limitele toleranţei majorităţii speciilor alpine şi nivale după Körner, 1995; 
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Theurillat, 1995, în timp ce o creştere mai mare de 3 - 4°C poate să nu se 

încadreze în aceste limite de toleranţă, după Theurillat, 1995; Lischke et al., 1998.  

 

 

3.3. Evaluarea conservării moştenirii culturale 

Unul din motivele primelor acţiuni de protecţie în zona Parcului Naţional 

Piatra Craiului  îl constituie frumuseţea peisajului. 

Creasta calcaroasă impunătoare şi sălbatică, întreruptă de jnepenişuri şi 

păşuni alpine înconjurate de păduri de molid şi de amestec, creează un peisaj unic 

în România. Diversitatea peisajului este sporită de păşunile izolate care creează 

spaţii deschise în interiorul pădurii. Acestea sunt ocupate pe timpul verii de turme 

de oi şi vite, potrivit tradiţiilor zonei. 

Un element caracteristic pentru Parcul Naţional Piatra Craiului este faptul că 

se întinde pe 2 judeţe, Braşov şi Argeş, care în trecut au fost incluse în 2 regiuni 

istorice ale României, care au suferit influenţe diferite, Ţara Românească şi 

Transilvania. Din acest motiv este interesant de văzut cum cele 2 culturi au evoluat 

în condiţii de mediu asemănătoare. Satele risipite şi izolate de la poalele masivului 

se integrează cu toate aceste elemente naturale, creând o atmosferă de libertate şi 

spaţiu. Prelungirea mediului natural în modul de construcţie a caselor, apariţia unor 

elemente asemănătoare cum ar fi lemnul şi piatra, forma acoperişurilor creează 

impresia de contopire între natural şi uman. Un element important în evoluţia 

nivelului de trai în satele din vecinătatea Pietrei Craiului a fost faptul că nu a fost 

posibilă aplicarea colectivizării în agricultură, fapt care a permis oamenilor să îşi 

genereze şi să îşi păstreze veniturile obţinute. De asemenea, nici păşunatul nu a 

fost afectat în perioada comunistă. Parte din aceste venituri se regăsesc în 
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dezvoltarea actuală a infrastructurii, care a permis o creştere rapidă a turismului 

rural. 

Industrializarea în Zărneşti a dus la crearea de locuri de muncă şi de venituri 

pentru populaţia locală, dar în ultimii 10 ani, din cauza prăbuşirii industriei locale, 

nivelul de trai a scăzut odată cu creşterea şomajului. Colectivizarea asociată 

industrializării nu a permis dezvoltarea unei infrastructuri care să fie folosită în 

prezent pentru turism. 

Gradul redus de accesibilitate, fragmentarea terenului, clima aspră, dar şi 

condiţiile grele de viaţă au menţinut obiceiurile şi activităţile tradiţionale de 

folosire a resurselor naturale şi a terenurilor, schimbarea acestora necesitând 

eforturi financiare care depăşesc veniturile din zonă. Comunităţile reduse ca număr 

au trebuit să fie unite pentru a face faţă condiţiilor grele de viaţă, întrajutorarea 

dintre membrii comunităţilor ducând la păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale. 

Printre obiceiurile tradiţionale care caracterizează zona se pot aminti 

dansurile care au un repertoriu foarte bogat, cuprinzând: ardeleana, breaza, brâul, 

polca, sârba, hora, şapte taine. Ciclul celor şapte taine este un caz aleatoriu, legat 

de unele credinţe în ritualul de nuntă. Este un dans de rezistenţă în doi, pe care 

tinerii necăsătoriţi îl abordează cu entuziasm, fiindcă se spune că el uneşte fata şi 

băiatul precum se leagă între ele jocurile celor Şapte taine, de la primul până la 

ultimul fără întrerupere. Obiceiurile familiale, ca şi cele calendaristice, acumulate 

de-a lungul secolelor exprimă o imensă gamă de valori ale culturii populare 

tradiţionale, izvor de inspiraţie în creaţiile literare, în artele vizuale, cât şi în cele 

muzicale. Obiceiul legat de naştere se desfăşoară în cadrul familiei, la care 

participă uneori şi persoane apropiate acesteia. Obiceiurile de nuntă au devenit 

extrem de orăşeneşti în ultima perioadă. Ceremonialul funerar respectă în esenţă 

ritualurile creştine, care diferă însă de la o aşezare la alta. Mai există de asemenea 

şi obiceiuri calendaristice cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
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Un alt factor care a contribuit la pierderea acestor tradiţii a fost faptul că 

pentru o lungă perioadă, majoritatea tinerilor părăseau aceste zone, pentru a se 

muta în alte localităţi cu condiţii mai uşoare de trai, acest fenomen afectând în 

special satele mici şi greu accesibile. În ultimul timp însa, se poate vedea o 

încetinire a acestui proces, datorită lipsei de locuri de muncă în zonele 

înconjurătoare. 

Dezvoltarea haotică şi necontrolată a construcţiilor, însoţită de apariţia în 

zonă a oamenilor veniţi din alte părţi ale ţării, care au posibilităţi financiare mult 

mai mari, fapt ce le-a permis cumpărarea de terenuri sau imobile în zonă, şi care nu 

respectă tradiţiile şi dezvoltarea de până acum, pot afecta şi schimba obiceiurile şi 

peisajul rural rezultat din întrepătrunderea mediului natural cu cel antropic.  

Oamenii din zonă trebuie conştientizaţi de valorile care există aici, precum şi 

de interesul pentru modul în care sunt păstrate tradiţiile şi valorile locale, pentru că 

tocmai acestea pot fi folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor lor de viaţă. 

Punctele de atracţie ale turiştilor în zonă trebuie să fie atât tradiţiile locale, 

cât şi frumuseţea şi bogăţia naturală a arealului, iar veniturile provenite din 

practicarea ecoturismului trebuie să rămână în cadrul comunităţilor locale pentru a 

duce atât la creşterea nivelului de trai, cât şi la un interes sporit pentru păstrarea 

valorilor naturale şi respectarea şi conservarea tradiţiilor. 

O altă activitate care însoţeşte ecoturismul este comercializarea de produse 

locale tradiţionale şi de artizanat, pentru care, o dată cu apariţia turiştilor în zonă, 

se creează o piaţă de desfacere. 

3.4. Evaluarea utilizării terenurilor şi a resurselor naturale 

Principalele tipuri de folosire a resurselor din arealul Parcului sunt: 
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a) suprafeţele adecvate cultivării, din jurul gospodăriilor ţărăneşti, pe care se 

practică o agricultură la scară redusă, proprietarii particulari fiind beneficiarii 

recoltelor obţinute de pe aceste terenuri; 

b) fâneţele, sunt folosite pentru producerea de furaje uscate necesare hrănirii 

animalelor pe timpul iernii, beneficiarii fiind tot proprietarii particulari;  

c) păşunile, aparţin comunităţilor, localnicii folosindu-le pe timpul verii 

pentru păşunatul animalelor proprii; 

d) păşunile împădurite şi pădurile particulare, aparţin comunităţilor şi 

proprietarilor particulari, pe acestea efectuându-se tăieri la scară redusă pentru 

satisfacerea nevoilor locale de lemn, în acelaşi timp fiind folosite şi pentru păşunat; 

e) pădurile, administrate de structuri silvice de stat sau private, sunt 

gospodărite în concordanţă cu prevederile amenajamentelor silvice. Există însă, în 

special în zona de sud a parcului, în judeţul Argeş, mulţi proprietari persoane fizice 

care nu au amenajamente întocmite, acest fapt dând naştere la o situaţie 

conflictuală cu autorităţile silvice şi cu administraţia parcului, din cauza 

imposibilităţii realizării de exploatări forestiere; 

f) produse accesorii ca fructe de pădure, plante medicinale, muşchi, ciuperci, 

dar în cantităţi reduse 

Localnicii care trăiesc în jurul Pietrei Craiului nu au căutat să subjuge 

natura, ci au practicat o agricultură la scară mică, fără a epuiza resursele solului, au 

folosit îngrăşăminte organice pentru fertilizare, păstoritul a avut legătura cu 

ciclurile vegetaţiei, târlirea şi transhumanţa au contribuit la menţinerea resurselor 

naturale, au folosit resursele numai pentru nevoile proprii, integrându-se mediului 

natural de care depindea viaţa lor. În ultimul timp însă, datorita condiţiilor foarte 

grele de trai, se constată o schimbare a mentalităţii populaţiei din zonă, care 

măreşte presiunea asupra utilizării resurselor naturale. 
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Prima acţiune de protecţie a Pietrei Craiului datează din 28 martie 1938, 

când Consiliul de Miniştri a declarat aceasta zonă rezervaţie naturală, datorită 

“caracterului unic al masivului, unde se întâlnesc specii rare ca Dianthus 

callizonus, Hesperis nivea, Minuartia trassilvanica, Leontopodium alpinum, şi 

frumuseţii deosebite a peisajului. În acel an au fost cuprinse într-o rezervaţie o 

suprafaţă de numai 440 de ha. 

Gospodărirea în regim silvic a pădurilor de pe suprafaţa Parcului, care a ţinut 

cont şi de valoarea ecologică deosebită şi de biodiversitatea ridicată din zonă, a 

fost poate singura acţiune reală de protecţie realizată în trecut şi care a dus la 

existenţa unor însemnate suprafeţe de păduri naturale. Amenajamentele silvice 

elaborate în trecut au ţinut cont de valoarea biodiversităţii existente în această zonă 

şi au inclus majoritatea arboretelor în grupa I funcţională şi au exclus unele 

arborete de la tăieri şi, respectiv, au prevăzut executarea doar de lucrări de 

conservare, ceea ce a condus la o mai bună conservare a biodiversităţii. 

În ultima perioadă se constată o creştere a numărului de animale din zonă, 

care depăşeşte posibilităţile pe care le oferă păşunile, ducând la o degradare a 

acestora, precum şi la influenţe negative în zona de pădure şi stâncărie 

înconjurătoare. Acest lucru s-a produs datorită scăderii nivelului de trai şi creşterii 

şomajului în rândul populaţiei locale, lucru care a condus la folosirea resurselor 

naturale pentru generarea de venituri suplimentare sau pentru schimbarea unor 

produse locale contra altora, care lipsesc din zonă. 

Totodată, în urma retrocedării pădurilor către foştii proprietari şi în cazul 

nerespectării regimului silvic de către aceştia, se produce o exploatare iraţională a 

acestor păduri, cu efecte negative asupra biodiversităţii, solului şi a peisajului. 

Fondurile cinegetice de pe cuprinsul Parcului aparţin statului şi sunt 

gestionate de către asociaţii de vânătoare care asigură paza şi liniştea vânatului, 
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realizează evaluări anuale, vânătoarea fiind însă interzisă la toate speciile pe 

suprafaţa parcului. 

Activităţi tradiţionale, cum ar fi păşunatul, cositul şi chiar exploatarea 

pădurilor, dacă sunt făcute în mod raţional şi nu deteriorează mediul natural, 

trebuiesc menţinute, pentru că o parte a mediului natural a evoluat de-a lungul 

anilor sub influenţa acestora, iar încetarea bruscă a lor poate duce la modificări ale 

peisajului şi chiar la scăderea bogăţiei de specii. 

Alte activităţi cu impact negativ ar fi şi colectarea de materiale de 

construcţie disponibile în zonă ca pietre, pietriş şi nisip, precum şi recoltarea de 

arbuşti în scopul folosirii acestora pentru garduri vii. 

Pentru a reduce impacturile negative ale acestor activităţi, trebuie găsite 

surse alternative generatoare de venituri, care să ducă la scăderea presiunii asupra 

resurselor naturale. Una din aceste resurse o reprezintă ecoturismul. 

3.5. Evaluarea potenţialului turistic şi de recreere  

Piatra Craiului constituie o atracţie turistică majoră în România, iar valoarea 

ei turistică va creşte probabil în viitor, atât pe plan naţional cât şi internaţional.  

Turiştii care vizitează zona sunt în număr de circa 110000/ an.  

Pe teritoriul rezervaţiei ştiinţifice accesul turiştilor este reglementat şi 

supravegheat, făcându-se numai pe traseele marcate. 

Obiectivele de interes turistic sunt grupate în două categorii: peisaj şi 

recreere.  

Peisaj: Creasta stâncoasă, Cheile: Prăpăstiile Zărneştilor, Dâmbovicioarei şi 

Dâmboviţei, Pădurile naturale, Fâneţele din V. Bârsei, Păşunile, Satele Peştera, 

Măgura, Şirnea. 

Recreere: Drumeţie pe traseele existente şi întreţinute, alpinism pe diverse 

trasee de alpinism, de diferite grade de dificultate, vizitarea peşterilor, fotografiere 
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pentru vânători de poze, turism specializat pe domenii ca geologie, speologie, 

botanică, ornitologie, faună, excursii în proiect, schi fond şi de tură, campare la 

Brusturet, Plaiu Foii, Curmătura, Picnic pe V. Bârsei, V Prăpăstiilor, V. 

Dâmbovicioarei, V. Dâmboviţei, închirieri de camere în gospodării şi pensiuni, 

case de vacanţă construite de persoane din afara zonei. 

Evaluarea facilităţilor existente: 

a) drumuri publice şi forestiere ce permit accesul în Parc; 

b) cabane turistice şi ale RNP-Romsilva accesibile pe drum auto şi poteci; 

c) pensiuni în toate localităţile din zona Parcului sau în zona adiacentă; 

d) refugii funcţionale în câteva puncte din Parc atât în nord cât şi în sud; 

e) camparea se face în zone accesibile pe drum auto dar şi numai pe jos; zone 

care deocamdată nu oferă anumite utilităţi; 

f) reţeaua traseelor turistice marcate este mai deasă în partea de nord; traseele 

au grade de dificultate diferite, fiind accesibile tuturor categoriilor de turişti. 

 

Efecte ale activităţilor: 

 

a. asupra peisajului 

Activitate Efecte Sens 
 
Drumeţie 

Eroziune, distrugerea ţelinii, deranjarea zonei, 
gunoi pe trasee, posibile accidente 

- 

Alpinism Eroziune, deranjarea zonei, gunoi pe trasee, 
distrugerea vegetaţiei instalate în colţurile de 
stâncă, crearea de noi trasee pentru acesul la 
cele de alpinism sau escaladă în afara celor 
marcate şi omologate. 

 
_ 

Vizitarea peşterilor Gunoaie, deranjarea populaţiilor de lilieci, 
poluarea luminoasă, distrugerea şi furtul 
concreţiunilor speologice. 

 
_ 

Campare Gunoaie, zgomot, lipsa WC duce la poluare, 
compactarea solului.  

_ 
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Picnic Fum, pericol de foc, gunoaie, zgomot, lipsa 
WC duce la poluare, compactarea solului. 

_ 

Închirieri de camere 
în gospodării şi 
pensiuni; case de 
vacanţă construite de 
persoane din afara 
zonei. 

Oportunităţi de creare de infrastructură 
suplimentară 

+ 

Baza de impozitare se măreşte + 
Crearea de oportunităţi de finanţare 
suplimentară 

+ 

Creşterea presiunii pe infrastructura existentă: 
apă, electricitate, drum, lipsa canalizării 
accentuează poluarea în adâncime. Apar case 
cu arhitectură diferită de cea locală, 
tradiţională. 

_ 

Fotografierea  Sursă de venit şi creşterea conştientizării + 
Turism specializat Sursă de venit şi creşterea conştientizării + 
 
b. în relaţia dintre vizitatori şi populaţia locală 
 
Asupra… Efecte sens 
Populaţiei locale Creşterea veniturilor şi implicit a bazei de 

impozitare  
+ 

Mărirea nivelului de cunoaştere şi creşterea 
conştientizării 

+ 

Pierderea unor obiceiuri - 
Îmbunătăţirea stilului de viaţă + 
Păstrarea populaţiei tinere care va rămâne în 
sate într-o proporţie mai mare 

+ 

Creşterea conştientizării şi responsabilităţii + 
Presiune mai mare asupra facilităţilor existente 
Gunoi, drumuri, furnizare de apă, lipsa 
canalizării va deveni o problemă foarte mare. 

- 

Vizitatorilor Impune conştientizarea, vizitatorii sunt mai 
educaţi 

+ 

Descoperă tradiţiile locului  + 
Se relaxează, fac exerciţii fizice  

 
Impactul turiştilor asupra biodiversităţii este prezentat la evaluarea stării 

biodiversităţii. 

Dacă vizitatorii vin cu câini, aceştia pot deranja animalele sălbatice. 
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De asemenea, este posibil ca unele arii să fie protejate prin închiderea 

accesului public, dacă monitoringul relevă că aria poate fi deranjată radical prin 

turismul din zona respectivă. 

PNPC are un mare potenţial turistic, dar dacă dezvoltarea turismului în Parc 

se va face necontrolat şi haotic, fără a ţine cont de valorile existente, există 

pericolul ca acestea să fie afectate în mod ireversibil. 

3.6. Evaluare pentru educaţie şi conştientizare 

Populaţia locală nu are încă o imagine clară asupra activităţilor şi scopurilor 

Parcului şi confundă obiectivele acestuia cu cele ale altor proiecte ce se desfăşoară 

în zonă, în special legate de conservarea carnivorelor mari. Se poate menţiona că 

nivelul de conştientizare este mai ridicat în cadrul şcolilor şi liceelor din localităţile 

din zonă; o parte din vizitatori au cunoştinţe despre existenţa Parcului şi 

obiectivele sale. 

 

Caracteristicile zonei: 

   Există şcoli de nivele diferite în toate localităţile şi licee în Zărneşti şi Rucăr. 

Şcolile sunt deschise pentru parteneriat cu parcul, fie datorită nevoilor de suport 

material şi inovator, fie datorită conştientizării necesităţii unei educaţii ecologice în 

şcoli.  

   Există şcoli cu preocupări în acest sens ca Şcoala nr. 1 Zărneşti, Grupul Şcolar 

Forestier Rucăr, Şcoala Dâmbovicioara, Şcoala nr. 3 Zărneşti, Liceul teoretic 

Zărneşti, Şcoala Generală Şirnea, Şcoala Generală Măgura, Şcoala Generală 

Peştera, Şcoala Generală 1 Rucăr, Şcoala Generală Podu Dâmboviţei. 

   Există un contact nemijlocit al comunităţilor cu Parcul, prin activităţile lor mai 

mult sau mai puţin tradiţionale, precum: creşterea vitelor şi păşunatul, activităţi 

meşteşugăreşti. 
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   Există ONG-uri cu activităţi educative, de conştientizare, de refacere şi marcare a 

traseelor turistice. 

   Comunităţile au un acces mai mult sau mai puţin limitat la mass - media şi 

informare, de exemplu Zărneşti şi Măgura se află la poli diametral opuşi. 

   Topografia locului ajută la direcţionarea turiştilor şi facilitarea transmiterii 

mesajului. 

 

Beneficii ale conştientizării: 

Printre membrii populaţiei locale se pot identifica persoane/ organizaţii/ 

finanţatori care să devină purtătorii informaţiei dintre administraţia parcului, 

populaţia locală şi vizitatori. 

Comportamentul civilizat contribuie la reducerea impactului asupra PNPC şi 

a mediului în general. 

Creşterea numărului de vizitatori. Aceştia vor trebui să fie abordaţi ca 2 

categorii: 

    Vizitatori care se concentrează în zonele de agrement uşor accesibile – 

acest fapt permite o conştientizare masivă şi încurajarea acestora de a 

rămâne în aceste zone ce au un nivel de conştientizare, în general, mai 

ridicat ; 

    Vizitatori care preferă parcurgerea traseelor mai dificile din masiv. 

    Atragerea şi încurajarea copiilor pentru realizarea de activităţi în domeniul 

protecţiei mediului. 

Educaţia ecologică a copiilor are un efect social educativ mai larg asupra 

familiei şi comunităţii. 

Beneficiile conştientizării sunt promovarea utilizării durabile a resurselor, 

conservarea biodiversităţii, creşterea numărului de turişti în zonă, turiştii având 
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mai multe cunoştinţe despre valorile existente în zonă şi care se transformă în 

“ambasadori” ai Parcului. 

Pentru programele de conştientizare trebuie avute în vedere următoarele 

grupuri ţintă:  

 

a) proprietari de terenuri, crescători de animale, stăpâni de munte; 

b) copii, în special elevi; 

c) profesori; 

d) vizitatori; 

e) administraţie publică locală; 

f) mass-media; 

g) agenţi economici; 

h) sponsori; 

i) ONG-uri; 

j) Organizaţii regionale, naţionale; 

k) Preoţi, grupuri religioase. 

 

Pentru realizarea conştientizării în funcţie de grupurile ţintă trebuie folosite 

următoarele mesaje cheie:  

      a) păstrarea unicităţii peisajului; 

      b) nevoia conservării şi protejării biodiversităţii; 

      c) dezvoltare durabilă a zonei; 

      d) implicarea comunităţilor în activităţile Parcului; 

      e) promovarea imaginii Parcului. 

 

Ca parc naţional, Piatra Craiului reprezintă o bună oportunitate pentru a 

conduce cercetări. Această arie poate susţine proiecte de cercetări sociologice şi 
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ştiinţifice în medii academice şi de conservare. Exemple de cercetări efectuate 

recent sunt supravegherea speciilor de plante şi animale în parc şi studiul 

tendinţelor turiştilor în şi în jurul PNPC. 

Viitoarele cercetări trebuie să includă un inventar complet, multisezonal al 

numărului de turişti în zonă. Datele curente sunt valabile numai vara care este vârf 

de sezon şi toamna şi sunt reprezentative pentru un singur an. O serie de date 

multianuale vor permite administraţiei parcului să urmărească tendinţele turismului 

şi impacturile pozitive sau negative ale acestuia în zonă. 

3.7. Situaţia actuală a managementului Parcului 

În anul 2009 APNPC a devenit structură cu personalitate juridică, aflată în 

subordinea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţată în urma Hotărârii 

Guvernului nr. 229/2009. 

Parcul funcţionează în baza contractului de administrare, bugetul pentru 

funcţionare fiind asigurat de către Regia Naţională a Pădurilor Romsilva. De 

asemenea, obţinerea personalităţii juridice conferă administraţiei parcului dreptul 

de a participa la diverse programe de finanţare în domeniu, în special POS Mediu. 

Îndeplinindu-şi atribuţiile, Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului a 

obţinut o dotare satisfăcătoare cu echipamente de birou şi de calcul, datorită 

proiectului finanţat de GEF prin Banca Mondială, de către Guvernul României şi 

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva încheiat în anul 2006, pentru o bună 

desfăşurare a activităţilor, precum şi în urma derulării proiectului Life Natura 

Situri Natura 2000 în Parcul Naţional Piatra Craiului, încheiat în anul 2007. 

Aceste echipamente însă, în special tehnica de calcul, sunt uzate fizic şi moral, 

multe dintre ele fiind casate sau în curs de casare. De asemenea, autovehiculele 

aflate în dotarea administraţiei sunt învechite, iar întreţinerea lor este foarte 

costisitoare. 
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Recent, în urma unui proiect PHARE implementat de autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului, administraţia a fost dotată cu 11 GPS-uri, 10 

staţii radio portabile, un calculator desktop performant pentru GIS cu softul 

aferent, Adobe Photoshop, Corel Draw, un scanner cartografic. 

Echipamentul de teren, respectiv saci de dormit, corturi, achiziţionat în urma 

acestor finanţări este uzat şi depreciat din cauza folosinţei îndelungate. 

Prin proiectul GEF a fost construit Centrul de Vizitare  Zărneşti, care este în 

prezent finalizat în proporţie de 60%, ca urmare a insuficientei finanţări din cauza 

devalorizării dolarului, în perioada de timp de la proiectare la execuţie. 

Administraţia parcului intenţionează să depună o propunere de finanţare 

POS Mediu Axa 4, în vederea finalizării Centrului de Vizitare şi construirii unui 

punct de informare în zona Curmătura. 

Personalul angajat are un nivel înalt de educaţie, respectiv studii superioare, 

este tânăr şi entuziast. De asemenea, faptul că administraţia Parcului este o 

subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva îi conferă o anumită prestanţă, 

dar în acelaşi timp şi obligaţii.  

Sunt înfiinţate consiliile ştiinţific şi consultativ ale Parcului, care îndeplinesc 

rolurile de îndrumare şi consultare asupra activităţilor desfăşurate, componenţa 

acestora fiind reactualizată prin ordine ale ministrului mediului şi pădurilor în anul 

2010.  

În viitor, însă, este necesară acoperirea unei părţi mai mari din cheltuieli cu 

mijloace proprii de finanţare, cât şi găsirea unor alte surse de finanţare. Astfel, 

PNPC este una din zonele pilot ale unui proiect GEF finanţat prin UNDP România 

şi implementat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care vizează 

Îmbunătăţirea Managementului Financiar al Reţelei de Parcuri din Carpaţi. 
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Administraţia beneficiază de suportul ONG-urilor cu specific de mediu care 

acţionează în zonă, de cel al instituţiilor descentralizate ale statului din domeniul 

protecţiei mediului, precum şi de cel al autorităţilor locale şi judeţene. 

Totuşi, toate acţiunile care se desfăşoară în Parc de către diferite organizaţii 

necesită o mai bună coordonare, iar faptul că PNPC este situat pe raza a 2 judeţe, 

Braşov şi Argeş, nu contribuie la uşurarea activităţilor. 

Restituirea pădurilor de pe suprafaţa parcului către foştii proprietari creează 

pericolul degradării acestora, dacă nu vor fi gospodărite în regim silvic. 
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Capitolul 4. ACŢIUNI 

 
TEMA: 

4.1. A. BIODIVERSITATE ŞI PEISAJ 

OBIECTIV  Menţinerea intactă a populaţiilor, habitatelor, elementelor geomorfologice-geologice şi a 
trăsăturilor caracteristice ale peisajului natural şi antropic 

ACŢIUNI LIMIT
E/ 
TINTĂ  

PR
IO

R
ITA

TEA
 

Jumătate de an; Activ. cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se 
desfăşoare în perioada de implementare a 
planului de management; nu există nici o 
scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există 
flexibilitate, dar trebuie să existe o 
explicaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există 
timp şi/ sau resurse după finalizarea 
acţiunilor 1 şi 2  

Parteneri pentru 
implementare 

Note: 
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An1 An2 An3 An4 An5 
H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

A1. Inventarierea faunei şi 
florei şi elaborarea hărţii 
speciilor şi habitatelor rare, 
endemice şi vulnerabile, cu 
accent pe zona sitului ROSCI 
0194 care este situată în afara 
parcului.  
Realizarea listei roşii pentru 
PNPC şi actualizarea zonelor 
cu biodiversitate ridicată. 

Speciile 
şi 
habitate
le 
listate. 
Hărţile 
şi lista 
roşie 
produse 

1           APNPC1   in 
parteneriat cu 
institute de 
cercetare, 
universităţi, 
asociaţii 
profesionale, 
voluntari 
specializaţi 

A2. Realizarea de hărţi GIS, 
actualizate periodic, care să 
prezinte localizarea, evoluţia 
şi starea de conservare a 
habitatelor parcului. 

Hărţi 
GIS 

1             

                                            
1 APNPC – Administratia Parcului National Piatra Craiului 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 4 ACŢIUNI            Pag. 148 

A3.Implementarea sistemului 
de monitorizare a 
biodiversităţii bazat pe 
protocoalele existente, precum 
şi monitorizarea factorilor de 
mediu. Adaptarea măsurilor 
de management în funcţie de 
informatiile obţinute în urma 
monitorizării în vederea 
reducerii la minimum a 
impactului negativ asupra 
mediului, cu repercusiuni 
asupra stării de sănătate a 
populaţiei.  

Realiza
rea 
monitor
izării 

1             

A4. Adoptarea de măsuri 
speciale de protecţie de câte 
ori este necesar. 

Specii 
şi 
habitate 
conserv
ate 

1             
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A5. Identificarea şi cartarea 
arealelor şi a zonelor de 
refugiu ale speciilor de interes 
european, naţional şi local, 
incluzând ierbivorele şi 
carnivorele mari şi, unde e 
cazul, protejarea zonelor 
vulnerabile, de refugiu sau de 
cuibărit.   

Hărţi 
GIS şi 
zone de 
refugiu 
şi 
cuibărit 
menţin
ute. 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
institute de 
cercetare, 
universităţi, 
asociaţii 
profesionale, 
voluntari 
specializaţi 

 

A6. Identificarea zonelor de 
grohotiş afectate de turism.  

Hartă 
grohoti
şuri + 
hartă 
zone 
afectate
.,  

1           APNPC in 
parteneriat cu 
voluntari, 
specialişti, 
ONG2, 
SALVAMONT, 
APM3

 

 

                                            
2 ONG- Organizaţii Non Guvernamentale 
3 APM- Agenţia pentru Protecţia Mediului 
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A7. Protejarea faunei 
peşterilor neamenajate prin 
limitarea-nepromovarea 
accesului turiştilor, 
interzicerea focului în peşteri 
şi a depozitării gunoaielor. 

Peşteri 
curate, 
acces 
limitat 
şi 
specii 
menţin
ute. 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG 

 

A8. Menţinerea şi 
îmbunătăţirea facilităţilor de 
vizitare a Peşterii 
Dâmbovicioara şi Urşilor în 
acord cu normele de protejare 
a formaţiunilor speologice şi 
faunei cavernicole. 

Facilită
ţi 
create. 

3           APNPC in 
parteneriat cu 
Administraţia 
locală, ONG, 
şcoli 

 

A9. Întocmirea unui studiu 
privind circulaţia apelor 
subterane şi, dacă e cazul, 
eliminarea surselor de poluare. 

Studiu 
întocmi
t şi 
autorită
ţi locale 
informa
te. 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
specialişti în 
domeniu 
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A10. Identificarea, cartarea şi 
refacerea habitatelor degradate 
de eroziune de-a lungul 
traseelor turistice.  

Trasee 
refăcute
. 

2           
 

APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, turişti, 
voluntari 

 

A11. Continuarea 
monitorizării traseelor de 
căţărare şi a impactului acestei 
activităţi asupra speciilor şi 
habitatelor din parc. 

Hartă şi 
analiză 
trasee. 

3           APNPC in 
parteneriat cu 
specialişti, 
SALVAMONT 

 

A12. Eliminarea surselor de 
poluare a cursurilor de apă: 
aruncare gunoaie, târle, 
gospodării, vile 

Ape 
nepolua
te. 

2           APNPC in 
parteneriat cu  
Garda de mediu, 
Apele Române, 
AL4

 

 
A13. Stabilirea de măsuri de 
management pentru culoarele 
de circulaţie ale carnivorelor 
mari dintre PNPC şi Parcul 
Natural Bucegi, care au fost 
incluse în Planul de 
Amenajare a Teritoriului 
Judeţean Braşov. 

Masuri 
stabilite 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
APM, CJ5

 

, AL 

                                            
4 AL- Autorităţi ale administraţiilor publice locale 
5 CJ- Consilii Judeţene 
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A14. Includerea conceptelor 
legate de conservarea 
biodiversităţii şi a nealterării 
peisajului în documentațiile de 
urbanism. 

Docum
entații 
de 
urbanis
m 
adecvat
e. 

2           APNPC in 
parteneriat cu  
APM, CJ,AL 

 

A15 Completarea bazei 
electronice de date pentru 
biodiversitatea Parcului. 

Baza de 
date 

1           APNPC in 
parteneriat cu  
institute de 
cercetare, 
universităţi, 
asociaţii 
profesionale, 
voluntari 
specializaţi 

 

A16.  Monitorizarea stării 
obiectivelor morfologice, 
geologice şi speologice 

Hărţi 
GIS, 
date  

2           APNPC in 
parteneriat cu  
institute de 
cercetare; 
universităţi; 
asociaţii 
profesionale; 
voluntari 
specializaţi; 
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A17. Inventarierea şi cartarea  
zonelor degradate care 
necesită lucrări de 
reconstrucţie ecologică şi 
efectuarea de lucrări 
corespunzătoare. 

Hărţi 2           APNPC in 
parteneriat cu  
institute de 
cercetare; 
universităţi; 
asociaţii 
profesionale; 
voluntari 
specializaţi; 

 

 
 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 4 ACŢIUNI            Pag. 154 

TEMA: 

4.2. B. CONSERVAREA TRADIŢIILOR 

OBIECTIV  Conştientizarea cu privire la bogăţia tradiţiilor şi moştenirii culturale, încurajând dezvoltarea 
deprinderilor şi cunoaşterii asociate cu acestea.   

ACŢIUNI LIMITE/ 
ŢINTĂ  

Prioritatea 

Jumătate de an; Activ cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în perioada de 
implementare a planului de management; nu există nici o scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar trebuie să existe 
o explicaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/ sau resurse după 
finalizarea acţiunilor 1 şi 2  

Parteneri 
pentru 
impleme
ntare 

Note:  
 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 

B1. Organizarea şi 
promovarea de 
evenimente 
culturale locale 

Participa
rea la 
ziua 
expopast
oralis 

3   3    3  3  3 APNPC 
in 
parteneri
at cu  
ONG, 
AL, 
localnici 
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B2. Asigurarea 
unor puncte de 
desfacere a 
produselor 
tradiţionale 

Centre 
de 
vizitare, 
puncte 
de 
informar
e, 
evenime
nte 

3           APNPC 
in 
parteneri
at cu 
ONG, 
localnici 

 

B3. Efectuarea 
unor studii 
etnografice în 
zonă de către 
muzeul de 
etnografie, 
studenţi la 
arhitectură 

Studiu 2           APNPC 
in 
parteneri
at cu  
Muzeul 
etnografi
c BV, 
studenţi 
arhitectu
ră 

 

B4. Promovarea 
scutirii de taxe 
pentru persoanele 
care deţin terenuri 
în Parc 

Legislaţi
e  

2           APNPC 
in 
parteneri
at cu  
APM 
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B5.Integrarea 
valorilor 
comunităţilor 
locale alături de 
cele naturale în 
strategia de 
promovare a 
turismului 

Strategia 
de 
promova
re a 
turismul
ui 
 

2           APNPC 
in 
parteneri
at cu 
Comunit
ăţi 

 

B6. Încurajarea 
păstrării stilului 
arhitectonic în 
parteneriat cu 
autorităţile 
administraţiei 
publice locale şi 
judeţene de 
urbanism 

Aplicare
a unui 
catalog 
şi a unui 
set de 
reguli 
privind 
regimul 
construcţ
ii-lor. 

2           APNPC 
in 
parteneri
at cu  , 
AL, CJ, 
Primării, 
Localnici 
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B.7 Investigarea 
fezabilităţii de 
dezvoltare a unor 
scheme de 
agricultură şi 
mediu în vederea 
conservării 
tradiţiilor locale 

Studiu 2           APNPC 
in 
parteneri
at cu 
Primării, 
CJ, 
Localnici 

 

B.8 Încurajarea 
comunităţilor 
locale în 
dezvoltarea de 
activităţi 
economice care să 
reducă presiunea 
negativă a 
acestora asupra 
PNPC. 

Suport în 
scriere 
de 
proiecte, 
parteneri
ate 

2           APNPC 
in 
parteneri
at cu 
Primării, 
Localnici
, ONG, 
Autorităţ
i 
judeţene 
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TEMA: 

4.3. C. UTILIZARE TEREN ŞI RESURSE NATURALE  

OBIECTIV  Menţinerea şi promovarea activităţilor durabile de exploatare a resurselor în zone desemnate 
acestor activităţi şi reducerea până la eliminare a celor nedurabile 

ACŢIUNI LIMITE/ŢINTA  Prioritatea 

Jumătate de an; Activ cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se desfăşoare în 
perioada de implementare a planului de management; nu 
există nici o scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există flexibilitate, dar 
trebuie să existe o explicaţie serioasă dacă nu vor fi 
realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/ sau 
resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2  

Partene
ri 
pentru 
implem
en-tare 

Note:  
 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 
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C1. Monitorizarea evoluţiei 
producţiei, calităţii, 
biodiversităţii şi degradării 
păşunilor montane. 

Raport anual, dispar 
efectele negative 
ale 
suprapăşunatului şi 
supratârlirii 

1           APNP
C in 
partene
riat cu 
Primăr
ie, 
APM 

 

C2. Urmărirea modului de 
realizare a caietelor de 
sarcini ale licitaţiilor 
păşunilor. Asistenţa 
indirectă: porţi de târlire, 
garduri electrice .  

Caietele de licitaţie 
conţin prevederile 
amintite. Târlele se 
rotesc, nu se 
amplasează lângă 
ape. 
Dispar efecte 
negative ale 
suprapăşunatului. 

2           APNP
C in 
partene
riat cu 
APM, 
AL 
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C3. Adaptarea prevederilor 
amenajamentelor silvice şi 
silvo-pastorale la limitele 
stabilite prin  zonarea internă 
şi prevederile planului de 
management şi ale 
regulamentului parcului. 

Planuri amenajare 
silvice şi 
silvopastorale 
adaptate. 

1           APNP
C in 
partene
riat cu 
OS6; 
ICAS7, 
MADR8

, 
CMN9

 

, 
APM 

C4. Participarea la evaluarea 
speciilor de interes cinegetic 
din zona parcului.  

Număr de evaluări 
făcute cu 
administratorul 
fondului cinegetic 

1           APNP
C in 
partene
riat cu 
ITRSV
10, 
APM, 
AJVPS
11

 

, OS 
                                            
6 OS- Ocoale Silvice 
7 ICAS- Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice 
8 MADR- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltǎrii Rurale 
9 CMN- Comisia Monumentelor Naturii 
10 ITRSV- Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare 
11 AJVPS- Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 
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C5. Monitorizarea terenurilor 
folosite ca fâneaţă. 

Suprafeţe constante 
de fâneţe în parc, de 
la un an la altul. 

3           APNP
C in 
partene
riat cu 
ONG 

 

C6. Conştientizarea 
localnicilor despre 
importanţa şi valoarea 
produselor naturale prin 
practicarea unei agriculturi 
ecologice. 

Număr de localnici 
conştientizaţi 

3           APNP
C in 
partene
riat cu 
Şcoli, 
ONG, 
AL 

 

C7. Evaluarea resurselor 
nelemnoase şi a altor produse 
ca piatră, nisip, pietriş, ape 
minerale, şi  reglementarea 
exploatării de piatră, nisip, 
pietriş, ape minerale, şi 
recoltării de plante 
medicinale, păstrăv, ciuperci, 
broaşte, melci, ferigi, muşchi, 
humus şi altele asemenea. 
 

Listă de resurse 
identificate 
Studii de evaluare 
şi eventuale cote 
posibil de extras. 
Activitate 
reglementată 2 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         APNP
C in 
partene
riat cu 
volunta
ri 
speciali
-zaţi, 
CMN, 
institut
e 
speciali
zate,  
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C8. Supravegherea recoltării 
produselor menţionate la C7 
şi verificarea în teren a 
aplicării regulamentelor. 

Stoparea recoltării 
ilegale a produselor 
locale 

2           APNP
C in 
partene
riat cu  
APM, 
ANRM 

 

C9. Informarea asupra 
metodelor de colectare şi 
reciclare a deşeurilor. 
Organizarea de acțiuni de 
colectare a deșeurilor din 
zona alpină și subalpină. 

Localnici informaţi. 
Păstrarea curățeniei 
ȋn zona alpină și 
subalpină. 

2           APNP
C in 
partene
riat cu 
ONG, 
APM 

 

C10. Impunerea respectării 
debitelor de servitute la 
Barajul de la Sătic; 
interzicerea altor amenajări 
hidroenergetice. 

Debit de servitute 
asigurat la Barajul 
Sătic. Nu apar alte 
amenajări 
hidroenergetice. 

1           APNP
C in 
partene
riat cu 
APM, 
DAAV
12

 

 

                                            
12 DAAV- Direcţia Apelor “Argeş- Vedea” 
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C11.Amplasarea unor 
rezervoare de apă meteorică 
în zona de creastă, pentru 
stingerea incendiilor 

Rezervoare 
amplasate 

2           APNP
C in 
partene
riat cu 
SALVA
MONT, 
institut
e 
speciali
za-te 

 

 
C12 Sprijinirea prin toate 
mijloacele a implementării 
schemelor de plată către 
proprietarii de terenuri a 
serviciilor ecosistemelor şi a 
compensaţiilor pentru 
restricţiile impuse de regimul 
de arie protejată. 

 
Scheme de plată 
implementate 

1           APNP
C in 
partene
riat cu 
autorit
ăţiale 
admini
straţiei 
publice 
locale, 
instituţi
i 
descent
ralizate 
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TEMA: 

4.4. D. TURISM ŞI RECREERE 

OBIECTIV  Crearea de oportunităţi pentru un turism civilizat, în scopul limitării impactului asupra 
mediului înconjurător 

ACŢIUNI LIMITE/ 
ŢINTA  

Prioritate 

Jumătate de an; Activ. cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să de 
desfăşoare în perioada de implementare a planului 
de management; nu există nici o scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există 
flexibilitate, dar trebuie să existe o explicaţie 
serioasă dacă nu vor fi realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există timp şi/ 
sau resurse după finalizarea acţiunilor 1 şi 2  

Parteneri 
pentru 
implementare 

Note:  
 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 
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D1.  
Dirijarea 
accesului 
turistic în 
parc în 
funcţie de 
interesele 
de 
conservare 
şi reducerea 
riscului 
producerii 
accidentelor  

Actualizarea 
hărţii cu 
modificările 
reţelei de trasee 
turistice, 
regulamentul 
parcului  

1           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, 
cabanieri 

 

D2.  
Materializar
ea în teren a 
traseelor 
turistice în 
funcţie de 
noua zonare 
turistică  

Trasee marcate 
corespunzător, 
bariere, 
scăderea 
numărului de 
accidente, 
starea de 
conservare 

1           APNPC in 
parteneriat cu  
SALVAMONT, 
ONG, voluntari 
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D3. Acţiuni 
de 
igienizare în 
vederea 
reducerii 
impactului 
negativ al 
turismului 
asupra 
mediului şi 
monitorizar
ea 
sistemului 
de colectare 
şi evacuare 
a deşeurilor, 
conform cu 
legislaţia în 
vigoare 

Mai puţine 
deşeuri,  
parteneriate cu 
O.N.G. – uri, 
şcoli, 
comunităţi 
locale 
implicate 

2           APNPC in 
parteneriat cu  
ONG, 
voluntari, 
comunităţi, 
şcoli, AL 

Firme 
salubri-
tate 
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D4. 
Asigurarea 
unei 
infrastructur
i 
corespunzăt
oare 
turismului: 
centre de 
vizitare şi 
puncte de 
informare, 
trasee, 
refugii  

Centre de 
vizitare şi 
puncte de 
informare, 
trasee marcate, 
refugii 

1           APNPC in 
parteneriat cu  
Voluntari, 
ONG, 
SALVAMONT 

 

D5. 
Desemnarea 
locurilor  de 
campare, 
parcări 

Puncte de 
campare, 
parcări 

2           APNPC in 
parteneriat cu  
AL, ONG, 
proprietari, 
APM 
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D6. 
Amenajarea
, reabilitarea 
şi 
menţinerea 
refugiilor 
montane 

Refugii 2           
 
 

APNPC in 
parteneriat cu  
ONG, 
voluntari, 
SALVAMONT, 
firme, APM 

 

D7. 
Înfiinţarea 
de trasee 
educative 

Trasee 3           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, voluntari 

 

D8. 
Delegarea 
către 
echipele 
SALVAMO
NT locale a 
organizării 
şi 
supravegher
ii 
activităţilor 
de turism – 
alpinism 

Informări 
periodice 
reciproce 

3           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT 
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D9. 
Organizarea 
unui turism 
specializat 
pe diverse 
domenii : 
ornitologic, 
botanic, 
silvic, 
geologic si 
dezvoltarea 
sistemului 
de 
distribuţie a 
produsului 
ecoturistic 

Turism 
specializat 
organizat 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, 
voluntari, tur-
operatori 
naţionali care 
distribuie 
produse 
ecoturistice, 
organizatii de 
promovare a 
ecoturismului 
din strǎinǎtate  
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D10.Vânzar
ea sau 
închirierea, 
prin 
centrele de 
vizitare şi 
punctele de 
informare a 
diferitelor 
materiale 
sau 
echipament
e legate de 
turism  

Obţinerea de 
venituri 

3           APNPC in 
parteneriat cu 
Voluntari, 
ONG, 
comunităţi 

 

D11. 
Informarea 
comunităţil
or locale 
pentru a 
dezvolta 
facilităţi de 
transport, 
cazare şi 
alte produse  

Produse 
turistice noi 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG, 
comunităţi, 
firme 
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D12. 
Coordonare
a 
activităţillor 
turistice din 
Parc, 
promovând
u-le pe cele 
cu impact 
minim şi 
oferind 
informaţiile 
necesare 
turiştilor.  

Rapoarte de 
activitate ale 
rangerilor,  

2           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, voluntari 

 

D13. 
Implementa
rea 
strategiei de 
vizitare a 
parcului. 

Strategie 
realizată 

2             
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D14. 
Devierea 
traseelor 
turistice din 
zonele 
sensibile de 
grohotiş, 
dacă este 
posibil, sau 
avertizarea 
asupra 
sensibilităţii 
zonei. 

Trasee deviate 
sau avertizate. 

2             

D15. 
Introducere
a tarifului 
de intrare în 
Parc. 

Tarif incasat 3           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG, voluntari 
, MMSC13

 

 

D16. 
Monitorizar
ea 
turismului 

Date 
prelucrate, 
hărţi 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
SALVAMONT, 
ONG, voluntari 

 

                                            
13 MMSC-Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 4 ACŢIUNI            Pag. 173 

D17. 
Intreţinerea 
observatoar
elor pentru 
păsări. 

Observatoare 
realizate. 

2           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG, voluntari 
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TEMA: 

4.5. E. EDUCAŢIE ŞI CONŞTIENTIZARE 

OBIECTIV  - Informarea publicului şi schimbarea atitudinii şi comportamentului vizitatorilor prin 
conştientizare 
- Îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale şi a factorilor de decizie faţă de valorile 
parcului prin informare, conştientizare şi consultare 

ACŢIUNI LIMITE/ 
ŢINTA  

Prioritate 

Jumătate de an; Activ cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să se 
desfăşoare în perioada de implementare a 
planului de management; nu există nici o 
scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există 
flexibilitate, dar trebuie să existe o explicaţie 
serioasă dacă nu vor fi realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există 
timp şi/ sau resurse după finalizarea acţiunilor 
1 şi 2  

Parteneri 
pentru 
implementare 

Note:  
 

An1 An2 An3 An4 An5 
H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 
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E1. Amenajarea centrelor de 
vizitare, a punctelor de 
informare şi a chioşcurilor 
informative.   

Centre de 
vizitare, puncte 
de informare 

1           APNPC in 
parteneriat 
cu Muzeul 
Firme 
amenajări 
interioare 

 

E2. Amplasarea de panouri 
educative şi informative în 
teren şi întreţinerea acestora 
 

Panouri, 
informaţie 
 

1           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG 
Voluntari, 
SALVAMON
T 

 

E3. Editarea de materiale 
educaţionale şi informative 

broşuri, 
pliante, hărţi, 
cărţi poştale, 
postere şi alte 
materiale 
informative 

1           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG  
Firme 
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E4. Dezvoltarea unui 
program educativ în şcoli 

Materiale 
didactice, 
cluburi 
ecologice, 
tabere 

1           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG 
Voluntari 
Şcoli 
Inspectorat 
şcolar 
 

 

E5. Editarea unui buletin 
informativ periodic şi a unei 
reviste ştiinţifice 

Buletin 
informativ 

2           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG 
Specialist 
cercetător 

 

E6. Actualizarea paginii web 
a parcului 

Numărul de 
vizitatori ai 
paginii web 

1             

E7. Acţiuni care dau 
posibilitatea publicului să 
participe la activităţile 
parcului: igienizare, plantaţii 
şi altele asemenea. 

Programe cu 
O.N.G.-uri, 
şcoli 

2           APNPC in 
parteneriat 
cu Şcoli 
ONG 
Voluntari 
OS 
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E8. Întâlniri de lucru cu 
administraţiile publice locale 
pentru informări reciproce 

Primării, 
consilii locale 

1           APNPC in 
parteneriat 
cu Mass 
media 
ONG 
AL 

 

E9. Promovarea imaginii 
parcului prin participarea la 
manifestări naţionale şi 
internaţionale, mass – media 

Numărul de 
articole, 
reportaje, 
materiale 
informative 

2           APNPC in 
parteneriat 
cu Mass 
media 
ONG 

 

E10 Colaborări cu ONG. – 
uri, SALVAMONT şi cu 
Asociaţia Ghizilor Montani 

Programe de 
conştientizare 

3           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG, 
SALVAMON
T 

 

E11. Organizarea de 
evenimente cum ar fi ziua 
parcului şi alte activităţi 
dedicate Parcului 

Evenimentele, 
numărul de 
oameni 
prezenţi la 
aceste 
evenimente, 
caiet de 
impresii 

3           APNPC in 
parteneriat 
cu  
Comunităţi, 
Localnici 
Autorităţi 
locale şi 
judeţene 
APM 
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E12. Întâlniri şi stabiliri de 
relaţii cu comunităţile locale, 
comunitatea ştiinţifică, pentru 
promovarea imaginii parcului  

Seminarii, 
întâlniri de 
lucru  

2           APNPC in 
parteneriat 
cu 
Comunităţi 
Lideri 
ONG 
Consiliul 
ştiinţific 

 

E13. Monitorizarea 
impactului procesului de 
conştientizare   

Chestionare, 
mai puţine 
deşeuri 

3           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG 
Voluntari 
SALVAMON
T 

 

E14. Promovarea fostei 
cariere de pe Râul Zărneştilor 
ca exemplu negativ de 
utilizare a resurselor naturale. 

Acţiuni 
promovare. 

3           APNPC in 
parteneriat 
cu ONG 

 

E15 Sensibilizarea turiştilor şi 
ciobanilor asupra importanţei 
jnepenişurilor prin montarea 
de indicatoare, tăbliţe 

indicatoare 
montate pe 
trasee. 

2           APNPC in 
parteneriat 
cu Voluntari, 
specialişti, 
ONG, 
SALVAMON
T, APM 
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E16. Amplasarea de panouri 
informative pentru traseele de 
căţărare şi pe traseele care 
traversează grohotişurile 

Realizare şi 
amplasare 
panouri 

2           APNPC in 
parteneriat 
cu Voluntari, 
ONG 

 

E17. Realizarea unor acţiuni 
şi materiale informative 
legate de reţeaua Natura 2000 

Concepere şi 
tipărire 
materiale 
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TEMA: 

4.6. F. MANAGEMENTUL PARCULUI 

OBIECTIV  - Gospodărirea parcului va asigura resursele umane financiare şi fizice necesare atingerii 
obiectivelor planului de management, obţinând în acelaşi timp recunoaşterea locală, naţională şi 
internaţională. 
- Limitele parcului şi zonarea internă vor fi stabilite şi legal constituite 

ACŢIUNI LIMITE/ 
ŢINTA  

Prioritate 

Jumătate de an; Activ. cu prioritatea 
PRIORITATEA 1 
Se atribuie acţiunilor care TREBUIE să de 
desfăşoare în perioada de implementare a 
planului de management; nu există nici o 
scuză pentru eşec  
PRIORITATEA 2 
Acţiuni ce AR TREBUI finalizate. Există 
flexibilitate, dar trebuie să existe o 
explicaţie serioasă dacă nu vor fi realizate 
PRIORITATEA 3 
Acţiunile ce se vor realiza dacă mai există 
timp şi/ sau resurse după finalizarea 
acţiunilor 1 şi 2  

Parteneri pentru 
implementare 

Note:  
 

An1 An2 An3 An4 An5 
H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 

H
1 

H
2 
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F1. Adaptarea 
organigramei 
administraţiei 
parcului la 
necesităţile de 
aplicare ale planului 
de management 

Organigrama 
adaptată, 6 
agenţi de teren 
angajaţi 

1           APNPC in 
parteneriat cu 
RNP14, DS15

 

, 
MMSC 

F2. Găsirea de surse 
de autofinanţare şi 
atragerea unor noi 
surse de finanţare 

Venituri 1           APNPC in 
parteneriat cu 
UE16, GEF17

 

, 
ONG, MMSC, 

F3. Crearea 
infrastructurii 

Centre de 
vizitare, puncte 
de informare, 
refugii, trasee, 
alte dotări  

1           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG, 
SALVAMONT, 
AL, Comunităţi 

 

                                            
14 RNP- Regia Naţională a Pădurilor- Romsilva 
15 DS- Direcţii silvice  
16 UE- Uniunea Europeană 
17 GEF- Facilitatorul Global de Mediu 
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F4. Menţinerea 
colaborărilor 
existente şi 
informarea şi/ sau 
atragerea ONG. – 
urilor, autorităţilor 
administraţiilor 
publice locale şi a 
celor descentralizate 
ale statului, precum 
şi a mass-media, 
pentru aplicarea 
planului de 
management 

ONG. – uri 
implicate, 
articole media 
şi autorităţi 
informate/ 
implicate   

2           APNPC in 
parteneriat cu 
ONG, AL, AJ, 
APM, media 

 

F5. Comunicarea 
limitelor şi a zonării 
interne către 
Direcţiile de 
Urbanism şi 
Amenajarea 
Teritoriului ale 
Consiliilor Judeţene 
Argeş şi Braşov  

Harta cu limite  
şi zonarea 
internă 
înaintată 
birourilor 
specializate 

1           APNPC in 
parteneriat cu 
APM, CJ, CL 
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F6. Materializarea 
limitelor pe teren şi 
menţinerea acestora 

Borne, panouri, 
indicatoare 

1           APNPC in 
parteneriat cu 
OS, ICAS, ONG 

 

F7. Organizarea 
întâlnirilor bianuale 
ale Consiliului 
Ştiinţific şi 
Consultativ ale 
PNPC şi menţinerea 
contactului cu 
membrii acestora 

Întâlnirile 
organizate 

1           APNPC in 
parteneriat cu 
OS, ICAS, ONG 

 

F8. Îmbunătăţirea 
nivelului de 
calificare a 
personalului 
 

Echipă 
profesionistă 

2             

F9.Elaborarea şi 
implementarea 
planurilor de lucru 
anuale bazate pe 
planul de 
management 

Planuri de 
lucru 

1             
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F10.Aplicarea 
regulamentului de 
funcţionare al 
parcului 

Regulament 
aplicat 

1             

 
 
  Acțiunile prevăzute in 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 5 Regulamentul parcului   Pag. 185 

Capitolul 5. REGULAMENTUL PARCULUI NAŢIONAL 
PIATRA CRAIULUI ŞI AL SITULUI ROSCI 
0194 PIATRA CRAIULUI 

 
 

CAPITOLUL I 

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL 

PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI ŞI SITULUI ROSCI 0194 

PIATRA CRAIULUI 

 

 

Art. 1 - (1) Parcul Naţional PIATRA CRAIULUI, înfiinţat prin Ordinul 

ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990  şi confirmat prin 

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

III a- arii protejate, este arie protejată de interes naţional. 

(2) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Administraţia 

Parcului Naţional Piatra Craiului este APNPC.  

(3) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Parcul 

Naţional Piatra Craiului este PNPC. 

Art. 2 - (1) PNPC face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept 

scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative de ecosisteme pentru 

spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită 

sub aspect fizico – geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, 

paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, 

educative, recreative şi turistice.  
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(2) PNPC corespunde categoriei II IUCN – „Parc naţional: arie protejată 

gestionată în principal pentru protecţia ecosistemelor şi recreere”. 

Art. 3 - (1) Limitele Parcului Naţional Piatra Craiului, conform suprafeţei 

stabilite în Legea nr. 5/2000, sunt cele prezentate aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 230/2003 şi descrise în anexa nr. 10. Suprafaţa Parcului este de 

14766 ha.  

(2) Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a 

fost înfiinţat ROSCI 0194 Piatra Craiului, constituit pe suprafaţa parcului şi parţial 

în afara acestuia. 

Art. 4 - Responsabilitatea managementului PNPC şi a sitului ROSCI0194 

Piatra Craiului revine APNPC, filială cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009. APNPC 

asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza sa, în vederea 

conservării diversităţii biologice şi a utilizării durabile a resurselor naturale în 

conformitate cu planul de management şi zonarea internă a parcului.  

Art. 5 - Activităţile APNPC legate de conservarea biodiversităţii sunt 

aprobate şi coordonate de Consiliul Ştiinţific al PNPC. 

 

Art. 6 - Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului  şi a sitului 

ROSCI0194 Piatra Craiului se asigură prin Consiliul Consultativ de 

Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor 

legate de gospodărirea acestora. 

          Art. 7 - Regulamentul PNPC cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate 

în PNPC pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcul 

naţional şi pentru situl Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului, constituit pe 

suprafaţa parcului şi parţial în afara acestuia. 
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           Art. 8 - (1) Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa PNPC şi a 

ROSCI0194 se supun avizării APNPC. Emiterea actelor de reglementare pentru 

planuri/proiecte/activităţi în PNPC şi, după caz, în vecinătatea acestora se 

realizează numai cu avizul APNPC. 

           (2) Activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra 

mediului în aria protejată şi asupra sănătăţii populaţiei din zona învecinată se 

supun procedurii de evaluare de mediu sau, respectiv, de evaluare a impactului 

asupra mediului, respectiv evaluare asupra stării de sănătate a populaţiei. 

           (3)  Avizele APNPC pentru activităţile/planurile/proiectele care pot genera 

un impact negativ asupra mediului în aria protejată, respectiv asupra sănătăţii 

populaţiei din zona învecinată se emit în baza Hotărârilor de Consiliu Ştiinţific, 

date în urma analizării solicitărilor de către membrii Consiliului Ştiinţific şi vor fi 

comunicate şi reprezentanţilor Direcţiilor de Sănătate Publică locale. 

           Art. 9 – (1) În vederea avizării activităţilor/planurilor/proiectelor care 

urmează să se desfăşoare pe suprafaţa PNPC, solicitanţii depun o cerere scrisă la 

APNPC însoţită de următoarele: 

a) prezentarea/descrierea solicitantului, date de contact; 

b) localizarea activităţilor/planurilor/proiectelor pentru care se solicită 

avizul; 

c) descrierea activităţilor/planurilor/proiectelor pentru care se solicită avizul,   

inclusiv perioada propusă de desfăşurare şi modalităţile/tehnologiile propuse 

de executare; 

d) documentaţia tehnică aferentă, după caz; 

e) alte avize, studii şi autorizaţii obţinute, după caz; 

        (2) În funcţie de solicitare, APNPC solicită informaţii şi documentaţii 

suplimentare relevante.  
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           (3) În avizele eliberate APNPC poate insera condiţii privind 

desfăşurarea activităţilor/planurilor/proiectelor. 

           (4) Valabilitatea unui aviz eliberat de APNPC este de 1 an de la data 

eliberării.  

           (5) Avizele negative eliberate de APNPC vor fi însoţite de o motivaţie a 

respingerii solicitării respective 

           (6) Pe parcursul desfăşurării activităţilor/planurilor/proiectelor avizate, 

APNPC verifică respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi 

respectarea documentaţiilor, modalităţilor şi tehnologiilor propuse de solicitanţi. În 

caz de nerespectare a acestora, APNPC solicită remedierea aspectelor sesizate şi, în 

cazuri motivate, poate retrage avizul dat. În cazul retragerii avizelor APNPC, 

lucrările respective în derulare se sistează, iar APNPC informează autorităţile de 

mediu cu privire la retragerea avizului dat. Nu se acceptă reavizarea unui solicitant 

care nu a respectat condiţiile impuse prin avizul dat de către APNPC. 

Art. 10 –Din punct de vedere al zonării, PNPC cuprinde:  

          (1) Zona de protecţie strictă, în suprafaţă de 6292 ha, cu limitele descrise în 

anexa nr. 11.  

În Zonele cu Protecţie Strictă sunt permise doar activităţile de cercetare, 

educaţie şi ecoturism,cu următoarele limitări: 

a)activităţile de cercetare se supun prevederilor articolului 24 din prezentul 

regulament; 

b)activităţile educative se desfăşoară cu avizul şi în organizarea APNPC; 

c)activităţile de ecoturism se desfăşoară numai pe traseele turistice marcate 

şi omologate şi deschise circulaţiei turistice în funcţie de sezon, precum şi pe trasee 

omologate de alpinism şi escaladă, cu respectarea regulilor generale de vizitare şi 

comportament prevăzute în prezentul regulament. 
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d)în arboretele cuprinse în zona de protecţie strictă nu se admit nici un fel de 

intervenţii sau derogări de la regimul de protecţie al tipului funcţional TI, fiind 

permise doar intervenţiile pentru stingerea operativă a incendiilor. 

(2) Zona de Protecţie integrală este în suprafaţă de 104 ha, iar limitele sunt 

descrise în anexa nr. 11. În această zonă intră şi Peştera Liliecilor, cu o suprafaţă 

de 1ha. 

Conform art. 22 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în zona de protecţie integrală 

sunt interzise: 

a)orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice 

forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de 

conservare; 

b)activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei 

naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate 

asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

          În zona de protecţie integrală, în afara perimetrului rezervaţiei ştiinţifice, se 

pot desfăşura următoarele activităţi: 

a)ştiinţifice şi educative; 

b)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 

administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile 

de floră şi faună prezente; 

d)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
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e)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 

afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu 

avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

g)acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

h)acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, 

cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.  

  (3) Zona de conservare durabilă are o suprafaţă de 7034 ha, iar limitele 

acesteia sunt descrise în anexa nr. 11. 

În zonele de conservare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a)ştiinţifice şi educative; 

b)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în 

perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de APNPC, astfel încât să nu fie 

afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, 

grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu 
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aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu 

avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în vigoare a 

planului de management; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care 

calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 

acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a 

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în 

cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

i)activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 

productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea 

normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai cu acordul administraţiei 

ariei naturale protejate; 

j)lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu 

accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 5 Regulamentul parcului   Pag. 192 

excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot 

extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu 

protecţie strictă sau integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de 

tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: 

tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 

grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în 

margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele 

silvice se vor aplica cu restricţii, conform  celor menţionate la CAPITOLUL II 

„OBLIGAŢII LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN 

PNPC” al prezentului regulament. 

k) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de 

tehnologii cu impact redus. 

    În zonele de conservare durabilă este interzisă realizarea de construcţii noi, cu 

excepţia celor ce servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităţilor 

de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau 

prevenirii unor calamităţi naturale. 

            (4) Zona de dezvoltare durabilă are o suprafaţă de 1336 ha, limitele zonei 

de dezvoltare durabilă sunt descrise în anexa nr. 11. 

     În zona de dezvoltare durabilă sunt permise : 

a) toate activităţile corespunzătoare zonei de conservare durabilă,  

b) activităţi de construcţii investiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

prevederilor articolului 23 din prezentul regulament 

c) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor; 
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d) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol 

şi creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de 

agricultură ecologică; 

e) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. 

           (5) Zona situată în cadrul ROSCI 0194 Piatra Craiului în afara limitei PNPC 

are o suprafaţă de 3102,5 ha. 

În această zonă se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative;  

b) activităţi de ecoturism;  

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia 

naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 

avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor 

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi 

valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi 

al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 
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 g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în 

masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos 

din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

     i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate;  

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile 

locale;  

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;  

l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, 

tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 

progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive 

clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete 

şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se 
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poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de 

molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;  

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de 

vânătoare de către APNPC. Avizarea cotelor de recoltă de APNPC se face în 

baza hotărârii Consiliului Ştiinţific;  

n) activităţi de pescuit sportiv; 

o) în afara activităţilor descrise anterior, în această zonă sunt permise şi alte 

activităţi/planuri/proiecte dacă, în urma parcurgerii procedurii de evaluare 

adecvată, se constată că nu au impact semnificativ asupra speciilor şi 

habitatelor pentru care situl a fost desemnat. 

Art. 11 - Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de   

terenuri de pe raza ariei naturale protejate, se face cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare si numai cu acordul administratorului emis în baza aprobării 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale 

în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii. 
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CAPITOLUL II 

 OBLIGAŢII LEGATE DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

ÎN PNPC 

 

 

Silvicultură 

 

Art. 12 - (1) Fondul Forestier Naţional de pe suprafaţa PNPC se supune 

reglementărilor Codului Silvic - Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNPC 

se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele silvice atât pentru 

pădurile de stat cât şi pentru pădurile private, cu respectarea reglementărilor în 

vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a PNPC şi a prevederilor din 

prezentul regulament.  

(3) Se interzic orice fel de intervenţii în pădurile din zonele de protecţie 

strictă sau de protecţie integrală. Se interzice cu desăvârşire tăierea jnepenilor sau 

incendierea lor.  

(4) În zonele cu protecţie strictă nu se execută lucrări de exploatare a 

pădurilor, nu se acceptă intervenţii în cazul apariţiei unor calamităţi naturale 

provocate de factori abiotici sau biotici, personalul silvic execută paza acestor 

păduri şi după caz, stingerea incendiilor. 

(5) În zonele de protecţie integrală nu se execută lucrări de exploatare a 

pădurilor, cu excepţia celor permise de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi menţionate la art. 10 alin  (2) 

al prezentului regulament. 
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(6) În zona de conservare durabilă se pot desfăşura activităţi silvice conform 

art. 10 alin. (3) al prezentului regulament. 

 (7) Pe terenurile cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier 

naţional din PNPC se respectă, conform Codului Silvic, normele tehnice silvice 

privind evaluarea masei lemnoase, reglementările privind circulaţia materialelor 

lemnoase, se asigură îngrijirea şi protecţia vegetaţiei forestiere.  

(8) Se interzice tăierea rasă şi defrişarea vegetaţiei forestiere din afara 

fondului forestier din PNPC. 

(9) Tăierile în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional se fac 

cu avizul APNPC. 

(10) În vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional se interzice 

executarea de tăieri a căror amplasare şi/sau volum de extras pot afecta habitatele 

ce fac obiectul protecţiei în situl NATURA 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului. 

(11) La avizarea lucrărilor silvice, APNPC va urmări realizarea prevederilor 

ghidului practic de gospodărire a pădurilor în arii naturale protejate şi încadrarea în 

fişa de evaluare a lucrărilor silvice, prezentate în anexele nr. 12 şi nr. 13. 

(12) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără 

drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia 

forestieră din afara fondului forestier naţional, indiferent de forma de proprietate 

sunt  interzise. 

(13) Realizarea de drumuri forestiere noi, precum şi realizarea de noi căi de 

colectare - apropiere a lemnului sunt activităţi care pot avea impact negativ asupra 

ariei naturale protejate şi se pot executa numai cu avizul APNPC 

 

 

            (14) Amenajamentele silvice, atât pentru fondul forestier de stat, pentru cel 

proprietate a unităţilor administrativ teritoriale cât şi pentru fondul forestier privat 
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de pe raza PNPC, în scopul punerii în concordanţă cu Planul de Management al 

Parcului, vor fi avizate de APNPC cu Hotărârea Consiliului Ştiinţific al Parcului. 

Pentru aceasta, beneficiarul/firma care efectuează lucrările de amenajare invită la 

Conferinţa I de amenajare un reprezentant al APNPC şi depune la Administraţia 

parcului o copie a carnetului de teren în vederea efectuării verificării lucrărilor de 

teren. De asemenea, beneficiarul/firma care efectuează lucrările de amenajare va 

solicita participarea unui membru al APNPC la aceste verificări la o dată 

ulterioară, stabilită de comun acord. După verificarea în teren depune la APNPC o 

copie a listelor pentru conferinţa a II-a de amenajare cu cel puţin o lună înainte. 

Autoritatea competentă pentru aprobarea amenajamentelor şi a studiilor sumare de 

amenajare invită un reprezentant al APNPC la conferinţele de amenajare şi la 

comisiile de avizare. 

            (15) La încadrarea pădurilor în grupe, subgrupe şi tipuri funcţionale se va 

ţine cont şi de prevederile ghidului de amenajare şi gospodărire a pădurilor în arii 

naturale protejate prevăzut în anexa nr. 12. 

(16) APNPC avizează aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului 

tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră 

din afara fondului forestier naţional de pe raza PNPC, urmând a sesiza Direcţiile 

Silvice Braşov şi Piteşti şi Serviciul de Arii Protejate din cadrul Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva în cazul constatării unor nereguli în fond forestier naţional de 

stat şi respectiv Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare în cazul 

constatării unor nereguli în fond forestier naţional privat, sau proprietate a 

unităţilor administrativ teritoriale sau în cazul vegetaţiei forestiere din afara 

fondului forestier naţional.  

În acest sens vor fi parcurse următoarele etape: 

a) proprietarii de pădure vor înainta APNPC, prin intermediul ocoalelor silvice 

care le administrează pădurea, o cerere de aprobare a marcării. Aceasta trebuie să 
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conţină obligatoriu următoarele elemente: numele proprietarului şi adresa, unitatea 

de producţie şi unitatea amenajistică unde se află proprietatea, o copie a actelor 

doveditoare a propietăţii,  o copie după descriererea parcelară a unităţilor 

amenajistice în care se află proprietatea respectivă, precum şi o copie după Avizul 

Comisiei de Avizare  – Silvicultură a Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi 

de Vânătoare în cazul Studiilor Sumare de Amenajament avizate înainte de intrarea 

în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind 

administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 38/2006, cu modificările şi completările ulterioare;   

b) după aprobarea cererii de marcare de către APNPC, la o dată stabilită de comun 

acord de administraţia parcului şi ocolul silvic, se execută în prezenţa unui 

reprezentant al APNPC marcarea în teren a arborilor ce urmează să fie extraşi; 

c) se transmite la APNPC spre avizare o copie a Actului de Punere în Valoare;  

d) se transmite ocolului silvic avizul Actului de Punere în Valoare;  

e) înainte de începerea lucrărilor de exploatare, ocolul silvic va trimite la APNPC 

autorizaţia de exploatare în vederea  avizării. Avizul dat de către APNPC  se 

transmite oficial către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, respectiv Argeş. 

 (17) Structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze APNPC, în 

vederea avizării, înainte de începerea noului an forestier, borderoul/planul de 

amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa PNPC. 

(18) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional de pe raza 

PNPC, sunt obligate să transmită anual către APNPC situaţia aplicării 

amenajamentelor silvice pe aceste terenuri. 
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Regimul speciilor de plante şi animale sălbatice  

 

Art. 13 - (1) Conform dispozitiilor Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei 

fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, pe porţiunile de 

fonduri cinegetice de pe suprafaţa parcului vânătoarea este interzisă, cu 

următoarele excepţii: în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de 

faună sălbatică admise la vânătoare şi a câinilor fără stăpân se realizează, în 

condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul 

administratorului, la solicitarea administraţiei parcului, avizată de consiliul 

ştiinţific, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor 

naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii 

şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major.   

(2) Acţiunile de evaluare a populaţiilor speciilor din fauna sălbatică şi de 

interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarii fondurilor cinegetice şi 

APNPC în fiecare an. Organizaţiile care doresc să participe la aceaste acţiuni vor 

solicita acest lucru în scris în timp util.  

(3) Pentru situaţii de excepţie, respectiv pagube produse de animale din 

speciile de faună, control populaţional necesar în caz de creştere anormală a 

populaţiilor, APNPC poate solicita derogări în conformitate cu legislaţia în vigoare 

de la Autoritatea Publică Centrală care răspunde de Silvicultură.  

(4) Accesul persoanelor înarmate cu arme de vânătoare în interiorul parcului 

se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Orice persoană care din 

motive obiective trebuie să fie înarmată cu arme de vânătoare pe suprafaţa parcului 

va anunţa în scris cu minim trei zile înainte administraţia parcului asupra acestui 

fapt, specificând motivul, perioada de timp în care se va afla în parc precum şi 

traseul pe care îl va parcurge în parc cu intervalele orare corespunzătoare. 

(5) Este interzisă : 
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a) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna sălbatică; 

b) tulburarea liniştii în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor; 

c) accesul pe teritoriul parcului cu câini neţinuţi în lesă, excepţie făcând câinii 

însoţitori de turme sau cirezi sau cei utilitari;  

d) lăsarea liberă a câinilor însoţitori de turme sau cirezi pe teritoriul parcului, altfel 

decât vaccinaţi, dehelmitizaţi şi cu jujeu de dimensiuni şi materiale legale; 

(6) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi 

subterane, care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în 

anexele nr. 4A şi 4B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi speciile incluse în lista roşie 

naţională sunt interzise: 

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 

biologic; 

b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de 

hibernare şi de migraţie; 

c) distrugerea bârlogurilor, vizuinelor sau culcuşurilor; 

d) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea  intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor 

din natură; 

e) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă; 

f) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau 

distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre 

stadiile ciclului lor biologic; 

g) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor 

luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

(7) Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună se poate face doar în 

scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al APNPC, cu excepţia speciilor comune de 
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plante folosite în scop medicinal care urmează regimul prevăzut la alin (8)  pe baza 

recomandării Consiliului Ştiinţific, numai după obţinerea avizului autorităţii 

centrale pentru protecţia mediului.  

(8) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în 

suprafeţele situate în afara zonelor cu protecţie strictă şi a zonelor de protecţie 

integrală, de către membrii comunităţilor locale şi în limita capacităţii de suport a 

ecosistemelor, în cantităţi mici, necesare uzului familial şi nu în scop comercial.  

 

Pescuit 

 

Art. 14 - (1) Se interzice pescuitul în apele situate în interiorul PNPC . 

(2) Este permis pescuitul în apele situate în ROSCI 0194 Piatra Craiului, din 

afara limitelor PNPC, numai cu avizul Administraţiei Parcului. 

 

Forţă majoră 

 

Art. 15 - În cazul producerii de fenomene de forţă majoră ca incendii, calamităţi 

naturale, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor 

acestor fenomene conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, 

pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă 

a APNPC. 

 

 

Păşunat şi cosit 
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Art. 16 - (1) Responsabilitatea gospodăririi păşunilor şi fâneţelor din PNPC şi a 

celor din ROSCI0194 Piatra Craiului revine proprietarilor acestora: persoane 

fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi. 

(2) Proprietarii au obligaţia să le utilizeze în continuare cu menţinerea 

categoriei de folosinţă tradiţională existentă în prezent. Este interzisă abandonarea 

sau schimbarea modului de folosinţă tradiţional al acestora. 

 (3) Se interzice păşunatul fâneţelor pe timpul verii. 

 (4) În cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt 

afectate accidental se pot face însămânţări numai cu specii din flora locală, cu 

avizul APNPC.  

Art. 17 - (1) Pe teritoriul PNPC  şi al sitului ROSCI0194 Piatra Craiului nu este 

permis accesul animalelor domestice aparţinând comunităţilor, asociaţiilor, 

firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul în 

localităţile Zărneşti, Măgura, Peştera, Şirnea, Rucăr, Sătic, Dâmbovicioara, 

Ciocanu, Podu Dâmboviţei şi Dragoslavele. 

(2) APNPC  avizează  studiile pastorale ce se întocmesc pe raza PNPC. 

(3) Este obligatorie respectarea numărului maxim de animale domestice pe 

specii şi categorii care intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvopastorale ale 

fiecărei păşuni şi a duratei optime de păşunat.  

(4) Este obligatoriu ca la solicitarea APNPC stăpânii de munte să scoată în 

termen de 10 zile animalele care încalcă alin. (3) al acestui articol. 

Art. 18 - Păşunatul se supune următoarelor reglementări:  

a) păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier de pe 

suprafaţa PNPC este reglementat prin Codul Silvic şi Legea nr. 171/2010 

privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, rectificată; 

b) pe păşunile situate în PNPC, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de 
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păşunat. Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNPC conţinutul 

caietelor de sarcini privind închirierea păşunilor. Administraţia PNPC are 

dreptul de a verifica în teren ca numărul de animale domestice pe păşuni să fie 

conform capacităţii de suport pentru animale a acestor păşuni, conform bonităţii 

păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite; 

c) sunt excluse de la păşunat pajiştile primare, situate deasupra limitei naturale a 

pădurii. Această limită este prezentată şi descrisă la punctul 2.1.6.3 din Planul 

de Management,  precum şi în harta anexată. Marcarea acestei limite se va 

materializa în teren printr-un pătrat galben cu marginile albe; 

d) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan şi 

încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNPC; 

e) este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea cursurilor de apă la 

mai puţin de 50 m; 

f) respectarea intensităţii şi duratei optime de târlire care este de 2-3 nopţi o 

oaie/m2 sau o vacă/6 m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe 

păşunile de ţepoşică Nardus stricta; 

g) numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în 

vigoare: Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  Câinii 

vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte 

adeverinţa de vaccinare. Se interzice ciobanilor să aibă câini fără jujeu. Câinii 

care nu au jujeu şi se află la o distanţă mai mare de 50 m de turmă sau de stână 

vor fi consideraţi câini hoinari;  

h) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea 

reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/ 

proprietarii de pădure; 

i) cosirea fâneţelor se va efectua la momentul optim, când are loc înflorirea 

gramineelor şi leguminoaselor perene. 
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Art. 19 - Este interzis păşunatul în păduri şi în zona exceptată la păşunat. 

Art. 20 - PNPC poate iniţia periodic studii pentru reevaluarea capacităţii de suport 

a păşunilor pe care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării 

corespunzătoare a păşunatului. 

 

Utilizarea altor resurse 

 

Art. 21 - (1) Sunt interzise exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei în 

scopuri comerciale şi industriale, pe întreaga suprafaţă a parcului. 

(2) Este interzisă realizarea captărilor de apă în scopuri comerciale şi 

industriale, pe întreaga suprafaţă a parcului şi a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului 

fără acordul APNPC. 

(3) Realizarea oricăror lucrări de investiţii pe teritoriul PNPC sau al sitului 

ROSCI0194 Piatra Craiului se face numai după obţinerea avizului favorabil al 

APNPC. 

 

 

Construcţii  

 

Art. 22 - În PNPC, în afara zonelor de intravilan, există următoarele construcţii: 

 

a)cabana Curmătura în proprietate privată; 

b)cabana Brusturet în proprietate privată; 

c)refugiile din Vf. Ascuţit sau Refugiul C. Lehman, Şaua Funduri, Şpirlea, Şaua 

Grind, Diana, Cabana Ascunsă, refugiul Grind în administrarea APNPC; 

d)refugiile SALVAMONT Curmătura şi Prăpăstii în proprietatea Serviciului 

Public SALVAMONT Zărneşti; 
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e)cabana Garofiţa Pietrei Craiului, în proprietate privată; 

f)cabana Valea lui Ivan în proprietate privată; 

g)cabana de vânătoare de la Brusturet în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor - 

Romsilva, în administrarea Asociaţiei de vânătoare HUNTER Club Piteşti; 

h)cabana Pietricica, în proprietate privată; 

i)saivan+casă în proprietate privată în zona Văii Crăpăturii; 

j)saivan proprietate privată în zona Podu lui Venghel; 

k)imobil proprietate privată în zona Podu lui Călineţ; 

l)2 imobile proprietate privată în zona Valea Tămaşului; 

m)imobil în proprietate privată în zona Văii Crăpăturii; 

n)imobil în proprietate privată în zona Peşterii Dâmbovicioara; 

o)biserică+2 case în proprietate privată la Colţii Chiliilor. 

 

Stâne: 

a)Zănoaga; 

b)Curmătura – 2; 

c)Vladuşca – 2; 

d)Coja – 2; 

e)Pietrele – 2; 

f)Grind; 

g)Curmătura Groapelor; 

h)Plai – 2; 

i)Tămăşel; 

j)Funduri; 

k)Pietricica; 
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Art. 23 PROCEDURA DE AVIZARE PENTRU CONSTRUCŢII,  

DRUMURI, AMENAJĂRI FORESTIERE ŞI PÂRTII DE SCHI 

 

(1) Pe teritoriul Parcului, realizarea oricăror construcţii noi, permanente sau 

temporare, se poate face numai în zona de dezvoltare durabilă, cu avizul APNPC, 

cu consultarea Consiliului Ştiinţific acolo unde este cazul, precum şi cu avizul 

Direcţiei de Sănătate Publică locale, în urma analizării:  

    a) proiectului;  

b) fotomontajelor, 2 sau 3, reprezentând integrarea în peisaj a construcţiilor;  

c) listei măsurilor prevăzute pentru o mai bună integrare în peisaj: plantaţii, 

împrejmuiri, materiale folosite,  poziţionate pe un plan de amenajare a terenului; 

d) după caz, a documentaţiei din care să reiasa că investiţia nu generează un 

impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale. 

(2) Demolarea oricărei construcţii existente, respectiv extinderea oricărei 

construcţii existente, trebuie avizată de APNPC. Se va încuraja renovarea clădirilor 

vechi în detrimentul construirii altor clădiri noi, în spiritul păstrării memoriei 

locului şi al conservării peisajului conform cu „Convenţia Europeana a Peisajului, 

Florenţa 2000”.  

(3) Construcţia de drumuri publice este permisă numai în zonele de dezvoltare 

durabilă, în baza evaluării de mediu, iar actele de reglementare de mediu se emit 

numai în baza avizului APNPC. 

(4) APNPC are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de noi 

construcţii în vederea verificării legalităţii.  

(5) Consiliul Ştiinţific al PNPC poate face recomandări şi poate acorda asistenţă 

tehnică gratuită pentru proiectanţii care acţionează pe teritoriul parcului, în limita 

posibilităţilor. 
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(6) Înaintea obţinerii avizului autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, la construcţia drumurilor forestiere este necesar avizul APNPC. Pentru 

avizarea construcţiei drumurilor, solicitanţii vor parcurge următoarele etape: 

a) Depunerea unei cereri la sediul APNPC care să cuprindă: datele solicitantului, 

unitatea de producţie şi unitatea amenajistică, respectiv denumirea zonei în care se 

doreşte construirea drumului, o justificare a necesităţii realizării drumului în cauză, 

copie a contractului de administrare cu o structură silvică dacă e cazul, schiţa 

drumului propus; 

b) APNPC, în cazul eliberării unui aviz de principiu favorabil, va trece în acesta 

condiţiile necesare şi obligatorii care vor fi incluse în tema de proiectare a 

drumului forestier. 

c) Dacă proiectul de execuţie a drumului este deja existent, APNPC poate 

condiţiona  în cazul unui aviz favorabil eliberat, modificarea proiectului de 

execuţie în vederea minimizării impactului asupra ariei naturale protejate. 

d) Orice proiect de drum nou va prevedea fonduri pentru 

reamenajarea/consolidarea terenului din imediata vecinătate a drumului, 

intervenindu-se obligatoriu peste tot unde este posibil cu însămânţări şi plantaţii 

pentru grăbirea încheierii covorului vegetal, în scopul fixării taluzelor. Sunt 

interzise şanţurile din beton. Sunt admise gabioane. Comisia de avizare a APNPC 

va ţine cont de metodele de refacerea a mediului şi de integrare a drumului în 

peisaj, folosind materiale locale şi ecologice.  

e) Jalonarea în teren a drumului se va face obligatoriu în prezenţa unui reprezentat 

al APNPC. 

(7) În cazul în care un administrator de teren aflat în parc blochează prin bariere 

accesul pe drumurile forestiere aflate în proprietatea sa din parc este obligat, ca în 

termen de  trei zile, să asigure accesul permanent al personalului APNPC şi 

serviciului SALVAMONT  responsabil pe respectiva arie. În caz contrar se 
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consideră că nu se permite accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul 

APNPC.  

(8) Datorită impactului major asupra mediului şi peisajului nu se pot  amenaja 

pârtii de schi pe teritoriul PNPC şi nici instalaţii cu cablu.  

(9) Planurile de urbanism de pe teritoriul PNPC şi orice modificare a acestora vor 

fi avizate de APNPC.  Pentru elaborarea planurilor de urbanism, administraţiile 

locale vor consulta APNPC. În vedera avizării, planurile de urbanism vor fi însoţite 

de studii de impact, cu accent deosebit asupra conservării biodiversităţii şi 

respectarea cadrului peisagistic al zonei din PNPC. Vor fi încurajate studiile şi 

schimbul de informaţii cu zonele învecinate, astfel ca regulamentele şi prevederile 

urbanistice din ariile limitrofe să se armonizeze şi să asigure coerenţă la nivel de 

ansamblu. 

(10) Dezvoltarea zonală: în cazul satelor din zona PNPC  se va păstra specificul de 

sat răsfirat de munte.  

(11)  Pe teritoriul Parcului, în intravilan, construcţiile vor respecta tradiţiile 

arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcţie tradiţionale şi a 

elementor de limbaj arhitectural din tradiţia locală, pe baza Ghidului de Construire 

prevăzut în anexa nr. 14 APNPC, prin care CŞ poate oferi consultanţă gratuită, în 

limita posibilităţilor.  

(12) Regimul de înălţime al construcţiilor este specificat în Ghid pentru fiecare 

zonă.  

Construcţiile vor fi adaptate la teren, respectiv culme, vale, versant în pantă, cu 

modificarea minimă a suprafeţei topografice, adică a suprafeţei terenului. Nu se 

admit  nivelări-terasări ample pentru amplasarea construcţiilor pe teren plan. 

Avizarea de către APNPC va ţine cont de modificările/agresiunile asupra reliefului 

natural şi integrarea construcţiei pe teren, adică în pantă şi de integrarea 

construcţiei în peisajul zonei. În anexa nr. 14 este prezentat „Ghid de construire – 
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zona de dezvoltare durabilă Parcul Naţional Piatra Craiului”, ghid ce stă la 

baza realizării construcţiilor de pe teritoriul PNPC şi din vecinătatea acestuia.  

 

 

Cercetare ştiinţifică 

 

Art. 24 - (1) Cercetarea ştiinţifică în PNPC având ca scop conservarea 

patrimoniului floristic, faunistic, geologic, geomorfologic, speologic şi peisagistic 

al PNPC este promovată de APNPC. 

(2) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, 

analize sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu APNPC. 

(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNPC se desfăşoară cu 

avizul APNPC, care sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor, aceste 

activităţi.  

(4) Activitatea de cercetare în PNPC efectuată de către colaboratori externi 

ai APNPC se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNPC. 

În termen de 30 zile, sau într-un termen stabilit de comun acord, de la încheierea 

activităţii de cercetare autorizate, solicitantul va înainta către APNPC un raport 

asupra activităţilor desfăşurate, raport care va fi însoţit de copii ale materialelor 

relevante obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii, acestea urmând a fi utilizate 

în condiţiile stabilite de ambele părţi. APNPC poate solicita detalierea unor aspecte 

ale raportului prezentat. 

(5) APNPC elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică, care se supune 

spre aprobare Consiliului Ştiinţific. 

(6) Activităţile de cercetare ştiinţifică în PNPC efectuate de colaboratori 

externi se vor desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu APNPC. APNPC va 
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acţiona permanent pentru includerea PNPC în programe de cercetare naţională şi 

internaţională. 

APNPC va iniţia, atunci când este cazul, acţiuni de repopulare cu specii de 

plante şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de Consiliul Ştiinţific şi 

Comisia pentru Monumentele Naturii. 

(7) Introducerea de specii alohtone, adică de specii care nu apar şi care nu au 

existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa PNPC, este interzisă. 

(8) Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui 

studiu ştiinţific avizat de Consiliul Ştiinţific şi ulterior de Academia Română prin 

Comisia pentru Monumentele Naturii. 

(9) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care 

periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a 

acestora pe baza unei documentaţii avizate de Consiliul Ştiinţific. 

 

Turism, reguli de vizitare 

 

Art. 25 - (1) Accesul turiştilor în PNPC este permis numai pe traseele turistice 

omologate, marcate pe harta turistică editată de APNPC, declarate oficial deschise. 

                                             

    (2) Următoarele categorii de persoane nu sunt considerate turişti şi accesul lor în 

parc este permis şi în afara traseelor marcate: 

a) persoanele domiciliate în localităţile enumerate la art. 25 alin (3) al 

prezentului regulament care au proprietăţi în Parc sau împuterniciţii 

asociaţiilor şi autorităţilor locale cu sediile în localităţile enumerate la art. 

25, aliniatul (3) care au proprietăţi în PNPC precum şi agenţii 

economici/persoanele fizice care au relaţii contractuale cu deţinătorii de 

terenuri în baza unui permis de acces eliberat de către APNPC; 
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b)echipele SALVAMONT Zărneşti şi Câmpulung; 

c)membrii Administraţiei Parcului sau persoanele împuternicite de către 

APNPC; 

d)administraţiileocoalelor silvice care administrează fondul forestier şi 

vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional sau împuterniciţi ai 

acestora; 

e)instituţiile abilitate să efectueze controale specifice pe raza APNPC; 

f)grupurile organizate însoţite de membri ai APNPC. 

(3) Localităţile limitrofe PNPC sunt considerate următoarele: Zărneşti, 

Predeluţ, Tohăniţa, Bran, Moeciu, Măgura Peştera, Şirnea, Ciocanu, Podu 

Dâmboviţei, Dâmbovicioara, Rucăr, Sătic şi Dragoslavele.  

 

Art. 26 – (1) Este interzis accesul turiştilor pe traseele nemarcate, adică pe traseele 

neincluse în anexa nr. 9. 

(2) Practicarea escaladei şi a alpinismului în PNPC este reglementată prin   

„Regulamentul pentru practicarea escaladei şi alpinismului în Parcul Naţional 

Piatra Craiului” , prevăzut în anexa nr. 15. 

Art. 27 - (1) Vizitarea se face în baza achitării tarifului de vizitare al PNPC. 

Tariful de vizitare a Parcului Naţional Piatra Craiului se percepe la punctele de 

acces şi control marcate sau pe teritoriul Parcului de către persoane autorizate de 

APNPC. Tariful poate fi modificat, la propunerea APNPC, prin Hotărâre a 

Consiliului Ştiinţific al PNPC, cu toate aprobările prevăzute de lege. 

 (2) Persoanele cu domiciliul sau resedinta în Zărneşti, Predeluţ, Tohăniţa, 

Bran, Moeciu, Măgura, Peştera, Şirnea, Ciocanu, Podu Dâmboviţei, 

Dâmbovicioara, Rucăr, Sătic şi Dragoslavele nu plătesc tariful de intrare în Parc. 

(3) Alte categorii de persoane care au dreptul să intre în parc fără să achite 

tariful de vizitare a parcului sunt: 
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a)echipele SALVAMONT Zărneşti şi Câmpulung; 

b)membrii Administraţiei Parcului sau persoanele împuternicite de APNPC; 

c)administraţiile ocoalelor silvice care administrează fondul forestier şi vegetaţia 

forestieră din afara fondului forestier naţional sau împuterniciţi ai acestora; 

d)instituţii abilitate să efectueze controale specifice pe raza APNPC. 

(4) Circulaţia în/şi din satele care se află în interiorul Parcului se face fără 

achitarea tarifului de intrare, vizitatorii lăcaşurilor de cult de pe raza PNPC sunt 

scutiţi de tariful de intrare în Parc. 

(5) Copiii sub 14 ani însoţiţi de părinţi şi cei care participă la excursii 

organizate de şcoli şi licee în colaborare cu administraţia parcului sau din cadrul 

programului educaţional al PNPC nu plătesc tarif de intrare în Parc. 

  

Art. 28 - Comercializarea de produse alimentare în zonele de extravilan din PNPC 

în alte locuri decât campingurile sau cabanele autorizate este permisă numai cu 

acordul scris al APNPC şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 

comercializarea produselor alimentare şi evacuarea deşeurilor. 

Art. 29 - Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi 

informative se face numai cu aprobarea APNPC. Editarea, tipărirea şi 

comercializarea de hărţi turistice pentru Piatra Craiului care menţionează sau care 

încurajează circulaţia pe trasee nemarcate este interzisă. 

Art. 30 - Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul PNPC se reglementează 

astfel: 

a) camparea este permisă numai în locuri de campare special amenajate, cu 

excepţia celor menţionate la lit.. g) şi în alte locuri desemnate şi semnalizate 

de Administraţia Parcului; 

b) folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentului intern 

privind locul de campare, afişat la intrarea în camping; 
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c) pe suprafaţa PNPC sunt următoarele locuri de campare amenajate: la 

vechea pepinieră situată pe drumul de acces dinspre Zărneşti spre Fântâna 

Botorog, în interiorul curţii cabanei Curmătura, în zona cabanei Brusturet, în 

interiorul curţii cabanei Garofiţa Pietrei Craiului, în zona păşunii Tămaş de 

la intersecţia Bârsei Groşetului cu Bârsa Tămaşului până la pârâul Boşii;  

 d) refugiul montan este folosit pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau 

pentru adăpostire în cazul unor probleme de sănătate, în cazul condiţiilor 

atmosferice neprielnice continuării drumului.  

e) vizitatorii trebuie să elibereze refugiile la cererea persoanelor 

împuternicite de Administraţia Parcului dacă acestea sunt folosite în alte 

scopuri decât cele desemnate la lit. d); 

f) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este 

interzisă; 

g) în cazuri de urgenţă se permite rămânerea peste noapte în „bivuac”, fără 

aprinderea focului în vetre. 

Art. 31 - Aprinderea focului pe teritoriul PNPC se reglementează astfel: 

a)aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în 

acest scop din locurile de campare; 

b)la refugiile de pe suprafaţa PNPC este interzis focul deschis în vederea prevenirii 

incendiilor; pentru încălzit se vor folosi numai instalaţii tip Primus; 

Art. 32 - (1) Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului se 

reglementează astfel: 

a)este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNPC;  

b)turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării 

Parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara Parcului, în locuri special amenajate 

pentru colectare sau în containerele special amplasate la intrările în Parc; 
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c)responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane, cu respectarea 

condiţiilor legale, revine gestionarilor cabanelor în cauză; 

d)cel puţin o dată pe lună, administratorii cabanelor, campingurilor sau caselor din 

extravilanul PNPC evacuează deşeurile menajere adunate. De asemenea, 

administratorii iau toate măsurile pentru împiedicarea răspândirii gunoaielor în 

afara containerelor. 

(2) Sunt considerate deşeuri orice substanţă, preparat sau orice obiect din 

categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care 

deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca. Se consideră 

deşeuri atât pământul excavat din altă zonă, componente al maşinilor, PET-uri de 

plastic, cât şi resturi menajere sau alimentare şi altele asemenea. 

Art. 33 - Folosirea aparatelor audio şi a altor instrumente muzicale precum şi a 

vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniştii naturii şi 

deranjarea celorlalţi turişti este interzisă în PNPC. Pentru organizarea de 

festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, cei interesaţi vor cere aprobarea 

APNPC. 

Art. 34 - (1) Circulaţia bicicletelor pe alte drumuri decât cele prevăzute acestui 

scop, cât şi circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează publicul, nu este 

permisă.  

(2) Traseele  de mountain bike sunt: 

a)Plaiul Foii - Valea Tămaşului;  

b)Cabana Garofiţa Pietrei Craiului - Valea Dragoslovenilor - Sătic; 

c)Podul Dâmboviţei – Dâmbovicioara – Cabana Brusturet – Valea Seacă a 

Pietrelor – La Table –Valea Vlăduşca – Prăpăstiile Zărneştiului – Zărneşti; 

d)Prăpăstiile Zărneştiului – Cabana Curmătura; 

e)Podul Dâmboviţei – Dâmbovicioara – Cabana Brusturet – Valea Seacă a 

Pietrelor – Curmătura Groapelor - Şirnea; 
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f)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Măgura – Zărneşti; 

g)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Poiana Pietrele – Şirnea; 

h)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Poiana Pietrele – Poiana Vlăduşca – 

Valea Seacă a Pietrelor – Brusturet – Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei; 

i)Zărneşti – Colţii Chiliilor; 

j)Şirnea – Ciocanu - Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei; 

k)Bran – Tohăniţă – Zărneşti; 

l)Moeciu – Măgura; 

m)Moeciu – Zbârcioara – Peştera. 

Art. 35 - Aterizarea elicopterelor în PNPC fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este 

permisă decât în cazuri de extremă urgenţă. Spaţiul aerian de deasupra PNPC este 

considerat spaţiu aerian închis pentru aeronavele civile în limita a 100 m peste 

inălţimea maximă. 

Art. 36 - (1) Circulaţia autovehiculelor, autoturismelor, autoturismelor de teren , 

motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor şi a altor cu mijloace motorizate este 

permisă numai pe drumurile publice, cu excepția drumului comunal Frunteș 

(Trans-Pleașa) cu plecare din Șirnea, derivat din DJ 730B, unde accesul 

autovehiculelor, autoturismelor, autoturismelor de teren, motoretelor, 

motocicletelor, ATV-urilor şi a altor cu mijloace motorizate nu este permis, fiind 

reglementat prin semne de circulație specifice.  

(2) Pe drumurile forestiere accesul este reglementat prin bariere şi semne de 

circulaţie specifice. 

Denumire drum Lungime în interiorul PNPC 
(km) 

Vlăduşca  3,6 
Brustureț (DF 38) 2,5 
Valea Prăpăstiilor (DF 1) 3,6 
Valea Tămaşului (DF 5) 1,9 
Bârsa Mare 5,8 
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Valea Dragoslovenilor 
(DF 23) 

3,2 

Valea lui Ivan (DF 24) 2,8 
Valea Seacă a Pietrelor 
(DF 38) 

8,4 

Șaua Joaca (în amonte de 
pensiunea Casa Folea) 

3,4 

Coşere 3,2 
Valea cu Apă (DF 38) 2,9 

 

(3)  Prin excepție de la alin (1), utilajele şi echipamentele de lucru cu 

specific forestier au acces la parchetele de exploatare conform proceselor 

tehnologice avizate de APNPC. 

Art. 37 - Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi 

indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele 

turistice.  

Art. 38 - Este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al APNPC, loc 

îngrădit, pieţe de monitoring şi altele asemenea, unde un panou informativ notifică 

intrarea interzisă. 

Art. 39 - Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a 

oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului. 

Art. 40 - Turismul ecvestru este permis în Parc numai pe drumurile forestiere şi 

potecile turistice marcate, desemnate în acest scop, respectiv pe:  

a)Plaiul Foii - Valea Tămaşului;  

b)Cabana Garofiţa Pietrei Craiului - Valea Dragoslovenilor - Sătic; 

c)Podul Dâmboviţei – Dâmbovicioara – Cabana Brusturet – Valea Seacă a 

Pietrelor – La Table –Valea Vlăduşca – Prăpăstiile Zărneştiului – Zărneşti; 

d)Prăpăstiile Zărneştiului – Cab. Curmătura 

e)Podul Dâmboviţei – Dâmbovicioara – Cabana Brusturet – Valea Seacă a 

Pietrelor – Curmătura Groapelor - Şirnea; 
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f)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Măgura – Zărneşti; 

g)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Poiana Pietrele – Şirnea; 

h)Zărneşti – Măgura – Peştera – casa Folea – Poiana Pietrele – Poiana Vlăduşca – 

Valea Seacă a Pietrelor – Brusturet – Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei; 

i)Zărneşti – Colţii Chiliilor; 

j)Şirnea – Ciocanu - Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei; 

k)Bran – Tohăniţă – Zărneşti; 

l)Moeciu – Măgura; 

m)Moeciu – Zbârcioara – Peştera. 

Art. 41 - Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este 

permisă în PNPC. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNPC, contra plăţii 

tarifului aprobat. 

Art. 42 - Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNPC în afara zonelor special 

desemnate din intravilan nu este permisă. 

Art. 43 - Folosirea oricăror substanţe chimice, inclusiv substanţe pe bază de 

detergenţi, în extravilan pe teritoriul PNPC nu este permisă. 

Art. 44 - Peştera Dâmbovicioara poate fi vizitată pe baza achitării unui bilet de 

intrare şi numai pe traseele amenajate în acest scop. 

Art. 45 - În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului 

speologic se interzic: 

a)colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, în 

scopul cercetării, fără avizul APNPC; 

b)utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în 

pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor; 

c)dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse 

ale peşterilor; 
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d)degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în 

interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de 

obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili 

de orice natură; 

e)distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul 

sau din interiorul peşterilor; 

f)efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării 

unei peşteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, 

construcţii; 

g)îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor; 

h) vizitarea peşterilor sau avenelor care nu sunt deschise circulaţiei turistice fără 

avizul APNPC. Peşterile deschise circulaţiei turistice sunt semnalizate explicit în 

acest scop la intrare de către APNPC. 

 

Art. 46 - Activităţile permise pe o rază de 100 m de la intrarea în peşteri se 

reglementează conform prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Serviciul SALVAMONT 

 

Art. 47 - Pe teritoriul PNPC funcţionează formaţii SALVAMONT organizate 

conform legislaţiei şi standardelor în vigoare. 

 

CAPITOLUL III 

SANCŢIUNI 
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Art. 48 - Încălcarea altor prevederi ale Planului de Management se sancţionează 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 50 - (1) Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către 

personalul APNPC, structurile de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei 

Române, competente teritorial, precum şi de către împuterniciţi ai Administraţiei 

Parcului: Membri ai serviciilor SALVAMONT, rangeri voluntari.  

(2) Personalul împuternicit să verifice respectarea Regulamentului îşi va 

dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi 

pe panourile informative de la intrările în Parc. 

Art. 51 - Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prezentul Regulament se face 

de către personalul APNPC, de către Garda Naţională de Mediu, personal 

împuternicit al autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului şi 

pădurilor, cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, respectiv, 

silviculturii, gestionarii fondurilor cinegetice , pe domeniul lor de competenţă, 

autoritatea naţională sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe domeniul 

său de competenţă.  

Art. 52 - APNPC are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate 

încălcările prezentului Regulament a căror soluţionare nu ţine de competenţa 

administraţiei parcului. 
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Art. 53 - Prezentul Regulament poate fi modificat, in conditiile legii, la propunerea 

APNPC si cu acordul Consiliului Ştiinţific.  

Art. 54 - Creşterea suprafeţelor ariilor protejate şi a potenţialelor arii Natura 2000, 

prezentate în „Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului”, poate 

avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic şi administrativ în 

zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătăţii populaţiei poate fi evitat prin 

respectarea condiţiilor enumerate în Plan. 
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Capitolul 6. MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MANAGEMENT 

 
Tema Monitoringul implementării planului de management 
Obiective Asigurarea faptului că aplicarea planului de management este 

sistematic monitorizată, înregistrată şi evaluată şi că planul este 
adaptat corespunzător. 

 Corespondenţa 
obiectiv-acţiuni 

Frecvenţa 
Periodică-P 
Continuă-C 
După necesităţi-
N 

Indicatorul monitorizat 

− Completarea inventarierii florei şi faunei  A1, A5 P Bază de date specii 
Hărţi cu distribuţia 
principalelor specii 

− Înfiinţarea unei reţele de pieţe de monitoring 
asociate procedurilor de monitorizare a 
speciilor şi habitatelor. Efectuarea sistematică 
a monitoringului anual 

A2, A3, A4, A6, 
A11, A16, C1, C2, 
C5, C7 

P Pieţe de monitoring 
Rapoarte anuale de 
monitoring pentru 
protocoalele selectate 

− Realizarea catalogului peşterilor din PNPC  N Catalog 
− Efectuarea de supravegheri-evaluări a stării 

speciilor ţintă identificate, inclusiv vânat 
A1, A3, A5, A7, 
C1, C4, C5 

P Supravegheri 
Rapoarte asupra speciilor 
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ţintă 
− Efectuarea anuală a evaluării impactului 

ecologic a traseelor turistice 
A5,A6, A10, A11, 
A16, D1, D3 

P Raport 

− Verificarea anuală a cursurilor de apă, 
respectiv vegetaţie, gunoaie, debite 

A9, A12, C10 P Raport 

− Controlul anual al peşterilor vizitate A7, A8 P Raport asupra stării 
peşterilor 

− Crearea şi implementarea unui sistem de 
colectare a înregistrărilor suplimentare ale 
voluntarilor şi vizitatorilor prin informaţii 
predate la centrele de vizitare, carnete de teren 
ale rangerilor  

D12, E7 C Sistem de colectare al 
înregistrărilor 
Informaţii înregistrate şi 
prelucrate 

− Crearea şi actualizarea bazei de date pentru 
înregistrări biologice în corespondenţă cu 
sistemul informaţional geografic al parcului 

A1, A2. A3, A5, 
A6, A10, A13, 
A15, A17 

C Bază de date creată 
Bază de date actualizată 
 

− Monitorizarea colectării produselor accesorii  C8 P Raport asupra colectării 
− Monitorizarea utilizării resurselor şi a 

activităţilor efectuate de alte agenţii pe 
suprafaţa parcului 

C4, C7 C Patrule rangeri 
Informaţii turişti/localnici 
 

− Monitorizarea operaţiunilor forestiere în parc 
pentru a verifica respectarea regulamentelor în 
vigoare 

C3 C Patrule rangeri 
Informaţii turişti/localnici 

− Discutarea cu populaţia locală a problemelor 
legate de aruncarea deşeurilor şi eficientizarea 
acţiunilor de promovare a sănătăţii şi educaţiei 

C9 P Întâlniri cu populaţia şi 
administraţiile locale 
Colaborarea cu specialişti 
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pentru sănătate cu impact în îmbunătăţirea 
comportamentului faţă de mediu şi încurajarea 
practicilor durabile. 

din domeniul sănătăţii 
publice de la nivel 
local/regional pentru toate 
lucrările de amenajare 
turistică şi edilitare 

− Efectuarea de verificări anuale ale semnelor de 
hotar 

F6 P Patrule rangeri 

− Asigurarea unei verificări la trei ani a tuturor 
traseelor marcate, precum şi a traseelor de 
alpinism. Efectuarea de controale suplimentare 
dacă este necesar 

A10, A11, D2 P,N Verificări trasee marcate 
Verificări trasee de alpinism 
Controale suplimentare 
 

− Efectuarea inventarelor echipamentelor  C Inventarieri 
− Monitorizarea deşeurilor D3 C Patrule rangeri 

Informaţii turişti/localnici 
− Colectarea de date în urma activităţilor de 

pază şi turism referitoare la comportamentul şi 
atitudinile turiştilor în parc 

D8, D12, D16, E13 C Chestionare de monitorizare 

− Efectuarea de inventare anuale, cu informaţii 
calitative şi cantitative, ale turiştilor 

D16 P Chestionare de inventariere 

− Efectuarea de evaluări ale conştientizării şi 
înţelegerii scopurilor parcului, înainte şi după 
efectuarea programelor şi activităţilor de 
educaţie şi conştientizare 

C6, D16, E4, E13 N Localnici conştientizaţi 
Rezultate monitoring turism 
Materiale ecologice, tabere, 
cluburi 
Chestionare 

− Colectarea de date şi reacţii ale comunităţilor B1, B5, B6, B7, N Evaluări ale întâlnirilor de 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Capitolul 6 Monitorizare            Pag. 225 

locale B8,  C12, E13 lucru, răspunsuri la scrisori 
− Completarea monitorizării lucrărilor 

planificate 
F9 P Fişe lucrări planificate 

− Asigurarea că echipele care efectuează lucrări 
şi instalaţii în teren prezintă rapoarte, hărţi cu 
localizarea, fotografii  

A9, A16, B2, C12, 
D2, D4, D5, D6, 
D7, E1, E2, F3,F8 

N Fişe monitoring 

− Asigurarea pentru construcţiile şi instalaţiile 
de amploare ale parcului a unei proiectări 
profesionale 

D4, E1, F3 N Selecţii pe baze competitive 
ale proiectanţilor 

− Monitorizarea documentaţiilor produse de 
administraţia parcului 

 C Registru de intrări ieşiri 
 

− Menţinerea unei arhive cu toate documentaţiile 
şi publicaţiile produse de parc, tipărite şi 
electronice 

A15, D16, E3, E4, 
E5, E6, E9, E17  

C Arhiva Parcului 

− Ţinerea evidenţelor Programului de Granturi 
Mici 

 C Bază de date Granturi Mici 

− Monitorizarea activităţilor interne şi externe, 
activităţi înregistrate, documente oficiale şi 
acorduri 

 C Nr. activităţi interne şi 
externe 
Nr. documente oficiale, 
acorduri 

− Asigurarea unor formate adecvate pentru 
contracte, acorduri, şi a includerii mijloacelor 
de raportare, revizuire şi monitorizare 

 C Modele de contracte, 
acorduri 

− Producerea de minute şi procese verbale în 
urma întâlnirilor de lucru, şedinţe 

E8, E12, F7, F9 C Minute şi procese verbale 
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− Scrierea de rapoarte şi înregistrări de către 
personalul care participă la evenimente sau le 
organizează  

B1, E4, E7, E8, 
E11 

C Rapoarte 

− Menţinerea unei reviste a presei şi a apariţiilor 
radio-tv 

E9 C Apariţii mass-media 
 

− Realizarea unui sistem de raportare a 
activităţilor personalului 

 

F8 C Raportări 

− Menţinerea unei biblioteci cu studii şi 
publicaţii despre parc, precum şi cu literatură 
de specialitate 

E5 C Studii, publicaţii, literatură 
de specialitate 

− Asigurarea că toţi cercetătorii şi oamenii de 
teren depun copii ale muncii prestate 

A1, A5, A6, A9, 
A13, B3, B6 

C Contracte de cercetare, 
voluntariat 
Fise de raportare 

− Menţinerea unei arhive cu hărţi, planuri şi alte 
date produse şi actualizate prin GIS şi alte baze 
de date 

A2, A5, A15, D1 C Hărţi GIS 
Baze de date 

− Asigurarea unor copii ale planurilor de 
urbanism, inclusiv ale prevederilor legate de 
conservarea naturii 

A14 N Copii planuri urbanism: 
piese scrise şi desenate 

− Asigurarea că hărţile oficiale ale parcului sunt 
distribuite autorităţilor interesate 

F5 N Distribuire hărţi 

− Asigurarea consultărilor şi includerii 
observaţiilor, incluzând Consiliul Ştiinţific şi 
Consultativ asupra studiilor şi rapoartelor 

A9, B3, B7, C7, 
F7, F9 

N Întâlniri Consiliul Ştiinţific 
Întâlniri Consiliul 
Consultativ 
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majore, comandate sau efectuate de 
administraţia parcului 

− Menţinerea evidenţei propunerilor de proiecte 
şi planuri întocmite pentru obiectivele parcului 
sau comunităţilor, precum şi rezultatele acestor 
propuneri 

 

B7, B8, D11, E8 C Copii propuneri înaintate 
Rezultate evaluări proiecte: 
procese verbale de evaluare 

− Menţinerea înregistrărilor veniturilor 
financiare ale parcului 

D10, D15, F2 C Acte contabile 

− Monitorizarea pregătirii, competenţei şi 
performanţelor personalului 

F8 C Fişe de apreciere 
Formulare de evaluare 

− Păstrarea înregistrărilor legate de cursuri şi 
pregătire profesională ale personalului 

F8 C Suporturi de curs 
Cursuri efectuate 

− Asigurarea că personalul care participă la 
evenimente,cursuri, instruiri, vizite de studiu 
întocmeşte rapoarte şi aplică lecţiile învăţate în 
activităţile proprii 

F8 C Raportări 
Activităţi în domeniile de 
aplicabilitate ale cursurilor 

− Actualizarea organigramei şi a rolurilor 
personalului 

F1 C Organigramă actualizată 

− Analiza anuală a realizării planului de 
management împreună cu consiliul ştiinţific şi 
consultativ, şi adaptarea în consecinţă a 
acţiunilor din planul de management 

F7 P Raport anual 
Modificări operate 

− Pregătirea unui plan de lucru anual cu 
activităţile planificate: personal, resurse, timp  

F9 P Plan de lucru 
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− Pregătirea evaluării planului de management 
în al V-lea an şi întocmirea noului plan 

F9 P Raport final de evaluare 
Plan de management nou 
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Anexa nr. 1 
 

FORMULARUL STANDARD AL SITULUI NATURA  2000 ROSCI0194 
Piatra Craiului 
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Anexa nr. 2 
Hotărâre Consiliu Ştiinţific 
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Anexa nr. 3 

Hotărâre Consiliu Consultativ 
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Anexa nr. 4 

Documente consultări urbanism 
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Anexa nr. 5 

 
Resurse financiare ,comparaţie între nivelul actual şi nivelul optim, necesare 

pentru implementarea acţiunilor din planul de management 
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Lista speciilor de plante din rezervaţia ştiinţifică incluse în „Lista Roşie a 
Plantelor Superioare din România”, neincluse în criteriile I.P.A. 

 
Nr.
crt 

Specia Criteri
ul 

1  Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vill. R 
2 Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kerner R 
3 Crepis jacquinii Tausch R 
4 Erigeron atticus Vill. R 
5 Erigeron uniflorus L. R 
6 Arabis hornungiana Schur R 
7 Draba aizoides L. R 
8 Draba haynaldii Stur  V\R 
9 Phyteuma confusum A. Kerner R 
10 Carex fuliginosa Schkuhr R 
11 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori R 
12 Loiseleuria procumbens (L.) Desv. R 
13 Gentiana brachyphylla Vill. ssp. favratii (Rittener) Tutin R 
14 Gentianella bulgarica (Velen.) J. Holub R 
15 Pinguicula alpina L. R 
16 Lloydia serotina (L.) Reichenb. R 
17 Ornithogalum ortophyllum Ten. R 
18 Cephalanthera damasonium (Miller) Druce Nt 
19 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Nt 
20 Coeloglossum viride (L.) Hartman R 
21 Dactylorhiza sambucina (L.) Soó R 
22 Epipogium aphyllum Swartz R 
23 Nigritella nigra (L.) Reichenb. V\R 
24 Orchis mascula (L.) L. ssp.signifera (West) Soó R 
25 Orchis tridentata Scop. R 
26 Plantago atrata Hoppe R 
27 Festuca alpestris Roemer & Schultes  R 
28 Festuca carpatica Dietr. R 
29 Phleum hirsutum Honkeny R 
30 Poa laxa Henke R 
31 Poa remota Forselles R 
32 Trisetum alpestre (Host) Beauv. R 
33 Polygala alpestris Reichenb. K 
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34 Androsace villosa L. var. arachnoidea (Schott, Nyman & 
Kotschy) Nyman 

R 

35 Primula elatior (L.) Hill ssp. intricata (Gren. & Godron) 
Lüdi 

R 

36 Primula halleri J. F. Gemelin R 
37 Ranunculus alpestris L. R 
38 Ranunculus crenatusWaldst. & Kit. R 
39 Ranunculus thora L. R 
40 Salix alpina Scop. R 
41 Salix hastata L. R 
42 Salix retusa L. ssp. kitaibeliana (Willd.) Jáv. R 
43 Pedicularis exaltata Besser R 
44 Veronica alpina L. R 
45 Veronica baumgartenii Roemer & Schultes R 
46 Daphne cneorum L. V\R 
47 Viola alpina Jacq. R 
48 Phyteuma tetramerum Schur R 
49 Gentiana cruciata L. ssp. phlogifolia (Schott & Kotschy) 

Tutin 
R 

50 Monotropa hypopitys L. R 
51 Daphne blagayana Freyer V\R 
52 Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. R 
53 Scorzonera purpurea L. ssp. rosea (Waldst.& Kit.) Nyman R 
54 Traunsteinera globosa (L.)Reichenb. R 
55 Trollius europaeus L.  R 
56 Pinguicula vulgaris L. R 
57 Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard R 
58 Pinus sylvestris L. R 
59 Ranunculus carpaticus Herbich R 
60 Pritzelago alpina O. Kuntze R 
61 Sempervivum marmoreum Griseb. R 
62 Scabiosa columbaria L. ssp. pseudobanatica (Schur) Jáv. 

& Csapody 
R 

63 Sesleria bielzii Schur R 
64 Soldanella montana Willd. R 
65 Epipactis helleborine (L.) Crantz R 
66 Cerastium arvense L. ssp. lerchenfeldianum (Schur) 

Ascherson & Graebner 
R 

67 Hesperis matronalis L. ssp. candida (Kit.) Hegir. & E. 
Schmid (incl. H. moniliformis Schur) 

R 
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68 Thlaspi dacicum Heuffel ssp.dacicum R 
69 Geranium sylvaticum L. ssp.caeruleatum (Schur) D. 

A.Webb.  
R 

70 Cephalanthera rubra (L.) L. C. Richard R 
71 Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz R 
72 Pseudorchis albida (L.) A.& D. Löve R 
73 Aquilegia nigricans Baumg. V 
74 Ranunculus pseudomontanus Schur R 
75 Scrophularia heterophylla Willd. ssp.laciniata (Waldst. & 

Kit.) Maire & Pet. 
R 

76 Epilobium alpestre (Jacq.) Krocker R 
77 Gentiana acaulis L. R 
78 Trisetum fuscum (Kit. & Schultes) Schultes  R 
79 Galium lucidum All. R 
80 Taxus baccata L. V\R 
81 Cystopteris sudetica A. Braun & Milde R 
82 Anthemis macrantha Heuffel R 
83 Astragalus alpinus L. R 
84 Chamorchis alpina (L.) L.C. M. Richard R 
85 Nigritella rubra (Wettst.) K. Richter V\R 
86 Androsace chamaejasme Wulfen V\R 
87 Allium victorialis L. R 
88 Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy V 
89 Thymus pulcherrimus Schur R 
90 Gymnadenia odoratissima (L.) L. C. Richard R 
91 Festuca versicolor Tausch R 
92 Poa molinerii Balbis R 
93 Rumex scutatus L. R 
94 Veronica aphylla L. R 
95 Silene nutans L. ssp. dubia (Herbich) Zapal. R 
96 Onobrychis transsilvanica Simonkai R 
97 Leontopodium alpinum Cass. V\R 
98 Doronicum carpaticum (Griseb. & Schenk) Nyman R 
99 Campanula carpatica Jacq. R 
100 Gypsophila petraea (Baumg.) Reichenb. R 
101 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser R 
102 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. R 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Anexe                                                               Pag. 248 

Anexa nr. 7 

Hărţi 
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Anexa nr. 8 
 

Lista speciilor protejate de plante din Parcul Naţional Piatra Craiului, 
după Mihăilescu S., 2003, adaptată şi completată 

 
Legenda: Convenţia de la Berna (B), Anexa 2 a Directivei Habitate 92/43/EEC (DH2), Anexa 5 a Directivei 
Habitate 92/43/EEC (DH5), A = endemic, E = periclitat, V = vulnerabil, R = rar, K = insuficient cunoscut, Nt 
= neameninţat, CR – critic periclitat, EN – periclitat, VU – vulnerabil, DD – date insuficiente, NE – neevaluat, 
LC – interes ultim. 
 

Nr. TAXON FAMILIA END Lista 
roşie  

(1994) 
(nivel 

naţional) 

UICN 
(1994) 

În Piatra 
Craiului  

(nivel local ) 

UICN 
(2001) 

În Piatra 
Craiului  

(nivel local ) 
1 Abies alba Miller Pinaceae  E Nt NE 
2. Achillea schurii Schultz Bip.  Asteraceae A R Nt NE 
3. Aconitum lasianthum 

(Reichenb.) Simonkai 
Ranunculaceae A  Nt NE 

1.  Aconitum moldavicum 
Hacq. 

Ranunculaceae A?  Nt NE 

2.  Allium victorialis L. Alliaceae  R R LC 
3.  Alnus viridis (Chaix) DC. Betulaceae   V VU 
4.  Anacamptis pyramidalis (L.) 

L. C. M. Richard 
Orchidaceae  V\R V\R VU 

5.  Androsace chamaejasme 
Wulfen 

Primulaceae  V\R V\R VU 

6.  Androsace villosa L. var. 
arachnoidea (Schott, Nyman 
& Kotschy) Nyman 

Primulaceae  R Nt NE 

7.  Anthemis macrantha Heuffel Asteraceae  R R LC 
8.  Aquilegia nigricans Baumg. Ranunculaceae  V V VU 
9.  Aquilegia transsilvanica 

Schur 
Ranunculaceae A R R NT 

10.  Arabis hornungiana Schur Brassicaceae  R R LC 
11.  Arabis procurrens Waldst. & 

Kit. 
Brassicaceae   R LC 

12.  Arenaria ciliata L. ssp. 
ciliata 

Caryophyllaceae   R LC 

13.  Arnica montana L.                                               
(DH.5) 

Asteraceae  V V\R VU 

14.  Arum alpinum Schott & 
Kotschy 

Araceae   R LC 

15.  Asplenium adiantum-nigrum 
L. 

Aspleniaceae   R NT 

16.  Astragalus alpinus L. Fabaceae  R R NT 
17.  Aubrieta intermedia Heldr. Brassicaceae  V\R V\R VU 
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& Orph.  
(incl. A. intermedia ssp. 
falcata Ciocârlan) 

(A) 

18.  Blechnum spicant (L.) Roth Blechnaceae   R NT 
19.  Bupleurum ranunculoides L. Apiaceae  R R LC 
20.  Callianthemum 

coriandrifolium Reichenb. 
Ranunculaceae  R E EN 

21.  Campanula carpatica Jacq. Campanulaceae A R Nt NE 
22.  Campanula cervicaria L. Campanulaceae   R LC 
23.  Campanula serrata (Kit.) 

Hendrych 
Campanulaceae   Nt NE 

24.  Carex fuliginosa Schkuhr Cyperaceae  R R LC 
25.  Centaurea pinnatifida Schur Asteraceae A R R NT 
26.  Cephalanthera damasonium 

(Miller) Druce 
Orchidaceae  Nt R LC 

27.  Cephalanthera longifolia (L.) 
Fritsch 

Orchidaceae  Nt R LC 

28.  Cephalanthera rubra (L.) L. 
C. Richard 

Orchidaceae  R R LC 

29.  Cerastium arvense L. ssp. 
lerchenfeldianum (Schur) 
Ascherson & Graebner 

Caryophyllaceae  R R LC 

30.  Cerastium cerastoides (L.) 
Britton 

Caryophyllaceae   R LC 

31.  Cerastium transsilvanicum 
Schur 

Caryophyllaceae A R R LC 

32.  Cerinthe glabra Miller Boraginaceae  R R LC 
33.  Chamorchis alpina (L.) L.C. 

M. Richard 
Orchidaceae  R R LC 

34.  Coeloglossum viride (L.) 
Hartman 

Orchidaceae  R R LC 

35.  Conioselinum tataricum 
Hoffm. 

Apiaceae  R R NT 

36.  Corallorhiza trifida Chatel Orchidaceae  R R NT 
37.  Corydalis capnoides (L.) 

Pers. 
Papaveraceae  R R LC 

38.  Cotoneaster intergerrimus 
Medicus 

Rosaceae   R LC 

39.  Crepis conyzifolia (Gouan) 
A.Kerner 

Asteraceae  R R LC 

40.  Crepis jacquinii Tausch Asteraceae  R R LC 
41.  Crepis nicaeensis Balbis Asteraceae  R R LC 
42.  Cystopteris sudetica A. 

Braun & Milde 
Woodsiaceae  R R LC 

43.  Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó 

Orchidaceae  R R NT 

44.  Dactylorhiza saccifera Orchidaceae   R LC 
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(Brogn.) Soó 
45.  Dactylorhiza sambucina (L.) 

Soó 
Orchidaceae  R R LC 

46.  Daphne blagayana Freyer Thymelaeaceae  V\R V\R VU 
47.  Daphne cneorum L. Thymelaeaceae  V\R V\R VU 
48.  Dianthus callizonus Schott & 

Kotschy 
Caryophyllaceae A R Nt NE 

49.  Dianthus giganteus D'Urv 
ssp. banaticus (Heuffel) 
Tutin 

Caryophyllaceae A R R LC 

50.  Dianthus glacialis Haenke 
ssp. gelidus (Schott, Nyman 
& Kotchy) Tutin 

Caryophyllaceae A R R LC 

51.  Dianthus henteri Heuffel Caryophyllaceae A Nt R LC 
52.  Dianthus petraeus Waldst. & 

Kit. ssp. petraeus 
Caryophyllaceae   R LC 

53.  Dianthus spiculifolius Schur Caryophyllaceae A R Nt NE 
54.  Dianthus tenuifolius Schur Caryophyllaceae A Nt Nt NE 
55.  Draba aizoides L. Brassicaceae  R R NT 
56.  Draba haynaldii Stur  Brassicaceae A V\R V VU 
57.  Epilobium alpestre (Jacq.) 

Krocker 
Onagraceae  R R LC 

58.  Epilobium alsinifolium Vill. Onagraceae  R R LC 
59.  Epipactis atrorubens 

(Hoffm.) Besser 
Orchidaceae  R Nt NE 

60.  Epipactis helleborine (L.) 
Crantz 

Orchidaceae  R Nt NE 

61.  Epipactis microphylla 
(Ehrh.) Swartz 

Orchidaceae  R R LC 

62.  Epipogium aphyllum Swartz Orchidaceae  R Nt NE 
63.  Erigeron atticus Vill. Asteraceae  R R NT 
64.  Erigeron nanus Schur Asteraceae  V\R V\R VU 
65.  Erigeron uniflorus L. Asteraceae  R R NT 
66.  Eritrichium nanum (L.) 

Schrader ssp. jankae 
(Simonkai) Jáv. 

Boraginaceae A R R LC 

67.  Festuca alpestris Roemer & 
Schultes  

Poaceae  R R LC 

68.  Festuca porcii Haeckel Poaceae   R LC 
69.  Festuca versicolor Tausch Poaceae  R Nt NE 
70.  Galium lucidum All. Rubiaceae  R Nt NE 
71.  Galium pumilum Murray Rubiaceae   R LC 
72.  Gentiana acaulis L. Gentianaceae  R R LC 
73.  Gentiana brachyphylla Vill. 

ssp. favratii (Rittener) Tutin 
Gentianaceae  R R LC 

74.  Gentiana clusii Peer. & 
Song. 

Gentianaceae  R R LC 
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75.  Gentiana cruciata L. ssp. 
phlogifolia (Schott & 
Kotschy) Tutin 

Gentianaceae A? R R LC 

76.  Gentiana lutea L.                                                
(DH5) 

Gentianaceae  V\R V VU 

77.  Gentianella bulgarica 
(Velen.) J. Holub 

Gentianaceae  R R LC 

78.  Gentianella tenella (Rottb.) 
Börner 

Gentianaceae   R LC 

79.  Geranium sylvaticum L. 
ssp.caeruleatum (Schur) D. 
A.Webb.  

Geraniaceae  R Nt NE 

80.  Gymnadenia conopsea (L.) 
R. Br. 

Orchidaceae  R Nt NE 

81.  Gymnadenia odoratissima 
(L.) L. C. Richard 

Orchidaceae  R Nt NE 

82.  Gypsophila petraea 
(Baumg.) Reichenb. 

Caryophyllaceae  R Nt NE 

83.  Helictotrichon decorum 
(Janka) Henrard 

Poaceae A Nt Nt NE 

84.  Hepatica transsilvatica Fuss Ranunculaceae A Nt Nt NE 
85.  Herminium monorchis (L.) 

R. Br. 
Orchidaceae  R R NT 

86.  Hesperis matronalis L. ssp. 
candida (Kit.) Hegir. & E. 
Schmid (incl. H. 
moniliformis Schur) 

Brassicaceae  
(A) 

R R LC 

87.  Hesperis nivea Baumg. Brassicaceae A R Nt NE 
88.  Hesperis oblongifolia Schur Brassicaceae A R Nt NE 
89.  Jovibarba heuffelii (Schott) 

A. & D. Löve 
Crassulaceae  R R LC 

90.  Jovibarba sobolifera (J. 
Sims) Opiz 

Crassulaceae  R R LC 

91.  Juncus filiformis L. Juncaceae  R R LC 
92.  Kobresia myosuroides (Vill.) 

Fiori 
Cyperaceae  R R NT 

93.  Koeleria macrantha (Ledeb.) 
Schultes & Schultes fil. ssp. 
transsilvanica (Schur) A. 
Nyárády 

Poaceae A R Nt NE 

94.  Leontopodium alpinum 
Cass. 

Asteraceae  V\R V\R VU 

95.  Leucanthemum waldsteini 
(Schultz Bip.) Pouzar 

Asteraceae A R Nt NE 

96.  Ligularia sibirica (L.) Cass.                             
(B, DH2) 

Asteraceae  R V\R VU 

97.  Ligusticum mutellinoides Apiaceae  R R LC 
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(Crantz) Vill. 
98.  Linaria alpina (L.) Miller Scrophulariaceae  R V VU 
99.  Linum uninerve (Rochel) 

Jáv. 
Linaceae A R V VU 

100   Liparis loeselli (L.) L. C. M. 
Richard              (B, DH2) 

Orchidaceae  R V VU 

101   Listera ovata (L.) R. Br. Orchidaceae  R R NT 
102   Lloydia serotina (L.) 

Reichenb. 
Liliaceae  R R LC 

103   Loiseleuria procumbens (L.) 
Desv. 

Ericaceae  R R LC 

104   Lysimachia nemorum L. Primulaceae  R R LC 
105   Menyanthes trifoliata L. Menyanthaceae  R R NT 
106   Minuartia austriaca (Jacq.) 

Hayek 
Caryophyllaceae  R K DD 

107   Minuartia hybrida (Vill.) 
Schischkin 

Caryophyllaceae  R K DD 

108   Monotropa hypopitys L. Pyrolaceae  R R LC 
109   Muscari botryoides (L.) 

Miller  
Liliaceae   R LC 

110   Neottia nidus-avis (L.) L. C. 
M. Richard 

Orchidaceae  R R LC 

111   Nigritella nigra (L.) 
Reichenb. 

Orchidaceae  V\R V\R VU 

112   Nigritella rubra (Wettst.) K. 
Richter 

Orchidaceae  V\R V\R VU 

113   Onobrychis transsilvanica 
Simonkai 

Fabaceae A R R LC 

114   Ophioglossum vulgatum L. Ophioglossaceae   R LC 
115   Orchis coriophora L. Orchidaceae  R R LC 
116   Orchis mascula (L.) L. 

ssp.signifera (West) Soó 
Orchidaceae  R Nt NE 

117   Orchis morio L. Orchidaceae  R Nt NE 
118   Orchis tridentata Scop. Orchidaceae  R Nt NE 
119   Orchis ustulata L. Orchidaceae  R Nt NE 
120   Ornithogalum ortophyllum 

Ten. 
Liliaceae  R Nt NE 

121   Papaver alpinum L. ssp. 
corona-sancti-stephani 
(Zapal.) Borza 

Papaveraceae A R V VU 

122   Pedicularis exaltata Besser Scrophulariaceae  R V VU 
123   Pedicularis hacquetii Graf Scrophulariaceae   V VU 
124   Peltaria alliacea Jacq. Brassicaceae  R R LC 
125   Phleum hirsutum Honkeny Poaceae  R R LC 
126   Phyteuma confusum A. 

Kerner 
Campanulaceae  R R LC 

127   Phyteuma tetramerum Schur Campanulaceae A R R NT 
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128   Pinguicula alpina L. Lentibulariaceae  R R NT 
129   Pinguicula vulgaris L. Lentibulariaceae  R R LC 
130   Pinus sylvestris L. Pinaceae  R V VU 
131   Plantago atrata Hoppe Plantaginaceae  R R LC 
132   Platanthera bifolia (L.) L. C. 

M. Richard 
Orchidaceae  R Nt NE 

133   Platanthera chlorantha 
(Custer) Reichenb. 

Orchidaceae  R Nt NE 

134   Pleurospermum austriacum 
(L.) Hoffm. 

Apiaceae  R R LC 

135   Poa laxa Henke Poaceae  R R LC 
136   Poa media Schur Poaceae   R LC 
137   Poa molinerii Balbis Poaceae  R Nt NE 
138   Poa remota Forselles Poaceae  R R LC 
139   Polygala alpestris Reichenb. Polygalaceae  K R NT 
140   Primula elatior (L.) Hill ssp. 

carpatica (Griseb. & Schenk) 
Fuss 

Primulaceae A  R LC 

141   Primula elatior (L.) Hill ssp. 
intricata (Gren. & Godron) 
Lüdi 

Primulaceae  R R LC 

142   Primula halleri J. F. Gemelin Primulaceae  R Nt NE 
143   Primula minima L. Primulaceae   R LC 
144   Primula wulfeniana Schott 

ssp. baumgarteniana (Degen 
& Moesz) Lüdi 

Primulaceae A V\R E CR 

145   Pritzelago alpina O. Kuntze Brassicaceae  R R LC 
146   Pseudorchis albida (L.) A.& 

D. Löve 
Orchidaceae  R Nt NE 

147   Pyrola minor L. Pyrolaceae   R LC 
148   Ranunculus alpestris L. Ranunculaceae  R R LC 
149   Ranunculus crenatusWaldst. 

& Kit. 
Ranunculaceae  R R NT 

150   Ranunculus pseudomontanus 
Schur 

Ranunculaceae  R Nt NE 

151   Ranunculus thora L. Ranunculaceae  R V VU 
152   Rhinanthus alectorolophus 

(Scop.) Pollich 
Scrophullariaceae  R R LC 

153   Rhodiola rosea L. Crasulaceae   R NE 
154   Rhododendron myrtifolium 

Schott & Kotschy 
Ericaceae  V V VU 

155   Ribes alpinum L. Grossulariaceae  R R LC 
156   Rosa micrantha Borrer ex 

Simonkai 
Rosaceae  R R LC 

157   Rumex scutatus L. Polygonaceae  R V\R VU 
158   Salix alpina Scop. Salicaceae  R R LC 
159   Salix hastata L. Salicaceae  R R LC 
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160   Salix retusa L. ssp. 
kitaibeliana (Willd.) Jáv. 

Salicaceae A R Nt NE 

161   Saxifraga mutata L. ssp. 
demissa (Schott & Kotschy) 
D. A. Webb 

Saxifragaceae A V\R V\R VU 

162   Scabiosa columbaria L. ssp. 
pseudobanatica (Schur) Jáv. 
& Csapody 

Dipsacaceae A R R LC 

163   Scorzonera purpurea L. ssp. 
rosea (Waldst.& Kit.) 
Nyman 

Asteraceae  R Nt NE 

164   Scrophularia heterophylla 
Willd. ssp.laciniata (Waldst. 
& Kit.) Maire & Pet. 

Scrophulariaceae  R Nt NE 

165   Sedum telephium L. 
ssp.fabaria (Koch) 
Kirschleger 

Crassulaceae  R R LC 

166   Sempervivum marmoreum 
Griseb. 

Crassulaceae  R R LC 

167   Sempervivum montanum L. Crassulaceae  R R LC 
168   Senecio congestus (R. Br.) 

DC. 
Asteraceae  K K DD 

169   Sesleria bielzii Schur Poaceae  R Nt NE 
170   Sesleria rigida Heuffel ssp. 

haynaldiana (Schur) Gergely 
& Beldie 

Poaceae A  Nt NE 

171   Silene nutans L. ssp. dubia 
(Herbich) Zapal. 

Caryophyllaceae A R Nt NE 

172   Soldanella montana Willd. Primulaceae  R R LC 
173   Sorbus chamaemespilus (L.) 

Crantz 
Rosaceae  R R LC 

174   Spiraea salicifolia L. Rosaceae  R R LC 
175   Taxus baccata L. Taxaceae  V\R V\R VU 
176   Thesium kernerianum 

Simonkai 
Santalaceae A R R LC 

177   Thlaspi dacicum Heuffel ssp. 
banaticum (Uechtr.) Jáv. 

Brassicaceae A R R NT 

178   Thlaspi dacicum Heuffel 
ssp.dacicum 

Brassicaceae A R R LC 

179   Thymus bihoriensis Jalas Lamiaceae A R Nt NE 
180   Thymus comosus Heuffel Lamiaceae A Nt Nt NE 
181   Thymus pulcherrimus Schur Lamiaceae A R Nt NE 
182   Tozzia alpina L. ssp. 

carpatica (Woloszczak) 
Dostál 

Scrophulariaceae  R R LC 

183   Traunsteinera globosa 
(L.)Reichenb. 

Orchidaceae  R Nt NE 
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184   Trisetum alpestre (Host) 
Beauv. 

Poaceae  R Nt NE 

185   Trisetum fuscum (Kit. & 
Schultes) Schultes  

Poaceae A R R LC 

186   Trisetum macrotrichum 
Hackel 

Poaceae A R Nt NE 

187   Trollius europaeus L.  Ranunculaceae  R V VU 
188   Vaccinium gaultherioides 

Bigel. 
Ericaceae  R R LC 

189   Veronica alpina L. Scrophulariaceae  R R LC 
190   Veronica aphylla L. Scrophulariaceae  R Nt NE 
191   Veronica baumgartenii 

Roemer & Schultes 
Scrophulariaceae  R R LC 

192   Viola alpina Jacq. Violaceae  R R LC 
193   Viola dacica Borbás Violaceae  R R LC 
194   Viola jooi Janka Violaceae A R R NT 
195   Woodsia pulchella Bertol Athyriaceae   R NE 
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Anexa nr. 9 

Traseele turistice de pe raza Parcului Naţional Piatra Craiului 
 

Nr 
Crt 

Nr. 
certificat 

Data 
emiterii 

Denumire 
traseu Administrator Amplasare Judeţ 

                       

1 38 5/2/2006 

Oraşul 
Zărneşti - 
Refugiu 

Diana - Brâna 
Caprelor 1960 

m - Cabana 
Curmătura 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

2 39 5/2/2006 

Refugiu 
Diana - Vârful 
Padina Popii - 
Vârful Ascuţit 

2156 m 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

3 40 5/2/2006 

Oraşul 
Zărneşti – 

Valea 
Crăpăturii – 

Şaua 
Crăpătura 
1620 m - 
Cabana 

Curmătura 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

4 41 5/2/2006 

Padina 
Hotarului – 

Turnul Pietrei 
Craiului 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

5 42 5/2/2006 

Padina 
Şindrileriei – 
Turnul Pietrei 

Craiului 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

6 43 5/2/2006 

Cabana Plaiul 
Foii – Refugiu 

Spirla – La 
Lanţuri – 

Şaua 
Grindului 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

7 44 5/2/2006 

Oraşul 
Zărneşti – 
Fântâna lui 
Botorog – 

Valea 
Curmătura – 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 
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Cabana 
Curmătura 

8 45 5/2/2006 
Oraşul 

Zărneşti – Sat 
Peştera 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

9 46 5/2/2006 

Oraşul 
Zărneşti – 
Prăpăstiile 

Zărneştilor – 
Cabana 

Curmătura 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

10 47 5/2/2006 

Oraşul 
Zărneşti – 
Prăpăstiile 

Zărneştilor – 
La Table 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

11 48 5/2/2006 

Poiana 
Zănoaga – 

Piatra 
Craiului mică 

1816 m – 
Şaua 

Crăpătura – 
Cabana 

Curmătura 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

12 49 5/2/2006 

Cabana 
Curmătura – 

Poiana 
Vlăduşca – La 

Table 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

13 50 5/2/2006 

Casa Folea – 
Prăpăstiile 

Zărneştilor – 
Valea Cheii – 

Cabana 
Curmătura 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

14 51 5/2/2006 

Cabana Plaiul 
Foii – 

Curmătura 
Foii - Şaua 

Funduri 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

15 52 5/2/2006 

Curmătura 
Pietrei 

Craiului - 
Vârful La Om 
2239 m - Şaua 

Funduri 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 
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16 53 5/2/2006 
Sat Şirnea - 

Podu 
Dâmboviţei 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

17 54 5/2/2006 

Sat Şirnea – 
Săpături – 

Valea Seacă – 
Refugiul 

Grind 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       
18 55 5/2/2006 

Sat Şirnea – 
Curmătura 
Gropilor 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

19 56 5/2/2006 

Bran Peştera 
(Casa Folea) – 

Toancheş – 
Măgura Mică 
– Fântâna lui 

Botorog 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

20 57 5/2/2006 

Bran Peştera 
(Casa Folea) – 

Valea 
Pietrelor – 

Şaua Joaca – 
Şaua 

Vlăduşca (La 
Table) 

Consiliul 
Judeţean Braşov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Braşov 

                       

21 202 12/6/200
6 

Traseul de 
creastă – 
Făgăraş – 
conexiune 

Piatra 
Craiului 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Făgăraş Argeş 

                       

22 203 12/6/200
6 

Podul 
Dâmboviţei – 
Pietricica – 

Creasta 
Sudica – vf. 

La Om 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

23 204 12/6/200
6 

Dâmbovicioar
a – Brusturet 

– Piscul 
Păduricii – 
ref. Grind 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

24 205 12/6/200
6 

Dâmbovicioar
a – Ciocanul – 
Poiana Grind 
– La Table 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 
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25 206 12/6/200
6 

Brusturet – 
Valea Seacă 
Grind – La 

Table 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

26 207 12/6/200
6 

Brusturet – 
Cabana 

Pietricica – 
Poiana 

Pietricica 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       
27 208 12/6/200

6 
Brusturet – 
Ciocanul 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

28 209 12/6/200
6 

La Table – 
Şaua Funduri 

– Marele 
Grohotiş – 
Tămăşel – 
Curmătura 

Foii 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

29 210 12/6/200
6 

Valea 
Dâmboviţei – 
Valea lui Ivan 
– Tămăşel – 
Curmătura 

Foii 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

30 211 12/6/200
6 

Valea 
Dâmboviţei – 

Tamaş – 
Curmătura 

Foii 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

31 212 12/6/200
6 

Valea 
Dâmboviţei – 
Valea Cascoe 
– Curmătura 

Foii 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       
32 213 12/6/200

6 

Crucea 
Grănicerului – 
La Prepeleac 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       
33 214 12/6/200

6 

Piscul cu 
brazi – Marele 

Grohotiş 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

34 215 12/6/200
6 

Cabana 
Garofiţa – 
Ceardacul 
Stanciului 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Anexe                                                               Pag. 261 

35 216 12/6/200
6 

Cabana 
Garofiţa – 
Tămăşel 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

36 217 12/6/200
6 

Vf. La Om – 
ref. Grind – 
Curmătura 
Groapelor - 

Fundata 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       
37 218 12/6/200

6 

Curmătura 
Groapelor – 

La Table 

Consiliul 
Judeţean Argeş 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Argeş 

                       

38 Neomolo
gat - 

Cabana 
Curmătura-

Padinile 
frumoase-Vf. 

Ascuțit 

Consiliul 
Județean Brașov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Brașov 

                       

39 Neomolo
gat - 

Bran - 
Culmea 

Măgurii - 
Fântîna lui 

Botorog 

Consiliul 
Județean Brașov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Brașov 

                       

40 Neomolo
gat - 

Tohănița - 
Șaua Măgura 
- Sat Măgura - 

Fântâna lui 
Botorog 

Consiliul 
Județean Brașov 

Masivul 
Piatra 

Craiului 
Brașov 

                        
 
 

TRASEE ÎNCHISE IARNA 
 
 

Nr. 
crt 

Traseu De unde începe Unde se 
termină 

Marcaj 

1 Padina 
Hotarului 

Intrare în abrupt Vf. Turnu   Cruce albastră 

2 Padina 
Şindrilăriei 

Ramificaţia spre Ref. 
Diana  

 Vf. Turnu  Cruce roşie  

3 Brâna Caprelor Ref. Diana  Şaua 
Padinii 
Închise  

Bandă albastră 

4 Padina Popii  Ref. Diana  Vf. Padina 
Popii 

Triunghi 
albastru 
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5 Lanţuri  Ref. Şpirlea  Şaua 
Grindului 

Banda roşie  

6 Lehmann Cab. Curmătura  Şaua 
Padinii 
Închise 

Bandă albastră 

7 Padinile 
Frumoase 

Cab. Curmătura  Vf. Ascuţit  Triunghi 
albastru 

8 Grind-Piscul 
Baciului 

Ref. Grind  Piscul 
Baciului 

Bandă roşie 

9 Şpirlea-Şaua 
Funduri 

Ref. Şpirlea Şaua 
Funduri 

Bandă roşie  
Triunghi 
albastru 

10 Şaua Funduri-
poiana Lespezi 

Şaua Funduri Poiana 
Lespezi 

Triunghi 
albastru 

11 Creasta Pietrii 
Craiului  

Şaua Funduri Şaua 
Crăpăturii 

Cerc roşu 

 
De asemenea, sunt interzise toate traseele nemarcate din cadrul PNPC pe 

toată durata anului. 
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Anexa nr. 10 

Limitele Parcului Naţional Piatra Craiului 

 

Limita nordică. În partea nord - estică a Parcului limita porneşte de la baza Culmii 

Măgura de la borna 1 UP V, OS Zărneşti şi urmăreşte limita fondului forestier de 

pe faţa nordică a acesteia până în valea Prăpăstiilor VIII-1.50.3, borna silvică 4 UP 

V, OS Zărneşti, trecând prin borna 36 din valea Tohăniţa VIII-1.50.4.5. În 

continuare limita se îndreaptă prin păşune spre NNE până la locul numit Hora cu 

Brazi la borna silvică 2 UP V, OS Zărneşti, ocoleşte pe la E şi N acest loc, după 

care se îndreaptă spre NV, aproximativ în linie dreaptă, pe limita dintre fâneţe şi 

terenul arabil, trecând prin locul numit Topliţă, până la intersecţia dintre valea 

Crăpăturii şi drumul forestier Zărneşti - Plaiu Foii. În continuare urmează drumul 

forestier până la podul peste Bârsa Mare VIII-1.50 din apropierea confluenţei 

acesteia cu Bârsa Fierului VIII-1.50.2. Apoi urmăreşte malul stâng al Bârsei Mari, 

spre vest, până la podul peste Bârsa lui Bucur VIII-1.50.1, de unde continuă pe 

drumul forestier până la podeţul peste Valea Coţofenei. Urmează valea în amonte 

până la limita fondului forestier pe care se continuă până pe Muchia Coţofenei la 

borna silvică 120 UP VI, OS Zărneşti. 

Limita vestică. Din Muchia Coţofenei de la borna silvică 120 UP VI, OS Zărneşti, 

limita se îndreaptă spre sud, pe marginea fondului forestier, aproximativ 300 m 

pentru a ocoli perimetrul construit, de pe malul drept al Bârsei Tămaşului, coboară 

în Bârsa Tămaşului, la bazinetul de captare pentru microcentrala electrică, apoi 

urmează amonte malul stâng al Bârsei Tămaşului, până la confluenţa cu Valea lui 

Sbârneci. De aici limita parcului urmăreşte liziera păşunii împădurite de pe 

versantul stâng al văii pentru a include poiana din lungul Bârsei Tămaşului, până la 

confluenţa dintre Bârsa Tămaşului şi valea Borşa sau v. Boşii. De aici urcă pe 

interfluviul secundar dintre cele două văi până ajunge în Culmea Tămaşului. Apoi 
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urmează spre sud-est pe Culmea Tămaşului interfluviul dintre bazinul hidrografic 

al râului Bârsa VIII-1.50 şi bazinul hidrografic al râului Dâmboviţa X-1.25, 

trecând prin Curmătura Oţeţelea -1484 m, până în borna silvică 224 UP III Cascoe, 

OS Rucăr, de sub vârful Tămăşel. De aici limita urmăreşte culmea Tămăşel, prin 

Vf. Muntele Tămăşel -1347 m şi coboară spre sud, până la confluenţa 

Dâmboviţa/Dragosloveni. În continuare urmează spre sud malul drept al 

Dâmboviţei, până la confluenţa cu valea Mira, de unde ocoleşte pe la est localitatea 

Sătic şi revine pe râu în dreptul bornei 383 UP III, OS Rucăr. Limita urmăreşte 

aval malul drept al Dâmboviţei până în apropiere de intrarea în Cheile Dâmboviţei 

la borna silvică 382 UP III, OS Rucăr şi urmează culmea secundară din dreapta 

Dâmboviţei, urcând prin Gruiul Raţei -1083,4 m, apoi se îndreaptă spre sud-est pe 

culmea Piscul cu Colţi, până la ieşirea Dâmboviţei din chei la borna silvică 39 UP 

VI, OS Rucăr. De aici limita urmează din nou malul drept al Dâmboviţei trecând 

prin satul Podu Dâmboviţei, până în apropierea intrării în chei, la linia de înaltă 

tensiune la borna silvică 6 UP III, OS Rucăr. În continuare se îndreaptă spre vest, 

urcând pe versant în lungul liniei de înaltă tensiune până la limita fondului forestier 

la borna silvică 5 UP III, OS Rucăr, pe care o urmează prin Vf. Crucii -987,7 m, 

până la ieşirea Dâmboviţei din chei la borna silvică 163 UP VII, OS Rucăr. 

Limita sudică. De la ieşirea râului Dâmboviţa din chei la borna silvică 163 UP 

VII, OS Rucăr, urmăreşte limita fondului forestier spre sud prin locul numit La 

Cuculeţ şi prin locul numit La Brădet la borna silvică 160 UP VII, OS Rucăr, după 

care urcă prin pădure pe linia de cea mai mare pantă până în culmea Prislop pe care 

o urmează până în Vf. Piatra Berbecilor -1412,5 m. Din acest vârf limita coboară 

pe culme până în amonte de Cheile Pitei, urmăreşte în amonte pârâul Pita, până la 

un afluent de dreapta pe care urcă în culmea Menghia la cota 1132 m. Din acest 

punct limita coboară în pârâul Plaiul, pe care îl urmează în aval până la confluenţa 
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cu Valea Ghimbav X-1.25.5 şi apoi urcă pe aceasta până la confluenţa cu pârâul 

Bechet. 

Limita estică. De la confluenţa Valea Ghimbav/Bechet limita urcă spre nord-vest 

pe linia de cea mai mare pantă în Culmea Ghimbavului la borna silvică 4 UP VII, 

OS Rucăr, pe care o urmează spre est prin Muntele Ghimbav -1335,5 m, Vf. Colţii 

Ghimbav -1406,6 m, până la limita fondului forestier borna silvică 358 UP VIII, 

OS Rucăr. De aici se continuă pe limita fondului forestier până în râul Dâmboviţa 

la borna silvică 385 din UP VIII, OS Rucăr. Apoi se îndreaptă spre nord urmând 

malul stâng al Dâmboviţei până la confluenţa cu Dâmbovicioara X-1.25.3, de unde 

urcă în amonte pe aceasta până la intrarea în Cheile Dâmbovicioarei la borna 

silvică l UP VI, OS Rucăr, urcă limita superioară a versantului stâng al cheilor, 

urmărind limita dintre fâneţe şi fondul forestier până la borna 279 UP VI, OS 

Rucăr, traversează pădurea la borna silvică 280 UP VI, OS Rucăr şi urmăreşte 

limita fondului forestier până în râul Dâmbovicioara aval de satul Dâmbovicioara 

la borna silvică 213 UP VI, OS Rucăr. În continuare limita traversează râul 

Dâmbovicioara pe malul drept, urmează limita fondului forestier pe marginea 

satului Dâmbovicioara, revine pe malul stâng amonte de sat la borna silvică 151 

UP VI, OS Rucăr, continuă pe limita fondului forestier ce include stâncăriile 

împădurite şi Peştera Dâmbovicioarei, traversează apoi Dâmbovicioara aval de 

construcţiile din Valea Rea la borna silvică 255 UP VI, OS Rucăr, pe care le 

ocoleşte la borna silvică 25 UP VI, OS Rucăr, revenind pe stânga văii la ieşirea 

Dâmbovicioarei din Cheile Brusturetului la borna silvică 142 UP VI, OS Rucăr pe 

care le include în parc. Amonte de Cheile Brusturetului la borna silvică 133 UP VI, 

OS Rucăr, limita urcă pe versantul stâng la limita superioară a fondului forestier în 

Colţul Păltinişului -1232 m prin borna 134 UP VI, OS Rucăr. În continuare limita 

ajunge în culmea Pleşei pe limita pădurii, respectiv bornele 132, 241, 165 UP VI, 

OS Rucăr, urmărind culmea până în cota 1488 m la borna silvică 64 UP VII, OS 
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Râşnov, trecând prin Vf. Gâlma Pleşei -1471,8 m. Limita parcului urmăreşte 

marginea fondului forestier ajunge în Vârful lui Stavrăţ -1216,6 m, urmează apoi 

interfluviul Valea lui Nen/Valea Seacă până la confluenţa celor două la borna 

silvică 126 UP VII, OS Râşnov, coboară pe Valea lui Nen până la primul afluent 

pe dreapta pe care îl urmează până la obârşia acestuia, la intersecţia de drumuri din 

satul Peştera. De aici coboară pe pârâul Rudăriţa până la confluenţa cu valea 

Sbârcioara VIII-1.50.4.2, urmează aval valea Sbârcioarei şi mai jos valea Turcu 

VIII-1.50.4 până la borna 212 din UP VII, OS Râşnov, situată la extremitatea 

estică a Colţilor Măgurii, în apropierea localităţii Bran. 

 

 

Limitele ROSCI 0194 Piatra Craiului 

 

           Limitele ROSCI 0194 Piatra Craiului sunt conform Ordinului ministrului 

mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007. 
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Anexa nr. 11 

Zonarea internă a  Parcului Naţional Piatra Craiului şi activităţile permise 

în fiecare zonă şi în suprafaţa din situl ROSCI 0194 Piatra Craiului din 

afara parcului 

 
 
 

(1) Zonarea internă a Parcului Naţional Piatra Craiului este cea aprobată prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 cu 

următoarele modificări: 

     Zonarea internă a Parcului Naţional Piatra Craiului este cea aprobată prin 

Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 şi 

include parcelele şi subparcelele: 23 A, 23 B, 24-26, 27, 28 A, 34, 36 B, 36 C, 36 

D, 36 E, 36 F, 36 G, 40, 41, 43 C, 43 D, 43 E, 44-46, 49, 50 52, 55 C, 55 D, 56 C, 

57 D, 59 D, 62 E, 62 F, 63, 66, 67 A, 67 C, 69 A, 69N, 70, 74 A, 74 C, 74N, 75, 77 

din UP V Faţa Pietrei Craiului; 2 B, 3, 6-8, 10, 13, 15, 16, 18, 21, 25, 26, 29, 31-

58, 61 A, 63, 64, 129 B, 129 D, 132 B, 132 D din UP VI Bârsa Groşet; 1, 2, 18, 

123 C, 124 B, 125 D, 126 B, 126V, 127N, 128 B, 128V, 132, 135 B, 136 B, 139 B, 

140 B, 142 C, 143 C, 144N, 145 G, 152 C, 153 D, 154 C, 155N, 156 E, 165 C, 166 

B, 173 G, 174 E, 175N, 176 E, 179 B, 180 C, 181 B, 181 D, 184 B, 186 B, 187 D, 

188 A, 188 C, 188V, 189 din UP III Cascoe, 1N, 6N, 16 A, 16N1, 16N2, 22 D, 23 

E, 24 F, 27N, 30 C, 31 C, 32 C, 33 C, 35 C, 36 D, 37 C, 37N, 38 C, 38 D, 38N, 39 

B, 40 D, 41 C, 45, 46 C, 50 C, 51 B, 52 B, 53 B, 54 C, 55 B, 56 B, 63N, 64N, 65 

A, 65N, 67 A, 70N, 71N, 75N, 108 A, 108N, 110N din UP VI Dâmbovicioara, 1, 

2, 82-84, 91-94 din UP VII , 114, 180 A, 180 B, 180 C, 180 D din UP VIII Cheile 

Ghimbavului, enclavele aflate în interiorul acestor grupuri de parcele, precum şi 

golul alpin al Pietrei Craiului, cu următoarele modificări: 
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                     Se introduc în Zona cu protecţie strictă subparcelele: 188 E din UP III 

Cascoe, 27 din UP VI Bârsa Groşet, 51 A, 51 B din UP V Faţa Pietrei Craiului; 

 De asemenea, în ZPS se introduc următoarele suprafeţe de fond forestier, 

achiziţionate în scopul conservării de către Fundaţia Conservation Carpathia: 

119 A, 119 B, 120 A, 120 C, 120 D, 120 E, 121 A, 121 B, 121 D, 122 A, 122 B, 

123 A, 123 B, 124 A, 125 A, 125 C, 126 A, 128 A, 129 A, 129 B, 130 A, 131 A, 

132, 151 A 151 B, 152 A, 157 C, 158 A, 158 B, 158 C, 159 A, 159 B, 159 C, 160 

B, 160 C, 160 D, 160 E, 161 C, 169 C, 169 D, 169 G, 170 A, 170 B, 171 A, 171 B, 

171 C, 171 D, 172 A, 172 B, 172 C, 173 A, 173 B, 173 C, 173 D, 173 E, 173 F, 

174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174V, 176 A, 176 B, 176 D, 177 B, 177 C, E 14 din 

UP III Cascoe din care 123 A, 123 B, 124 A, 125 A, 126 A, 128 A, 129 A, 129 B, 

173 A, 173 B, 173 C, 173 D, 173 E, 173 F, 174 A, 174 B, 174 C, 174 D, 174V, 

176 A, 176 B, 176 D, 177 B, 177 C aparţin primului rând de parcele întregi din 

jurul Zonei cu protecţie strictă/integrală; 29 B, 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32 A, 32 B, 

33 A, 33 B, 36 B, 38 A, 38 B, 39 A, 39 C, 40 A, 40 B, 46A, 46 A, 61 A, 61 B, 61 

C, 61 E, 64 A din UP VI Dâmbovicioara, din care 30 A, 30 B, 31 A, 31 B, 32 A, 

32 B, 33 A, 33 B, 36 B, 38 A, 38 B, 39 A, 39 C, 40 A, 40 B, 46A, 46 A, 61 A, 61 

B, 61 C, 61 E, 64 A aparţin primului rând de parcele întregi din jurul Zonei cu 

protecţie strictă/integrală; 180 A LG 18, 180 B, 180 C, 180 D din UP VIII Cheile 

Ghimbavului din care 180 A LG 18, 180 B, 180 C, 180 D aparţin primului rând de 

parcele întregi din jurul Zonei cu protecţie strictă/integrală. 

          De asemenea, se introduc tot la solicitarea fundaţiei Conservation Carpathia 

părţi din subparcele aparţinătoare Zonei cu conservare durabilă în Zona cu 

protecţie strictă conform cu tabelul de mai jos: 
 

UP 
PRPI 
(ua) 

ZCD 
(ua) 

Suprafaţa 
(ha) UP 

PRPI 
(ua) 

ZCD 
(ua) 

Suprafaţa 
(ha) 

III   134 0,69 III   178 C 0,38 
III   141 A  0,14 III 180   5,03 
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A 

III 
142 
A   0,78 III 

181 
C   4,26 

III 
145 
A   0,06 III 

182 
A   7,32 

III 
145 
E   0,9 III 

182 
B   2,12 

III   146 A 0,55 III   183 2,17 

III   146 B 2,98 III 
184 
A   5,76 

III   146 C 2,96 III 
184 
C   5,13 

III   146 D 32,34 III   185 3,3 

III   147 A 0,69 III 
186 
A   2,13 

III   147 C 14,76 VI 2 B   3,74 
III   148 A 0,05 VI   2 C 1,08 
III   149 0,36 VI   2 D 0,89 
III   150 A 0,71 VI   3 A 2,25 
III   150 B 7,1 VI   3 B 1,5 
III   150 C 5,26 VI   4 A 13,17 
III   152 B 12,13 VI   4 B 0,77 
III   153 A 12,86 VI   8 A 10,54 
III   153 B 0,51 VI   9 C 2,81 
III   154 B 0,76 VI 11 A   0,04 

III 
156 
A   0,45 VI 11 B   0,9 

III 
156 
B   4,03 VI 11 C   0,1 

III   156 C 10,55 VI 11 D   0,73 
III   156 D 10,31 VI 12 B   20,35 
III   157 A 9,77 VI 12 C   8,5 
III   157 B 4,56 VI 12 D   0,3 

III   158 E 7,11 VI 
613 
C   1,01 

III   
160 B 
L18 0,68 VI 

613 
E   0,1 

III   
161 A 
L18 0,13 VI 

15 
A1   2,46 

III   161 A 1,83 VI 19 A   20,01 
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III   161 B 19,26 VI 20 A   1 
III   161 D 0,48 VI 20 B   13,31 

III   
162 A 
L18 0,19 VI 20 C   0,53 

III   162 A 2,91 VI   21 A 3,26 
III   162 C 14,22 VI 23 A   2,7 
III   162 D 0,07 VI 23 B   11,7 
III   163 B 13,42 VI 23 C   1,25 
III   163 C 4,01 VI 23 D   0,65 
III   163 E 0,08 VI 24 E   1,96 
III   169 A 1,45 VI 24 G   0,2 
III   169 B 11,48 VI 27 A   1,87 
III   169 E 2,3 VI 27 C   1,86 
III   169 F 0,06 VI 28 A   0,95 
III   170 C 1,6 VI 41 F   0,13 
III   170 D 3,1 VI   42 B 1,33 
III   176 C 1,89 VI 43 B   3,31 
III   176 F 19,52 VI 46 B   9,77 
III   177 D 0,05 VI   60 7,4 
III   178 A 2,52 VI 61 D   6,35 

III   
178 A 
LG 18 1,34 VI 62   3,97 

 
Notă: PRPI=primul rând cu parcele întregi din jurul ZPS/ZPI; ZCD = zona cu conservare 

durabilă. 
 

(2) În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, zonarea interioară a PNPC cuprinde 

următoarele: 

 

a) Zona cu protecţie strictă, denumită în continuare ZPS – corespunzând 

categoriei I b a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii, denumită în 

continuare IUCN - cuprinde Rezervaţia Ştiinţifică şi fosta zonă de conservare 

specială, cu unele mici excepţii care vor fi detaliate în continuare. Această zonă are 

o mare importanţă ştiinţifică şi cuprinde zone sălbatice în care nu au existat 

intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. În această zonă este 
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interzisă desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de 

cercetare, educaţie şi ecoturism, cu limitări descrise prin Planul de Management.  

Zona de protecţie strictă cuprinde: 

i) Zona Centrală include zona Peretele Vestic, respectiv rezervaţia ştiinţifică 

şi zonele forestiere strict protejate prin amenajamentele silvice de pe versanţii estic 

şi vestic ai Pietrei Craiului, golurile alpine de pe versantul estic, zona exceptată de 

la păşunat precum şi zona forestieră strict protejată din Piatra Craiului. 

Limita acestei zone este descrisă în felul următor: 

           Spre exterior, în partea de nord, limita porneşte de la borna 4 UP VI Ocolul 

Silvic Zărneşti, în zona Râului Zărneştilor. Urcă spre vest, pe limita unităţii 

amenajistice 2A până la borna 13. Urmează limita dintre parcelele 5 şi 6, până la 

borna 12, apoi coboară spre nord, până la bornele 24 şi 11. Se îndreaptă spre vest, 

pe limita inferioară a pădurii, până la borna 14, de unde urcă din nou spre sud, pe 

limita dintre unităţile amenajistice 9 A şi 7 A, până la borna 19. Schimbă direcţia 

spre vest, urmând limitele forestiere şi trecând prin bornele 26, 31, 32, traversează 

traseul turistic care urcă pe Valea Crăpăturii, la borna 34 pe acelaşi traseu. 

Urmează limita dintre unităţile amenajistice 18 şi 19, la borna 38, traversează 

muchia Crăpăturii şi ajunge la borna 39. Coboară pe Muchia Chicera, până la 

borna 40, după care urmează limita sinuoasă a pădurii, traversând traseul turistic 

care merge de la Zărneşti la Ref. Diana şi ajunge la borna 54. Urmează limita 

sinuoasă a fondului forestier, trecând prin următoarele borne: 53, 61 când trece 

Padina Şindrilăriei, 62 bis, 62 pe Muchia Padinii Şindrilăriei, 65, 71, 66, 76. 

Părăseşte limita fondului forestier, ocolind pe la sud unitatea amenajistică 36 A. 

Ajunge în traseul Padina Popii, în borna 80. Urmează din nou limita sinuoasă a 

fondului forestier, trecând prin următoarele borne: 81, 81 bis, 85, 87, 84, 88, 91, 

95, 101, 103, 104, 108, 107, 106, 118, 97. Intră în fond forestier şi parcurge un 

traseu care trece prin bornele 119, 121, 102, 126. Include unitatea amenajistică 61 
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A, trecând prin bornele 128 şi 113. Urcă printre parcelele 62 şi 56 până la borna 

112.  Merge spre sud vest, paralel cu creasta, trecând prin bornele 129, 132 pe pr. 

Vlăduşca, 130 pe Muchia Vlăduşca, trece în linie dreaptă păşunea împădurită şi 

reintră în fond forestier la limita dintre unităţile amenajistice 129A şi 129 B şi D. 

Continuă pe limita dintre 132A şi 132 B, după care traversează din nou o păşune 

împădurită, ajungând la limita cu judeţul Argeş. Din borna 224 UP III OS Rucăr, 

coboară pe culmea Tămăşelul trecând prin bornele 249, 227, 229, 231, 234, 245, 

240 , 242 şi 269. Urcă pe limita dintre parcela 132 şi 133 până în borna 270. Urcă 

în continuare spre nord-est trecând prin bornele 267, 272, 265, 263 şi 261 ajungând 

până la limita dintre suparcele 128A şi 128B. Continuă spre sud – vest pe limita 

dintre 135 A cu B, 136A cu B, 138A şi 136 B, ajunge în borna 276. În continuare 

trece printre ua 139 A şi B, 140 A şi B, 142 B şi C, 143 B şi C, 145 E şi G până la 

borna 291. În zonă mai sunt parcele 146 şi 147 incluse în zona de protecţie 

integrală, a căror limită începe din borna 292, coboară pe Culmea Bengii trecând 

prin bornele 293, 283, urcă pe limita dintre parcelele 146 şi 147 pâna la limita 

dintre subparcelele 147A şi 147E. Coboară spre vest printre subparcelele 147 A şi 

E, 147 A şi C până în Valea lui Ivan. Urmează Valea lui Ivan până în borna 298, 

lasă în afară subparcela 147B şi urcă pe Plaiul Satului până la borna 295. Urcă spre 

sud – est pe limita dintre parcelele 146 şi 149 până în borna 294. Urcă apoi pe 

Culmea Lungă trecând prin borna 299 până în borna 292. Din borna 291 continuă 

pe limita dintre  152 B şi C, 153 A şi D, 154 B şi C, 156 B, C, D şi E, 165 D şi C , 

166 A şi B. De aici coboară spre sud – vest pe Culmea Speriată trecând prin 

bornele 333, 346, 335, 344, 339, 343, 342 incluzând subparcela 170D. În zonă mai 

sunt parcelele 158 – 162 şi enclavele E 13 şi E14  incluse în zona de protecţie 

integrală, a căror limită începe din borna 316 şi se continuă în direcţia sud urmând 

liziera pădurii , exceptând suprafeţele retrocedate conform Legii nr. 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv unităţile amenajistice 159, 160, 
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161, 161, 162, 162, şi trecând prin bornele 454, 318, 455, 456, 324, 457, 458, 459, 

325. Urcă pe culmea Păltineţ prin bornele 323, 320, 317, 313, 314. Coboară pe 

liziera pădurii până în borna 316. De la borna 342 urcă pe Valea Speriată până la 

limita dintre 177A şi 177B , urmează limita dintre aceste două subparcele până în 

culmea Gruiul Mirii. Urcă pe Gruiul Mirii printre parcelele 177 şi 178 până în 

borna 353. Urcă în continuare până în borna 354, iar de la intersecţia subparcelelor 

179A cu 179 B urmează limita dintre acestea spre sud trecând printre subparcelele 

180 A şi 180 C, până în pârâul Mirii. Coboară pe acesta printre parcelele 180 şi 

181 prin bornele 359 şi 362 până în borna 361. Urmează limita sinuoasă a pădurii 

trecând prin bornele 364, 363, 370, 369 şi 368. În zonă este parcela 183 cu bornele 

365 şi 374 inclusă în zona de protecţie integrală.  Continuă pe limita dintre 184 B 

cu C. Parcurge în continuare limita dintre 184 B cu C , 186 A cu B, 187 C cu D, 

187 C cu 188 A până în borna 380, o coteşte spre est, pe limita sudică a unităţii 

amenajistice 188 A, şi ajunge în creastă, la borna 7/VI. Urmează spre nord Culmea 

Pietricica, trecând prin bornele 9, 28, 31, 32, 33, 35,46, incluzând ua 15 D şi borna 

47. Coboară pe Valea Ursului până în borna 48 şi revine spre creastă pe limita 

dintre parcelele 20 şi 21, trecând prin borna 49, până la punctul de intersecţie 

dintre subparcelele 22 C şi 22 D. În zonă mai sunt subparcelele 2A cu bornele 228 

şi 229 şi 15 A cu bornele 36, 38 incluse în zona de protecţie integrală. Urmează 

limita între 22 C şi D, coboara pe pârâul Ghica Mare până în borna 54. Urcă pe 

Culmea Dogarilor până la intersecţia unităţilor amenajistice 23 B cu 23 E, urmează 

limita dintre subparcelele 24 E şi 24 F, coboară pe limita dintre parcelele 24 şi 30 

până la limita dintre 24 B, E şi G, urmând limita dintre acestea până în Valea 

Ghica Mare, pe care o coboară până în borna 57. Urmează Valea Peşterii până în 

borna 43, urcă pe limita dintre subparcelele 25 A şi 25 B, urmează limita dintre 

parcelele 25 şi 29 trecând prin borna 62, urmează limita dintre subparcelele 29 A şi 

29 B, coboară până în borna 67. Urcă pe limita dintre parcelele 34 şi 44 până în 
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borna 86. Urcă în continuare pe pârâul Canalului trecând prin bornele 86, 70, 76 şi 

77. Urmează limita dintre parcelele 41 şi 42 până în borna 82, se îndreaptă spre 

creastă urmând marginea sinuasă a pădurii prin bornele 81 şi 80, exceptând 

subparcela 39 C.  Intră în fond forestier, pe limitele 46 B cu C pe pr. Steghiei, 50 B 

cu C la Podu Viţeilor, 51 B cu C, 52 A cu B, 53 A cu B, 54 B cu C, 55 A cu B şi 

56 A cu B. Intră pe teritoriul OS Zărneşti, UP V şi trece Culmea Şaua Vlăduşca, 

borna 104. Urmează limita dintre pădure şi păşunea Vlăduşca, trece prin borna 

108, traversează în linie dreaptă păşunea până în borna 109, după care reintră în 

pădure. Urmează limita dintre unităţile amenajistice 36 A cu B, 36 C şi D cu 35 A, 

36 E şi F cu 37 C, B, V prin borna 112. Continuă prin borna 121 pe limita dintre 43 

B cu C, 43 B cu 44 A la borna 122-pr. Mărtoiu, 47 B cu 46 la borna 128, 48 A cu 

49 la borna 129, 48 A cu 50 A la borna 131-pârâul Pişătoarea, spre borna 134 şi 

urcă între 52 A şi B cu 55 B, 55 B cu C, 55 B cu 56 C la pr. Ciocrac, 56 C cu 56 B 

şi D, 57 C cu D, 59 C cu D la borna 144, traversează păşunea împădurită 

Curmătura, intră pe limita dintre 62 E şi F cu A, coboară pe pârâul Curmăturii până 

în borna 152 de unde urmează limita de sud a parcelei 63 la borna 154. Urmează 

limita dintre parcelele 63 şi 64 până în borna 155. Trece printre 65 şi 66 până în 

borna 157. Urmează liziera pădurii spre nord până în borna 158, apoi limita dintre 

67A cu B, 67A cu Zănoaga la borna 165, ocoleşte Zănoaga pe la est trecând prin 

bornele 164 şi 170. Coboară pe pârâul Dănişor pe limita dintre parcelele 73 şi 74 

până în borna 171. Coboară pe Valea Prăpăstiilor până la  borna 4/VI OS Zărneşti, 

deasupra cabanei Gura Râului, care e punctul de plecare. Din zona de protecţie 

specială sunt excluse păşunile: Pietricica integral, Păşunea Funduri Prelungi 

parţial, Păşunea Baciu parţial, Păşunea Şesul Mărtoiu parţial şi Păşunea Padinile 

Frumoase, limitele acestora fiind detaliate la Zona de Dezvoltarea Durabilă. 
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Rezervaţia ştiinţifică cuprinde gol alpin, respectiv jnepenişuri, păşuni 

alpine şi stâncării situate pe versantul vestic al Pietrii Craiului, în judeţele Braşov 

şi Argeş, fiind limitate de creasta Pietrii Craiului şi limita superioară a pădurii. 

În nord, limita rezervaţiei ştiinţifice porneşte de la Valea Crăpăturii de la 

borna silvică 250, se îndreaptă spre vest şi apoi spre sud vest, urmând limita 

pădurii şi trecând prin bornele 249, traversează Padina Şindrilăriei prin bornele 

248, 247, traversează Padina Popii prin bornele 246, 245, 244, 243, 242, 241, 238, 

237, 230, 258, la borna 231 traversează traseul turistic “La Lanţuri”. În continuare, 

trece prin borna 210, după care traversează limita dintre Braşov şi Argeş. Toate 

bornele sunt în UP VI OS Zărneşti. 

În judeţul Argeş, intră la borna 251 şi se îndreaptă spre sud, urmând limita 

superioară a pădurii din UP III, OS Rucăr, prin bornele 252, 253, 255, 256, 260, 

275, 281, 282, 286, 288, 290, 303, 305, 307, 310, 331, 332, 348, 349, 352, după 

care urcă spre est până în creastă, la borna 35. De aici se îndreaptă din nou către 

nord, urmând culmea Piatra Craiului, trecând prin formaţiunile Vf. Pietricica, Şaua 

Funduri, Vf. Funduri, Vf. Pietrei, Vf. Lespezi, Vf. Coama Lungă, Umerii Pietrei 

Craiului, Colţii Grindului, Şaua Grindului, Piscul Baciului, punct în care reintră în 

judeţul Braşov, Vf. Căldarea Ocolită, Vf. Sbirii, Ţimbalul Mic, Vf. Dintre Ţimbale, 

Ţimbalul Mare, Vf. Ascuţit, Vf. Padina Popii, Şaua Padina Închisă, Vf. Padina 

Închisă, Vf. Turnu, Şaua Curmăturii şi Şaua Crăpăturii. Se întoarce pe valea 

Crăpăturii până la borna 250, care a fost punctul de plecare. 

 

ii) Zona Prăpăstiile Zărneştiului   Începe de la borna 167, merge printre 

parcelele 69 A cu 69 B şi D, apoi 69 A cu 65 A, până la borna 160 din Valea 

Râului. Coboară pe râu până la borna 83, se îndreaptă spre nord-vest, pe limita 

dintre 40 A şi D cu 41 A, 41 A cu N, iar 41N e înconjurat pe la nord şi ajunge la 

borna 135. Urmăreşte pârâul Brusturetului, până la borna 118, schimbă direcţia 
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spre sud, trecând prin bornele 119, 117, 116 şi 86, traversând drumul forestier 

Valea Vlăduşca. Din borna 86 trece printre parcelele 28 şi 40, urmează limita 

dintre 28 A şi B, 27 şi 28 până la borna 82, urmează culmea Prăpăstiilor până în 

borna 80. Urmează spre nord – est limita fondului forestier trecând prin bornele 78, 

77, 73, 75, 76, 72, intră în pădure pe limita dintre 23 B şi C, coboară în Valea 

Prăpăstiilor la borna 68, urmează valea în amonte până la borna 168 şi urcă pe 

culme la borna 167, care este punctul de plecare. 

 

iii) Zona Cheile Brusturetului. Această zonă include 3 sectoare de chei, 

respectiv cheile din zona Peşterii Dâmbovicioara, Cheile Brusturetului propriu-zise 

şi cheile Văii Seci, precum şi zona de vegetaţie a speciei Ligularia sibirica de la 

Brusturet. 

În nord, pe Valea Seacă a Pietrelor, din borna 126, limita pleacă spre nord-

vest, ocoleşte pe la est, nord şi vest parcela 45, trecând prin bornele 88, 89, 84, 85, 

87. Coboară pe vale, până la borna 59, după care ocoleşte pe la vest, unităţile 

amenajistice 27 N, 26N, 16 A , N1 şi N2, exceptând parcela 16 B, trecând în 

bornele 26 şi 25, lângă Valea Dâmbovicioarei. Coboară pe vale, până la borna 18, 

ocoleşte pe la vest unitatea amenajistică 6N şi se întoarce în partea de sud, trecând 

prin borna 17, traversează valea şi ajunge în borna 151. 

Urcă pe limita parcului până la borna 132, trecând prin bornele 256, 255, 

142, 143, 139, 140, 136, 134, 244, 243 şi 242, după care intră în pădure între 

unităţile amenajistice 65 A şi B, merge pe marginea vestică a unităţilor 

amenajistice 65 A, 65N, 64N, 63N pe care  le ocoleşte şi pe la nord, ajungând în 

borna 126, care e şi punctul de plecare. 
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iv) Zona Cheile Dâmbovicioarei – Cheile Dâmboviţei.  Această rezervaţie 

include 2 sectoare şi anume Cheile Dâmbovicioarei şi Cheia Mică de sus a 

Dâmboviţei. 

Punctul de plecare este punctul în care limita parcului părăseşte Valea 

Dâmboviţei, în zona unităţii amenajistice 18 C UP III şi urmează limita parcului 

până pe Piscul cu Colţi, trecând prin bornele 42, 41 şi 30 unde coboară în Valea 

Dâmboviţei, la borna 39, apoi coboară la vale până la intersecţia cu limita sudică a 

unităţii amenajistice 189 C. 

Limita intră pe teritoriul UP VI OS Rucăr, la borna 2/VI. Limita coboară la 

borna 1, în vale, de unde urmăreşte spre est şi nord limita parcului, exceptând 

subparcela 110 A până la borna 213, în aval de localitatea Dâmbovicioara. Această 

limită trece prin bornele  216, 279, 280 şi 213. Până înainte de borna 212, limita 

merge pe vale, pe care o părăseşte urcând pe o culme care e limita estică a unităţii 

amenajistice 1N, după care intră în teritoriul UP III pe la borna 7/VI. 

Limita ocoleşte subparcela 188 C pe la nord şi vest, până la borna 385, 

traversează valea şi urcă până la punctul de plecare. Din această zonă este exclusă 

unitatea amenajistică 188 E.  

 

v) Zona Cheile Mari ale Dâmboviţei. Aceasta include 2 sectoare şi anume 

Cheia Dâmboviţei şi Cheia Ghimbavului. 

Punctul cel mai nordic de plecare este borna 6/III, de unde limita urmăreşte spre 

sud pe Plaiul Mare limitele unităţilor amenajistice 2 şi 1 din UP III, trecând prin 

borna 1 şi 2, până la borna 163/ VII, după care urmăreşte limita fondului forestier 

spre sud prin locul numit La Cuculeţ şi prin locul numit La Brădet la borna silvică 

160 UP VII, OS Rucăr, după care urcă prin pădure pe linia de cea mai mare pantă 

până în culmea Prislop pe care o urmează până în Vf. Piatra Berbecilor trecând 

prin bornele 158, 157 şi 159. Din acest vârf limita coboară pe culme până în 
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amonte de Cheile Pitei, urmăreşte în amonte pârâul Pita, până la un afluent de 

dreapta pe care urcă în culmea Menghia, coboară în pârâul Plaiul, pe care îl 

urmează în aval până la confluenţa cu Valea Ghimbav şi apoi urcă pe aceasta până 

la confluenţa cu pârâul Bechet, trecând prin bornele 142, 136, 135, 132, 133, 138, 

140, 139, 124 şi 5/VII. De la confluenţa Valea Ghimbav/Bechet limita urcă spre 

nord-vest pe linia de cea mai mare pantă în Culmea Ghimbavului la borna silvică 4 

UP VII, OS Rucăr, pe care o urmează prin Muntele Ghimbav şi Vf. Colţii 

Ghimbav, până la limita fondului forestier la borna silvică 358 UP VIII, OS Rucăr. 

De aici se continuă pe limita fondului forestier până în râul Dâmboviţa la borna 

silvică 6 din UP III, OS Rucăr.  

În ceea ce priveşte păşunatul, acesta este interzis în zona parcului având 

valoare mare conservativă. 

Această zonă se suprapune pe versantul vestic cu rezervaţia ştiinţifică, iar 

pe versantul estic este cuprinsă între creasta principală şi limita naturală superioară 

a pădurii. 

Limitele acestei zone sunt următoarele: 

     Pe versantul vestic urmăreşte limita rezervaţiei ştiinţifice, aşa cum au 

fost ele descrise mai sus. 

     Pe versantul estic limita porneşte de la borna 156, unitatea 

amenajistică 62F, urmăreşte limita superioară a parcelei 62 până la 

capătul subparcelei 62E, de unde traversează păşunea împădurită, 

intersectând traseul turistic Padinile Frumoase până la borna 138. De aici 

urmăreşte limita superioară a parcelarului prin bornele 137, 123 , 111, 

107, iar de la intersecţia ua 36B cu pârâul Vlăduşca traversează păşunea 

la borna 106 şi continuă până la borna 105. De aici intră în UP VI 

Dâmbovicioara şi trece prin bornele 109 şi 108 din unitatea amenajistică 

56B, după care traversează păşunea pe deasupra refugiului Grind pâna la 
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capătul grohotişului de pe Valea Cheia de Sub Grind, coborând apoi pe 

firul văii până la borna 105 din unitatea amenajistică 54C, urmăreşte 

limita superioară a parcelarului apoi prin borna 99 până la extremitatea 

superioară a subparcelei 51B de unde traversează păşunea pe curba de 

nivel până la marginea subparcelei 46C. De aici urmăreşte limita 

subparcelei  46C, pâna la intersecţia limitei subparcelei 46C cu valea 

Steghiei, urcă până la capătul superior al subparcelei 46C, de unde 

coboară peste culmea Funduri şi traseul ce duce la şaua Funduri până la 

borna 79 din unitatea amenajistică 40D. Limita urcă apoi spre şaua 

Funduri pe limita fondului forestier, trecând prin bornele 78, 75 şi 74. De 

aici limita se suprapune cu cea a rezervaţiei ştiinţifice. 

 

 Total suprafaţă ZPS = 6292 ha.  

 

 

b) Zona de protecţie integrală ,denumită în continuare ZPI - 

corespunzând categoriei II a IUCN – cuprinde cele mai valoroase bunuri ale 

patrimoniului natural din interiorul parcului.  

(1) În ZPI sunt interzise: 

aa)orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice 

forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de 

conservare; 

bb)activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării 

ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor 

destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 
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   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în zonele de protecţie integrală, 

în afara perimetrelor rezervaţiilor ştiinţifice cu regim strict de protecţie, se pot 

desfăşura următoarele activităţi: 

aa)ştiinţifice şi educative; 

bb)activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

cc)utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale 

domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în 

vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de 

administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile 

de floră şi faună prezente; 

dd)localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

ee)intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

ff) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei 

naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii 

publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile 

afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu 

avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea 

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

gg)acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

hh) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 

necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de 
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înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

 

Zona de protecţie integrală cuprinde: 

Păşunile Pietricica integral, Păşunea Funduri Prelungi parţial, respectiv din 

păşunea Funduri pe limita pădurii urcă prin borna 80 până la capătul superior al 

subparcelei 46C, coboară peste culmea Funduri şi traseul ce duce la şaua Funduri 

până la borna 79 din unitatea amenajistică 40D, continuă pe limita pădurii prin 

borna 81 până în păşunea Funduri, Păşunea Funduri Prelungi parţial situată 

desupra fostului canton silvic Lespezi, limitată după cum urmează: de la 

extremitatea superioară a subparcelei 51B traversează păşunea pe curba de nivel 

până la marginea subparcelei 46C şi coboară pe limita fondului forestier prin borna 

90 până în borna 97 de unde urcă la punctul de plecare, Păşunea Baciu parţial, în 

interiorul limitelor: de la borna 108 din unitatea amenajistică 56B traversează 

păşunea pe deasupra refugiului Grind pâna la capătul grohotişului de pe Valea 

Cheia de Sub Grind, coborând apoi pe firul văii până la borna 105 din unitatea 

amenajistică 54C, urmăreşte limita fondului forestier prin borna 107 până la 

punctul de plecare borna 108, Păşunea Şesul Mărtoiu parţial, de la 123 urmăreşte 

limita pădurii prin borna 111 până la intersecţia subparcelelor 36D cu 36 C şi se 

întoarce pe curba de nivel la punctul de plecare, Păşunea Padinile Frumoase care 

porneşte de la capătul subparcelei 62E, traversează păşunea împădurită, 

intersectând traseul turistic Padinile Frumoase până la borna 138, iar apoi 

urmăreşte liziera pădurii prin bornele 139, 144 limita păşunii Curmătura, borna 152 

şi se întoarce la punctul de plecare. 

De asemenea, în ea este inclusă şi Peştera Liliecilor din satul Peştera, comuna 
Moieciu, cu o suprafaţă de 1,5ha, aceasta fiind inclusă în rețeaua Natura 2000 și se 
încadrează în clasa de tip B. În aceasta se instalează periodic una dintre coloniile 
importante de gestaț ie de lilieci din Carpații Meridionali. Șapte dintre speciile de 
lilieci se află înscrise în lista roșie. 
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Suprafaţa acestei zone totalizează: ZPI = 104 ha. 

 

c) Zona de conservare durabilă, denumită în continuare ZCD - 

constituie în Parcul Naţional Piatra Craiului o zonă cu o suprafaţă totală de 7034ha. 

În această categorie se încadrează restul suprafeţei care este limitată spre 

exterior de limitele parcului naţional şi ale zonei de dezvoltare durabilă, iar spre 

interior de limitele ZPS şi ZPI. 

Această zonă este administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi 

pentru recreere.  

 În ZCD se pot desfăşura următoarele activităţi: 

aa) ştiinţifice şi educative; 

bb) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-

investiţii; 

cc) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, 

în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului 

naţional, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră 

şi faună prezente; 

dd) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

ee)intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor 

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până 

la intrarea în vigoare a planului de management; 

    ff) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale 

şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 
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administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 

    gg) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific 

şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului 

şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, 

acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate 

ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 

    hh) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii 

în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 

lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se 

fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

ii) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează 

terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu acordul 

administraţiei ariei naturale protejate; 

jj) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de 

conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea 

lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de 
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dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de 

parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală, în restul 

zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează 

regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de 

transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi 

cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de 

masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se 

vor aplica cu restricţii impuse de planurile de management al parcurilor şi de 

ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate.  

kk) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin 

introducerea de tehnologii cu impact redus. 
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Unităţile amenajistice cuprinse în primul rând de parcele întregi limitrofe 

zonelor cu protecţie strictă sau integrală în PNPC sunt  : 
 

NR. 
CRT. 

Ocol silvic UP Ua 

1. OS Braşov  VI Bârsa 
Groşeţ 

20 A, 20 B, 60, 62 A, 62 B, 62 C, 62 
D, 65 A, 65 B; 

2. OS Bucegi-
Piatra Craiului 

UB I 
 Moeciu 

49, 52, 193 A, 193 B, 193 C, 193 D, 
193 E, 193 F, 38 A, 38 B, 38 C, 38 D, 
38 F, 39 A, 39 B, 39 C, 39 D, 40 A, 
40 B, 40 F, 40 G, 43 A, 43 B, 43 C, 
43 D, 44 A, 45 A, 45 B, 45 V, 47 A, 
50 A, 50 B, 51 A, 51 B, 51V, 53 A, 
53 B, 53 C, 53 D, 54 B, 55 A 55 B, 
56 B, 56 C, 57 A, 57 B, 57 C, 58 A, 
58 B, 59 B, 59 C, 59 F, 60 A, 60 B, 
60 C, 62 A; 

3. R.P.L.P. 
ZĂRNEŞTI 

UB I 
 Zărneşti 

181, 182, 189, 190, 183 A, 183 B, 
185 A, 185 B, 186 A, 186B, 193A, 
193B, 193C, 193D, 194E, 195F, 129 
A, 129 C, 132 A, 132 C, 132 E; 

4. OS Braşov V Faţa Pietrei 
Craiului 

21 A, 21 B, 21 C, 21 D, 22 A, 22 B, 
22 C, 28 B, 59 A, 61 A, 61 B, 61 C, 
61 D, 61 E, 61 F, 64 A, 64 B, 64 C, 
64 D, 64 E, 64 F, 65 A, 65 B, 65 C, 
67 B, 68 A, 68 B, 68 C, 69 B, 69 C, 
69 D, 71 A, 71 B, 71 C, 71V, 72, 73 
A, 73 B, E 5; 
 

5. OS Păpuşa-
Rucăr 

III Cascoe 12 F, 135 A, 136 A, 138 A, 138V1, 
138V2, 139 C, 139V, 139 A, 140 A, 
142 A%, 142 B, 142 D, 142V, 143 A, 
143 B, 145 A%, 145 B, 145 C, 145 
D, 145 E%, 145 F, 152 B%, 153 A%, 
153 B%, 153 C, 154 A, 154 B%, 156 
A%, 156 B%, 156 C%, 156 D%, 165 
A, 165 B, 165 D, 165V, 166 A, 166 
C, 176 C%, 176 F%, 179A, 179 A, 
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179V1, 179V2, 180A, 180 A%, 180 
B, 180V, 181 C%, 182A, 182 A%, 
182 B%, 184 A%, 184 C%, 186 A%, 
187A, 187 A, 187 B, 187 C, 187 M, , 
E 15, E 16, E 17, E 18; 

6. OS Păpuşa-
Rucăr 

VI 
Dâmbovicioara 

1 A, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10A 11 
A%, 11 B%, 11 C%, 11 D%, 110, 12 
A, 12 B%, 12 C%, 12 D%, 12 E, 12 
G, 12V, 14A, 15A1%, 15 A, 15 B, 15 
C, 15 D, 15A1, 16 B, 16 C, 16 D, 19 
A%, 19A, 2 B%, 2 C%, 2 D%, 2 E, 
20 A%, 20 B%, 20 C%, 22 A, 22 B, 
22 C, 23 A%, 23 B%, 23 C%, 23 
D%, 24 A, 24 B, 24 D, 24 E%, 24 
G%, 26 A, 26 B, 26 D, 27 A%, 27 B, 
27 C%, 28 A%, 28 B, 28 C, 28 D, 41 
D, 41 E, 41 F%, 43 A, 43 B%, 44 A, 
44 B, 46 B%, 46A, 47N, 55 A, 56 A, 
6 A,  6 B, 6 C, 61 D%, 62%, 613 A, 
613 B, 613 C%, 613 D, 613 E%, 614 
A, 614 B, 614 C, 614 D, 614 E, 63 A, 
64 B, 64 B L 18, 64 C, 647 A, 647 B, 
647 C, 65 B, 65 C, 650 A, 650 B, 651 
A, 651 C, 652 A, 653 A, 654 A, 654 
B, 75 L 18, E 1, E 10, E 12, E 8, E 9 

7. OS Braşov IV Zbârcioara 81 A, 81 B, 81 C, 81 D 
 

Datele din tabelul de mai sus sunt conform informaţiilor existente la APNPC 

la sfârşitul anului 2010, iar subparcelele care au în terminaţie indicele % sunt 

parţial trecute la ZPS, suprafeţele în cauză aparţinând Fundaţiei Conservation 

Carpathia.  
 

 
d) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, denumită în 

continuare ZDD - cuprinde zonele în care se permit activităţi de 

investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea 

principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror 
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efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. În PNPC această zonă este 

reprezentată de o parte a intravilanului localităţilor Zărneşti, Măgura şi Peştera, 

Dâmbovicioara, Dragoslavele şi de suprafaţa lacului de acumulare de la Sătic, 

conform anexei nr.7 – Harta Zonării Interne. 

 Zona de dezvoltare durabilă din PNPC totalizează: ZDD = 1336 ha.  

În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura 

următoarele activităţi, cu respectarea prevederilor din planurile de management: 

aa) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor; 

bb) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

cc) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, 

tratamentul tăierilor grădinarite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 

progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive 

clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi 

zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile 

naţionale se pot aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid, pe 

suprafeţe de maxim 1 ha, precum şi tratamentul tăierilor rase în parchete 

mici în arboretele de plop euroamerican; 

dd) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului 

agricol şi creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din 

sistemul de agricultură ecologică; 

ee) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

ff) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administratorilor ariilor 

naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism 

legal aprobate.  
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La descrierea limitelor zonelor interne ale Parcului Naţional Piatra Craiului 

s-au folosit hărţile amenajistice ale UP III Cascoe, VI Dâmbovicioara, VII Valea 

Cheii şi VIII Ghimbav din OS Rucăr, elaborate în anul 1996 şi ale UP V Faţa 

Pietrei Craiului şi UP VI Bârsa Groşet din OS Zărneşti, elaborate în anul 1994. 

 

3) Zonarea suprafeţei din situl ROSCI 0194 Piatra Craiului situată în afara 

limitei PNPC 

 

Suprafaţa de 3102,5 ha ţine cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Zona constituită în ROSCI0194 Piatra Craiului, în afara limitei Parcului 

Naţional Piatra Craiului, are o suprafaţă totală de 3102,5ha. 

În această zonă se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative;  

b) activităţi de ecoturism;  

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin 

dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia 

naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele 

avizate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de floră şi faună prezente;  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;  

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor  

specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul 

protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul 
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administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi 

valabil până la intrarea în vigoare a planului de management; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi 

al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 

administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi 

pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei 

ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 

În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către 

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în 

masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos 

din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

     i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita 

capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact 

redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura 

numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în 

interiorul parcului sau de comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei 

ariei naturale protejate;  

     j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 
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animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile 

locale;  

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;  

     l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, 

tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 

progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive 

clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete 

şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se 

poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de 

molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;  

m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de 

vânătoare de către administratorul PNPC. Avizarea cotelor de recoltă de 

către administratorul PNPC se face în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific; 

n) activităţi de pescuit sportiv; 

o) în afara activităţilor descrise anterior, în această zonă sunt permise şi alte    

activităţi/planuri/proiecte dacă, în urma parcurgerii procedurii de evaluare 

adecvată, se constată că nu au impact semnificativ asupra speciilor şi 

habitatelor pentru care situl a fost desemnat. 
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Anexa nr. 12 

GHID PRACTIC PENTRU APLICAREA UNOR MĂSURI DE GOSPODĂRIRE 
ÎN PĂDURILE DIN ARIILE NATURALE PROTEJATE 

 
1.Aspecte de ordin general  

 În lucrarea de amplă sinteză privind tipurile de habitate naturale de interes 

comunitar a căror conservare necesită desemnarea lor ca Arii Speciale de 

Conservare conform Directivei Habitate, anexa I, sunt menţionate 80 de tipuri de 

habitate naturale componente ale fondului forestier naţional care ar trebui cuprinse 

în arii protejate. În cadrul procesului de constituire a reţelei de arii naturale 

protejate Natura 2000 se propune instituirea de arii speciale de conservare în care 

să fie inclus un anumit procent din toate aceste habitate forestiere, considerat 

acoperitor pentru zona biogeografică respectivă . 

 Este acceptat faptul că ariile naturale protejate constituite au incontestabilă 

valoare patrimonială naţională şi internaţională, iar conservarea este o condiţie 

pentru păstrarea lor în viitor. Acestea prezintă însă o foarte pronunţată diversitate 

fizionomică, structurală, sistematică şi funcţională care impune reglementări şi 

strategii de management şi gestiune conforme cu starea lor actuală şi scopurile 

pentru care s-au constituit ca arii protejate. În acelaşi timp măsurile care se vor 

adopta şi aplica trebuie să fie armonizate cu cele consacrate pe plan internaţional, 

dar să corespundă naturii şi stării fiecărui arboret component. 

 Pentru transformarea unor păduri cultivate naturale rare în rezervaţii 

ştiinţifice autoritatea publică centrală care răspunde de păduri  trebuie să elaboreze 

un studiu aprofundat ce va  avea ca finalitate instituirea de arii naturale protejate 

suplimentare. În aceste arii protejate se va studia evoluţia în timp a ecosistemelor 

puternic afectate antropic şi pe cale de dispariţie, spre ecosisteme cvasivirgine prin 

ocrotire integral. În lucrarea de sinteză „Habitatele din România” 2006 în anexa 3 

sunt desemnate tipurile de habitate naturale de pădure, păduri şi rarişti, de interes 
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comunitar a căror conservare necesită desemnarea ca arii speciale de conservare. 

Se poate constata: 

            Larga cuprindere a tipurilor naturale de pădure din România, mare 

diversitate; 

            Necesitatea identificării tipurilor de habitate care nu sunt cuprinse în arii 

protejate; 

            Se impune o pronunţată diversitate de măsuri amenajistice şi silvotehnice în 

funcţie şi de starea lor actuală şi funcţiile fixate; 

            Ideal ar fi ca pentru fiecare tip de pădure să se constituie o suprafaţă de 

minim 3 hectare cu regim de conservare totală, care să constituie obiect de 

cercetare de durată pentru a se urmări evoluţia  viitoare. 

 Având în vedere importanţa actuală şi viitoare a ariilor protejate se 

consideră de mare importanţă organizarea şi aplicarea unui program de cercetare 

de durată şi eficient care să permită cunoaşterea evoluţiei în timp a pădurilor din 

arii protejate, modificările survenite în organizarea lor structurală şi ecoprotectivă, 

influenţele exercitate prin măsurile de management, de amenajare, de dotare, de 

aplicare a unor măsuri tehnice. 

Va fi necesară elaborarea şi apoi punerea în aplicare a unei metodologii 

diferenţiate de cercetare ştiinţifică de lungă durată, pentru fiecare dintre zonele 

constituite în cadrul ariilor naturale protejate, dar şi de stocare a informaţiilor 

înregistrate în vederea asigurării condiţiilor riguroase de analiză a evoluţiei pe 

termen lung a acestor zone. În acest scop, este necesar să se elaboreze şi aprobe un 

sistem permanent de monitorizare în toate ariile protejate şi să se constituie 

fondurile necesare şi colective de specialişti capabili să execute cercetări de durată, 

multidisciplinare şi asigurătoare pentru analize comparative diferenţiate în spaţiu şi 

timp. 
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 Pentru studiul biodiversităţii vegetale şi chiar şi animale, se vor amplasa 

suprafeţe permanente şi de mărimi adecvate, pentru inventarieri statistic asigurate. 

Ele vor fi materializate cât mai evident pentru a permite ca viitoarele inventarieri 

succesive, urmărind fluctuaţiile de specii sau de indivizi, să fie cât mai puţin 

influenţate de factorii aleatori, cum ar fi, spre exemplu, schimbarea metodei de 

lucru, a suprafeţelor de inventariere de la o perioadă la alta. 

 Pădurile incluse în zonele cu protecţie strictă - ZPS sunt supuse regimului de 

ocrotire integrală, corespunzător tipului funcţional I. În cadrul subzonei a), care 

cuprinde numai păduri constituite ca rezervaţii ştiinţifice, sunt admise numai 

activităţi de cercetare ştiinţifică; in subzona b) – incluzând păduri/ecosisteme de 

pădure destinate conservării resurselor genetice, declarate monumente ale naturii şi 

alte păduri cu valori mediogene şi protective deosebite – sunt admise, în plus, şi 

activităţi de educaţie şi ecoturistice. In pădurile din ZPS nu sunt permise derogări 

pentru activităţi de valorificare a resurselor naturale sau pentru alte intervenţii 

silviculturale, cu excepţia localizării şi stingerii operative a incendiilor.  

 Pentru pădurile din zona de conservare specială - ZCS, supuse şi ele prin 

amenajament regimului de ocrotire integrală, pot fi admise – numai cu aprobarea 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a autorităţii publice 

centrale responsabilă cu protecţia mediului – unele intervenţii pentru protecţia şi 

menţinerea unor ecosisteme naturale şi pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor 

unor calamităţi. De asemenea, sunt obligatorii intervenţiile pentru localizarea şi 

stingerea operativă a incendiilor. In pădurile din categoria 1.5.a., cu aprobări 

speciale pot fi executate lucrări de conservare sau de reconstrucţie ecologică, în 

raport cu starea şi structura arboretelor. 

În pădurile din ariile naturale protejate neincluse în zonele de protecţie 

strictă şi în cele de conservare specială, respectiv în pădurile din aşa numitele 

„zone tampon”, încadrate în tipurile funcţionale II – IV, se pot executa după caz, 
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lucrări silvotehnice de genul lucrărilor speciale de conservare, lucrări de îngrijire şi 

conducere a arboretelor: degajări, depresaje, curăţiri, rărituri, pregătirea marginii 

de masiv, dar nu şi elagaj artificial, lucrări de regenerare, precum şi lucrări de 

ameliorare, si de reconstrucţie ecologică, dacă sunt necesare, respectându-se 

precizările de la punctele 1 si 3.  Pe toată perioada, intervenţiile silvotehnice vor fi 

însoţite de cercetări susţinute, care să permită adaptarea pe parcurs a dinamicii, 

naturii, caracterului şi intensităţii intervenţiilor, sau renunţarea la unele intervenţii, 

dacă nu mai sunt necesare pentru dirijarea structurii reale spre cea naturală, 

considerată ca ţel. 

 Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de 

igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi 

aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologice, urmărindu-se evitarea şi/sau 

reducerea la maximum posibil a vătămărilor asupra solului, asupra arborilor 

remanenţi şi asupra seminţişurilor, păturii erbacee şi subarboretului. Se va studia 

posibilitatea executării lucrărilor de exploatare prin subvenţionarea unei părţi din 

costurile de exploatare în scopul utilizării unei tehnologii nepoluante.  Dacă nu se 

poate recolta masa lemnoasă în condiţii de securitate ecologică, se va accepta ca 

lemnul doborât să fie lăsat pe loc sau să se utilizeze la blocarea unor ravene sau 

şiroiri existente în păduri. 

În situaţiile în care prin amenajament şi prin planurile de management sunt 

permise activităţi de ecoturism se pot executa lucrări de amplasare a unor căi de 

vizitare pentru turişti: alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, 

panouri instructiv - educative. În plus, zonele tampon vor fi amenajate pentru 

accesul controlat al turiştilor, cu organizarea de locuri de parcare pentru mijloacele 

de transport, în zone fără impact semnificativ asupra mediului.  

În cazul când se produc eroziuni sau alunecări de teren, inundaţii,  

înmlăştinări,  lucrări specifice de ameliorare se pot executa,  pe baza unor 
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documentaţii bine  fundamentate şi aprobate  de autorităţile responsabile ale 

respectivelor arii  protejate. 

În caz de incendii, se va interveni urgent şi cu forţe eficiente pentru 

localizarea şi stingerea incendiilor de litieră şi/sau de coronament, urmărind 

reducerea la minimum posibil a degradării şi modificărilor de esenţă în fizionomia 

şi funcţionalitatea ecosistemului afectat. După stingerea incendiului, se vor executa  

observaţii şi cercetări de durată, privind natura şi caracterul efectelor provocate de 

incendiile produse: cauze, întindere, consecinţe imediate şi de durată medie sau 

lungă, măsuri de prevenire şi diminuare a acestor consecinţe. 

În ariile protejate, se va organiza un sistem eficient de control şi pază, în 

vederea prevenirii şi reducerii la maximum posibil a oricăror activităţi antropice 

neprevăzute în managementul şi amenajamentele aprobate ca extrageri de plante 

şi/sau animale protejate, degradarea unor situri aflate în conservare, păşunatul, 

recoltarea de plante, de produse accesorii vegetale şi animale. 

În prezent situaţia proprietarilor de fond forestier din arii protejate indică 

faptul că pe lîngă pădurile proprietate a statului, există proprietăţi publice ale 

autorităţilor locale, proprietăţi asociative: obşti, composesorate, alte asociaţii şi 

proprietăţi ale persoanelor fizice. Având în vedere că  în toate ariile naturale 

protejate, funcţiile de ocrotire şi conservare a naturii fixate prin planurile de 

management sunt prioritare, precum şi faptul că sunt necesare unele măsuri 

restrictive în ceea ce priveşte  exploatarea masei lemnoase, în cazul proprietăţilor 

de pădure mici, mai ales cele deţinute de persoane fizice, există şi vor exista 

conflicte în respectarea regimului de arie protejată. Din aceste motive, pentru 

compensarea proprietarilor de pădure persoane fizice s-a emis şi trebuie aplicat 

Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului 

finanţelor publice nr. 625/22507/2006 privind metodologia de calcul al sumelor 

cuvenite drept compensaţii proprietarilor   persoane fizice şi juridice care deţin 
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păduri cu funcţii speciale de protecţie,  încadrate la tipurile funcţionale T1 şi T2., 

respectiv tipurile funcţionale pentru care nu se reglementează procesul de 

producţie. Desigur că în mod ideal pentru realizarea practică a unei gospodăriri 

unitare a pădurilor din ariile protejate ar trebui ca acestea să se afle în proprietatea 

statului. Conform legilor proprietăţii, respectiv Legea nr. 247/2005 privind reforma 

în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, persoanele 

care solicită retrocedarea unor suprafeţe de pădure care se află în arii protejate pot  

opta şi beneficia de schimbarea amplasamentului acestora. În afara măsurilor 

prezentate mai sus, măsuri ce sunt operaţionale deja, considerăm oportună 

existenţa unui program naţional de cumpărare de terenuri forestiere din arii 

protejate de către statul român, program ce trebuie susţinut de alocaţii bugetare 

corespunzătoare. Gospodărirea ariilor protejate se realizează în conformitate cu 

amenajamentele elaborate şi nu trebuie să fie dependentă de natura proprietăţii. 

 

2. Precizări suplimentare cu privire la aplicarea tratamentelor şi 

tehnologiile de exploatare 

 Aceste prevederi se referă cu precădere la pădurile aflate în afara zonei de 

protecţie strictă şi a zonei de protecţie integrală, respectiv numai la pădurile din 

zonele de conservare durabilă şi zonele de dezvoltare durabilă. Ele au în vedere 

menţinerea şi ameliorarea condiţiilor de mediu şi exercitarea în condiţii optime în 

special a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor în cauză. 

 

2.1 Cu referire la aplicarea tratamentelor 

 În pădurile din ariile naturale protejate pentru care amenajamentele prevăd, 

în vederea regenerării şi conservării lor, aplicarea de tratamente silviculturale şi a 

unor lucrări de conservare, această aplicare se va face cu multă rigurozitate, pe 
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lângă prevederile oficiale ale normelor tehnice avându-se în vedere precizările de 

ordin special care urmează. 

Tratamentul tăierilor rase nu se va aplica decât în situaţii foarte bine 

motivate şi numai în zonele de dezvoltare durabilă. După exploatare, se vor adopta 

şi aplica măsuri eficiente de regenerare naturală, mixtă sau chiar artificială, dar 

numai cu material de împădurire de provenienţă locală. În cazul împăduririlor sau a 

completărilor, se va urmări realizarea, pe cît posibil, a compoziţiei anterioare a 

arboretului natural. 

În molidişuri se pot aplica numai tăieri rase pe parchete cu suprafeţe de până 

la 1 hectar. La liziera pădurii de molid se va lăsa o bandă de protecţie lată de 1,5-2 

H, unde H este înălţimea arborilor, care se va înlătura numai după constituirea 

stării de masiv în interiorul pădurii. Tăierile rase se vor realiza numai în anii de 

fructificaţie cel puţin mijlocie sau dacă există seminţiş utilizabil viabil şi valoros 

asigurator. Nu se va admite alăturarea unui nou parchet de exploatare decât după 

ce în parchetul anterior s-a constituit starea de masiv a noului arboret instalat. 

Amplasarea tăierilor va ţine obligatoriu seama de acţiunea factorilor perturbanţi 

care acţionează diferit în funcţie de configuraţia reliefului.  

Tăierile rase de crâng simplu se vor adopta doar în cazul unor arii protejate 

în care sunt cuprinse sălcete, plopişuri naturale, zăvoaie, arinişuri, culturi de 

salcâm, suprafaţa parchetelor de exploatare nu va putea depăşi 2 ha, iar forma şi 

orientarea parchetelor vor ţine seama de configuraţia terenului, de obiectivele care 

au stat la baza constituirii ariei protejate şi de natura şi intensitatea acţiunii unor 

factori de risc ecologic: inundaţii, eroziune de suprafaţă sau de adâncime. Şi în 

acest caz, amplasarea unui nou parchet alăturat nu va fi aprobată decât după 

constituirea masivului în parchetul/banda anterior exploatat, chiar dacă prin aceasta 

nu se pot asigura recolte anuale de masă lemnoasă constante şi continue. 
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 Tratamentul tăierilor progresive se va putea adopta  şi aplica în formaţii 

forestiere diverse: amestecuri de MO, BR, FA, în molideto-făgete, brădeto-făgete, 

făgete pure şi amestecate, goruneto-făgete, cvercinee pure si amestecate, atât în 

varianta cu perioadă normală de regenerare mai mică sau egală cu 20 de ani, cât şi 

în varianta cu perioadă mai lungă de regenerare de  20 - 30 de ani, în conformitate 

cu prevederile amenajamentelor silvice, elaborate şi aprobate de autoritatea publică 

abilitată pentru ariile protejate. 

 În aplicarea tratamentului, tăierile se vor adapta naturii şi stării de fapt a 

pădurii în care se acţionează, corelându-se obligatoriu punerea în valoare a masei 

lemnoase, cu mersul fructificaţiei speciilor/speciei principale, sau cu creşterea şi 

dezvoltarea seminţişului utilizabil şi valoros. La nevoie, în ochiurile deschise şi 

neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, 

numai cu material de provenienţă locală. În ariile protejate, punerea în valoare se 

va subordona funcţiilor fixate: continuitate, ameliorarea stabilităţii, conservarea 

biodiversităţii, creşterea eficienţei ecoprotective şi, în niciun caz mărimii 

posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în condiţii cât mai avantajoase 

economic. Fiecare ochi deschis va fi urmărit până la regenerarea integrală, iar 

lucrările de îngrijire a seminţişurilor, de ajutorare a regenerării naturale, de îngrijire 

şi conducere a arboretelor nou create, mai puţin elagajul artificial, se vor executa 

obligatoriu cu respectarea tehnicii de lucru specifice fiecărui gen de intervenţie.  

Tratamentul tăierilor progresive în margine de masiv se poate adopta în 

aceleaşi tipuri de pădure, în care sunt recomandate progresivele şi chiar în formaţia 

molidişurilor şi în care este mai pronunţat riscul producerii unor rupturi şi 

doborâturi de vânt, sau al alunecărilor de profunzime. În acest caz, în aplicare se va 

ţine seama de bazele tehnice ale tratamentului tăierilor progresive privind natura, 

momentul executării, caracterul şi intensitatea tăierii, conducerea procesului de 

regenerare, dar lucrările se vor localiza pe benzi înguste de 1 - 1,5 H, care vor 
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începe dintr-o margine a înşiruirii de tăieri avantajată în  regenerare şi va înainta în 

interiorul acesteia şi împotriva factorilor perturbanţi periculoşi, care acţionează în 

zonă: vânt, sensibilitate la eroziune, evitarea colectării lemnului prin benzile  

regenerate. Numărul tăierilor şi succesiunea acestora în fiecare bandă vor fi diferite 

şi vor ţine seama de exigenţele şi mersul regenerării speciilor locale principale. 

 Aplicarea tratamentului tăierilor progresive  în margine de masiv va fi 

însoţită, în mod obligatoriu, de experimentări de lungă durată, având în vedere că 

silvotehnica românească nu dispune de  experimentări şi experienţe proprii. 

 Tratamentul tăierilor cvasigrădinărite sau jardinatorii poate fi adoptat şi 

aplicat în toate pădurile de codru din ariile protejate, cu excepţia pădurilor pure şi 

echiene de molid. Perioada generală de exploatare - regenerare variază între 40 şi 

60 de ani. Punerea în valoare a masei lemnoase se va localiza în ochiuri, ca şi în 

cazul progresivelor, iar amplasarea ochiurilor se poate împrăştia pe suprafeţe mari, 

cuprinzând arborete exploatabile. 

 Poate fi adoptat şi aplicat şi ca un sistem tranzitoriu de transformare 

structurală a unor arborete cu structuri + echiene, spre cele pluriene de tip 

grădinărit. 

 La conducerea procesului de regenerare în ochiurile deschise se va ţine 

seama de exigenţele ecologice ale seminţişurilor speciilor principale şi nu de 

lungimea perioadei generale de exploatare - regenerare. 

Tratamentul tăierilor grădinărite debutează de regulă cu lucrările de 

transformare spre grădinărit, în fiecare din cupoanele constituite. În pădurile 

incluse în arii protejate, mărimea rotaţiei va fi de 7 - 8 ani, iar componenţa 

cupoanelor, ordinea de parcurgere a acestora şi intensitatea tăierilor în arboretele 

componente ale cupoanelor, vor fi stabilite prin amenajament. Se va urmări însă, ca 

intensitatea tăierilor în cupon să nu depăşească 12 - 14 % în primele 3 - 4 rotaţii. În 

aplicare, se va ţine seama de bazele teoretice ale tratamentului, dar şi de starea 
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momentană a fiecărui arboret de parcurs şi tipul de structură spre care urmează a fi 

dirijat. 

 În toate arboretele incluse în subunităţi de cadru de grădinărit, se vor adopta 

măsuri tehnice şi financiare necesare pentru realizarea accesibilităţii necesare la şi 

în interiorul fiecărui cupon scadent în perioada primei rotaţii. Dacă acest deziderat 

nu poate fi realizat, se va renunţa la aplicarea grădinăritului, aplicându-se, in mod 

tranzitoriu, lucrări de conservare. 

 În operaţiunile de exploatare, respectiv doborâre şi colectare se va evita 

vătămarea arborilor remanenţi şi mai ales a celor cu diametrul mai mic sau egal cu 

30 de cm, dar şi a tineretului utilizabil preexistent şi a solului. Va fi preferată 

aplicarea variantei cu tăieri pe grupe mici de până la 3 - 5 arbori cu diametrul mai 

mare sau egal cu 40 de cm într-un ochi, iar distanţa dintre ochiuri să nu fie mai 

mică de 2 - 3 H. Ochiurile deschise şi însămânţate se vor lărgi,  numai pe 

considerente de ordin ecologic, în interiorul lor aplicându-se obligatoriu măsurile 

silvotehnice necesare de îngrijire a seminţişurilor şi a tinereturilor cu un ritm impus 

de starea acestora şi nu de mărimea rotaţiei adoptate. 

Tratamentul crângului simplu va fi adoptat şi aplicat numai în arboretele de 

salcâm, în zăvoaie de plopi şi salcie, în aninişuri încadrate în zonele de dezvoltare 

durabilă. Mărimea parchetelor nu va depăşi 2 ha, iar tăierea într-un parchet 

alăturat, va fi admisă numai după ce parchetul anterior exploatat este integral 

regenerat. Forma şi orientarea parchetelor vor ţine seama de configuraţia terenului, 

precum şi de intensitatea unor factori de risc ecologic: inundaţii, eroziune, 

înmlăştinari. În plus, după 2 - 3 tăieri, în fiecare parchet este obligatorie reînnoirea  

arboretului prin extragerea cioatelor şi plantarea de puieţi/butaşi produşi din 

ecotipurile locale. În cazul în care arboretele au funcţii de protecţie a malurilor sau 

contra inundaţiilor, forma parchetelor se va apropia de tăierile rase în benzi cu 

regenerare vegetativă. 
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Prin aplicarea tratamentelor şi a altor lucrări se vor asigura, simultan cu 

menţinerea obiectivelor tehnico-economice, condiţii de regenerare atât a speciilor 

lemnoase, cât şi a celor nelemnoase existente în mod natural în componenţa 

pădurii. Acolo unde nu există informaţii certe privind procentul de regenerare sau 

creştere la speciile comerciale, se vor lua măsuri pentru ca aceste informaţii să fie 

determinate şi incluse în planurile de management. Mărimea parchetelor va fi 

corelată cu dinamica naturală a tipului de pădure.  

Lucrările speciale de conservare se vor adopta şi aplica în arboretele 

cuprinse în tipul II de categorie funcţională din ariile protejate, exceptate de la 

recoltarea de produse lemnoase principale. În aplicare, se vor constitui cupoane, iar 

în fiecare dintre acestea, se va urmări ca intensitatea extragerii să nu depăşească 4 - 

6 % şi să vizeze extrageri ale arborilor groşi ca si regenerarea ochiurilor deschise 

sau a celor existente şi nu înlăturarea arborilor necorespunzători: uscaţi, 

dezrădăcinaţi, rupţi, bătrâni, grav vătămaţi care vor deveni lemn mort oricum şi nu 

mai încurcă dinamica dezvoltării arboretului. Se va urmări promovarea regenerării 

continue prin favorizarea instalării şi dezvoltării seminţişurilor naturale în toate 

ochiurile existente sau nou create. Dacă extragerea arborilor din arboret nu se poate 

face fără prejudicii semnificative se poate decide păstrarea lor în arboret sau 

acoperirea unor formaţiuni erozive în dezvoltare: şiroiri, ravene, ogaşe. 

De asemenea ca o recomandare generală, cu excepţia degajărilor şi 

curăţirilor, din cadrul lucrărilor de îngrijire a pădurilor, precum şi în cazul apariţiei 

unor calamităţi naturale, nu se vor accepta intervenţii în arborete cu o frecvenţă 

mai mare decât cel mult două intervenţii pe deceniu. 

  

2.2. Cu referire la tehnologiile de exploatare 

Tehnologiile de exploatare avute în vedere în ariile protejate se vor axa pe 

diminuarea impactului asupra mediului: eroziunea solului, afectarea cursurilor de 
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apă, a elementelor biodiversităţii. Propunerile de lucrări vor urmări asigurarea 

condiţiilor favorabile implementării acestor tehnologii cu impact redus.   

În suprafeţele propuse pentru lucrări şi amplasări de noi căi de acces: 

drumuri forestiere, drumuri de tractor din cuprinsul ariilor protejate, se vor analiza 

toate variantele de evitare a traversării cursurilor de apă. În situaţia în care acest 

lucru nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă şi se vor 

prevedea podeţe sau tuburi. De asemenea, căile de acces nu vor cuprinde porţiuni 

lungi cu pantă mare, care favorizează şiroirea apelor din precipitaţii şi apariţia 

eroziunii. Proiectarea se va face astfel încât alterarea caracteristicilor naturale să fie 

minimă. Se vor avea în vedere următoarele: 

a)ori de câte ori este posibil, amplasarea drumurilor şi căilor de scos-

apropiat se va face pe terase naturale, culmi, sau pe pante domoale ; 

b)se va evita construcţia drumurilor şi căilor de scos-apropiat pe văi abrupte 

sau zone instabile, canalele de drenaj naturale sau pe pâraie ; 

c)drumurile nu vor fi amplasate în suprafeţe sensibile din punct de vedere al 

mediului; pentru evitarea eroziunii se vor prevedea drenuri şi rigole;  

d)rigolele nu trebuie să împiedice migraţia peştelui sau să accelereze cursul 

apei . 

Nu se admite amplasarea drumurilor de tractor în albiile pâraielor din lungul 

văilor. Căile de acces care nu respectă aceste cerinţe minimale vor fi inventariate, 

pentru a se renunţa gradual la utilizarea acestora.  

Este interzis de asemenea corhănitul sălbatic, iar distanţele de colectare cu 

tractoare forestiere nu trebuie să depăşească 200m; în cazul distanţelor de colectare 

mai mari sau a pantelor peste 25 de grade se vor folosi funiculare. Lăţimea benzilor 

de funicular nu va depăşi 6 m, iar distanţa dintre liniile de funicular va fi minim 

100m. 
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3. Reconstrucţia ecologică a unor păduri din ariile naturale protejate 

Pădurile incluse în ariile protejate au în cele mai multe cazuri un caracter 

natural sau apropiat de cel natural. 

Dar în ariile protejate pentru a avea suprafeţe neîntrerupte s-au inclus, 

fortuit, şi păduri în care, din diferite cauze, compoziţia şi structura arboretelor 

diferă uneori substanţial de cele naturale. În asemenea păduri, mai ales în cele 

artificiale, create cu alte specii decât cele staţional indicate, a scăzut 

biodiversitatea, s-au pierdut elemente biocenotice importante pentru diversitatea şi 

stabilitatea ecosistemelor. 

În asemenea cazuri devine necesară reconstrucţia ecologică a arboretelor 

având ca scop readucerea acestora, pe cât posibil, la compoziţii şi structuri aproape 

de cele naturale, corespunzătoare staţiunii şi, prin aceasta refacerea şi stabilizarea 

biocenozelor forestiere respective. 

În acţiunea de reconstrucţie ecologică a pădurilor din ariile protejate trebuie 

deosebite câteva situaţii distincte: 

a)Păduri cu arborete având compoziţii şi structuri  naturale sau apropiate de 

cele naturale şi stabilitate ecologică pronunţate. Este vorba de păduri demult 

incluse şi conservate în arii protejate, de regulă în rezervaţiile „naturale” şi 

„ştiinţifice” în accepţie veche, sau de păduri virgine şi cvasivirgine. În această 

situaţie nu sunt necesare intervenţii reconstructive. 

b)Păduri cu arborete necorespunzătoare sub raportul compoziţiei şi a altor 

caracteristici structurale, adică cu arborete mai mult sau mai puţin derivate, cu 

arborete rărite, inerbate, în curs de uscare sau subproductive din cauza extragerii de 

arbori pe alese, cu arborete din lăstari, cu arborete compuse din alte specii decât 

cele staţional indicate. În această situaţie devin necesare intervenţii reconstructive 

specifice, care vor fi detaliate în cele ce urmează. Dacă pădurile cu arborete 

necorespunzătoare din punct de vedere ecologic sunt cuprinse în zona specială de 
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conservare, se va analiza pe bază de cercetări, dacă arboretele necorespunzătoare 

pot evolua, într-un timp previzibil spre arborete cu compoziţii şi structuri staţional 

indicate. Este de exemplu cazul făgeto-brădetelor sau a molideto-făgeto-brădetelor 

din care au fost extrase răşinoasele, dar în care regenerarea acestora sub masiv se 

produce sau se estimează că se poate produce.  

Dacă, se apreciază că reconstrucţia pe cale naturală nu este posibilă, se va 

putea interveni cu lucrările necesare, pe bază de derogare şi în conformitate cu 

prevederile planului de management şi ale amenajamentelor silvice aprobate. 

Dacă pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic se 

află în aria protejată, dar în afara zonei speciale de conservare, se va prevedea prin 

amenajament reconstrucţia necesară. 

Principial, în reconstrucţia ecologică a pădurilor din ariile protejate se 

impune revenirea la compoziţii şi structuri ale arboretelor indicate staţional, prin 

procedee cât mai apropiate de cele naturale. 

În acest scop este necesară o cartare staţională amănunţită şi stabilirea, pe 

bază de similitudini cu arboretele naturale, a compoziţiei arboretelor ce urmează a 

fi create prin reconstrucţie. 

În cazul arboretelor derivate: carpinete, teişuri, acerete, frăsinete, dacă 

există încă seminceri din speciile de Quercus, se va încerca obţinerea regenerării 

lor naturale prin deschidere de ochiuri în jurul acestor seminceri, iar în restul 

suprafeţei se vor introduce aceste specii, cât şi alte specii de amestec indicate 

staţional prin semănături în ochiuri sau prin puieţi crescuţi sau replicaţi în pungi 

pentru a evita şocul transplantării datorită vătămării rădăcinilor. Dacă semincerii 

lipsesc se vor introduce speciile de Quercus şi alte specii de amestec dacă este 

cazul prin semănături sau plantaţii deschizând în arboret un număr de ochiuri astfel 

ca transformarea acestuia să se facă în timp mai indelungat, fără modificări bruşte 
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de structură. Prin tăieri pe marginea ochiurilor se va asigura lumina necesară 

culturilor. 

 În cazul arboretelor artificiale se va proceda diferit, după specia din care 

sunt compuse. 

Culturile de plopi euroamericani. După exploatare, terenul se va mobiliza în 

preajma sezonului de diseminare a plopilor şi sălciilor pentru a se produce 

însămânţarea lor naturală. 

Culturile de salcâm se vor desfiinţa cu ajutorul arboricidelor sistemice şi în 

locul lor se vor înfiinţa arborete staţional indicate prin semănături şi plantaţii. 

Culturile de răşinoase alohtone: duglas, pin negru, pin silvestru, pin se vor 

înlocui prin specii staţional indicate prin semănături sau plantaţii în ochiuri sub 

adăpost, cu puieţi crescuţi sau repicaţi în pungi. Se vor lăsa numai suprafeţe 

demonstrative cu arborete de elită, ca surse semincere. 

Culturile de foioase alohtone: stejar roşu, nuc negru se vor înlocui cu specii 

staţional indicate prin semănături sau plantaţii sub adăpost. Se vor lăsa, de 

asemenea, suprafeţe demonstrative cu arborete de elită, cu surse semincere. 

În toate situaţiile se recomandă înfiinţarea sau reînfiinţarea noilor arborete 

prin procedee cât mai naturale. Se recomandă, în consecinţă, folosirea cu precădere 

a semănăturilor directe cu sămânţă locală sau indicată de regulile de transfer 

stabilite de ICAS! Numai în cazul lipsei sau insuficienţei seminţei se vor utiliza 

plantaţii, dar cu puieţi produşi sau repicaţi în pungi, pentru a se evita stresul de 

replantare şi întârzierea dezvoltării.  

 În toate situaţiile de reconstrucţie ecologică se vor executa toate lucrările 

specifice de ajutorare a regenerării, de descopleşire şi degajare. După construirea 

stării de masiv, în arboretele reconstruite din zona specială de conservare, categoria 

funcţională 1.5.a, nu se va interveni cu alte lucrări, urmând ca acestea să evolueze 

după legile naturale. 
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 În arboretele din arealul protejat aflat în afara acestei zone, se vor executa 

lucrările de conducere necesare, prevăzute prin amenajamente; se va acorda însă 

atenţie conservării întregii diversităţi specifice, păstrând în compoziţie toţi arborii 

şi arbuştii care participă în mod natural la formarea biocenozei staţional indicate şi 

deci a ecosistemului respectiv.  

Lucrările de reconstrucţie ecologică sunt necesare în ariile protejate chiar în 

zona specială de conservare, dar şi în afara acesteia pentru a restabili diversitatea 

biocenotică, dar şi diversitatea speciilor care compun, în mod natural, aceste 

biocenoze. În final, prin aceste lucrări, în ariile protejate vor fi conservate atât 

biocenozele, cât şi speciile caracteristice spaţiului geografic al României şi a 

fiecărei subdiviziuni regionale a acestui spaţiu. 

 

4. Măsuri pentru conservarea unor grupe principale de păsări specifice 

pădurilor din ariile naturale protejate. 

 Păsările sunt o componentă a ecosistemelor forestiere şi reprezintă o măsură 

a stării de sănătate a acestora. Pentru că păsările oferă informaţii referitoare la 

structura şi funcţiile unui ecosistem forestier, ele pot reprezenta indicatori ai stării 

de sănătate ai acestuia, în condiţiile în care programe de monitoring şi cercetare se 

derulează pe termen mediu şi lung.  

Directiva Consiliului Europei nr. 79/409 EEC privind conservarea păsărilor 

sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979, denumită în continuare Directiva Păsări, este 

un instrument major pentru conservarea ecosistemelor forestiere. Pentru toate 

speciile listate în Anexa 1 a directivei menţionate, trebuie întreprinse eforturi ca 

populaţiile să rămână stabile, iar distribuţia teritorială să nu scadă datorită 

activităţilor umane. În pădurile României cuibăresc, iernează sau sunt în pasaj 49 

de specii de păsări listate în Anexa 1 a Directivei Păsări, prezentate în anexa A. 

Cele mai multe dintre aceste specii sunt grupate în câteva categorii sistematice: 
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stârci şi berze, răpitoare de zi, răpitoare de noapte, ciocănitori, cocoşul de munte, 

dumbrăveanca, caprimulgul şi căteva specii de păsări cântătoare. 

 Este cunoscut că, pe lângă numeroasele servicii pe care le aduc pădurii: 

contribuţii la regenerare, influenţă asupra diverşilor dăunători, sporirea efectelor 

recreative, păsările, potrivit unor cercetări recente, contribuie şi la sporirea 

substanţială a valorii ecosistemelor forestiere. 

 Ţinând seama de aceste avantaje, în cele ce urmează se fac unele 

recomandări specifice pentru fiecare din principalele grupuri de păsări, prezente în 

zone împădurite, inclusiv în arii naturale protejate. 

Răpitoarele de zi au nevoie de teritorii largi şi condiţii bune de cuibărit după 

Ehrlich et al., 1988; Kirk and Hyslop, 1998 şi sunt vulnerabile în special în timpul 

sezonului de cuibărit. Activităţile umane pot determina părăsirea ouălor sau a 

puilor de către adulţi după Fraser et al., 1985; Holthuijzen et al., 1990. Principiile 

generale care asigură condiţii necesare pentru protejarea răpitoarelor sunt 

următoarele: 

a)cuiburile existente nu trebuie distruse, indiferent dacă sunt active sau nu 

b)trebuie identificate toate cuiburile răpitoarelor; acestea sunt alcătuite din 

crengi uscate şi au dimensiuni considerabile. În pădurile de foioase sunt uşor 

de identificat în perioada fără frunziş 

c)activităţile umane trebuie desfăşurate în apropierea cuiburilor doar în afara 

sezonului de cuibărit : amenajarea de drumuri şi altele asemenea 

d)în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul 

cuibului în care activităţile umane să fie restricţionate conform biologiei 

fiecărei specii; cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m 

e)amplasarea de platforme artificiale; ex. codalb 
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f)recoltarea masei lemnoase trebuie să asigure un mozaic cu suprafeţe de 

vârste diferite astfel încât 20 % să conţină copaci bătrâni, 40 % să fie pădure 

matură, iar 20 % să fie pădure tânără.  

Răpitoarele de noapte folosesc pentru cuibărit scorburi existente în copacii 

bătrâni, însă pot ocupa şi cuiburile altor specii ca şorecar comun, barză neagră, uliu 

porumbar. Pentru protejarea lor  se vor urmări următoarele: 

a)în perioada de cuibărit este necesară stabilirea unei zone tampon în jurul 

cuibului în care activităţile umane să fie restricţionate conform biologiei 

fiecărei specii ; cel mai adesea această distanţă variază între 150 – 1000 m 

b)păstrarea de arbori scorburoşi la o valoare de 20 – 30 m3/ha  

c)pentru unele specii  ca huhurez mare se pot amplasa cuiburi artificiale, în 

special cînd nu există suficienţi arbori cu scorburi. 

 Ciocănitorile cuibăresc în arbori maturi şi scorburoşi. Păstrarea arborilor 

uscaţi pe picior asigură atât spaţii necesare cuibăritului, dar şi resurse de hrană. 

Studii efectuate în unele ţări au arătat că numărul ciocănitorilor de munte Picoides 

tridactylus depinde de volumul de lemn uscat rămas în picioare după Butler et.al., 

2004.  Pentru protejarea lor se recomandă: 

a)păstrarea la ha a 5 % din arborii uscaţi în picioare, respectiv 15 m3/ha în 

pădurile care au o suprafaţă de minimum 100 ha. 

b)evitarea tratamentelor severe contra insectelor 

c)evitarea amplasării de drumuri şi a altor obiective cu potenţial mare de 

deranj 

Ciocănitorile pot fi folosite ca specii umbrelă, indicator al abundenţei altor 

specii de păsări. O corelaţie pozitivă a fost găsită în Polonia între abundenţa 

ciocănitorilor şi cea a altor specii de  pădure după Mikusiński et.al.2001.   

Păsările cântătoare preferă pădurile cu luminişuri; pentru  realizarea unor 

structuri de acest gen se va urmări în special în pădurile cu funcţii de recreere 
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incluse in ariile protejate, precum şi în zonele de interes special din punct de 

vedere social, cultural, istoric, arheologic, religios. 

În general, pentru toate speciile de păsări sunt de evitat modificările de 

habitat precum şi deranjul, în special în perioadele de cuibărit. 

 

5. Precizări cu privire la evaluarea şi avizarea activităţilor silviculturale 

în arii protejate: 

În scopul avizării lucrărilor silviculturale în arii naturale protejate, 

administratorii sau respectiv custozii acestora vor face, în baza reglementărilor 

generale din planurile de management şi amenajamentele silvice precum şi în baza 

precizărilor din prezenta lucrare, o evaluare în teren a lucrărilor proiectate în 

fiecare caz în parte. 

În arii naturale protejate funcţiile de protecţie ale pădurilor au rol prioritar, 

funcţiile economice fiind subordonate scopului principal. Pe termen lung se 

urmăreşte să se realizeze o structură de ansamblu şi de detaliu optimă a pădurii, 

structură care să se apropie de cea naturală. Recoltarea produselor principale ale 

pădurii se va face în condiţii de siguranţă ecologică. 

În cadrul unei fişe standard se vor evalua de către administratori şi respectiv 

custozi, la avizarea oricărui tip de lucrări, cel puţin următoarele: 

1. Încadrarea prevederilor amenajamentelor silvice în planul de management 

al ariei naturale protejate; 

2.  Identificarea în teren şi evaluarea  factorilor de risc care pot afecta 

capitalul natural: biodiversitate, peisaj, habitate, specii floră, faună; 

3. Amplasarea lucrărilor, etapelor de lucru în teren cu urmărirea 

următoarelor aspecte: 

a)eliminarea pe cât posibil a factorilor de risc identificaţi; 
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b)minimizarea impactului negativ asupra mediului, condiţie  prioritară la 

avizarea lucrărilor în arii naturale protejate; 

c)promovarea continuităţii pădurii în general şi a speciilor şi a habitatelor 

protejate şi prioritare în special. 

4. Analiza influenţelor pozitive şi negative a măsurilor aplicate asupra stării, 

structurii, funcţionalităţii şi eficacităţii ariei protejate. 

5. La aplicarea  practică a tratamentelor silvice se vor urmări cel puţin   

următoarele: 

a)Deschiderea de ochiuri cu intensitate moderată, respectiv ritmul în care se 

instalează regenerarea naturală, nu trebuie să devanseze ritmul planificat al 

tăierilor în suprafaţa unităţilor amenajistice şi să fie corespunzător amplasate 

pentru minimizarea inclusiv a prejudiciilor de exploatare ulterioare 

b)Executarea tăierilor de produse principale se va face numai în ani de 

fructificaţie, tăierile urmând să se efectueze după diseminare şi în afara 

perioadelor de restricţie legale. 

c)Revenirea cu noi tăieri în ochiurile regenerate se va corela cu ritmul de 

creştere şi dezvoltare a seminţişului speciilor principale 

d)Pe tot parcursul conducerii regenerării se vor adopta şi aplica, anual, 

lucrările de îngrijire a seminţişurilor, reclamate de mersul regenerării în 

fiecare ochi 

e)În ochiurile în care s-a realizat închiderea stării de masiv se va trece la 

aplicarea primelor degajări/depresaje, fără a se aştepta regenerarea integrală 

a arboretului. 

6. Evaluarea impactului asupra mediului  a tehnologiilor de exploatare 

propuse/ aplicate.  

7. Evaluarea impactului măsurilor gospodăreşti asupra populaţiilor de păsări  

din pădurile incluse în arii naturale protejate. 
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 Modelul de fişă va fi prezentat in anexa nr. 13. 

Fişele propuse vor fi folosite pentru evaluarea şi avizarea proiectelor de 

execuţie a lucrărilor silvice ce se vor desfăşura pe suprafaţa ariilor naturale 

protejate: 
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Anexa nr. 13 

PROCES-VERBAL DE AVIZARE A MARCĂRII - TIPIZAT 
           

Pentru avizarea lucrărilor silvotehnice propuse a se executa în ariile naturale 

protejate este nevoie de îndeplinirea tuturor condiţiilor enumerate mai jos. 

 

Lucrare propusă, localizare , descriere: 

 
Condiţii necesare Evaluare condiţie              Explicaţii justificative 
1. Lucrarea propusă se 
încadrează în legislaţia 
specifică privind ariile 
naturale protejate şi este 
conformă cu planul de 
management al ariei 
naturale protejate şi 
amenajamentul silvic  
 

Se incadrează/nu 
se încadrează 

 

2. Condiţiile concrete din 
teren permit executarea 
lucrării în acest moment: 
fructificaţie, regenerare 
naturală, condiţii de 
exploatare, sezon,  conforme 
cu normele tehnice 
 

  

3. Modul de aplicare a 
lucrării propuse este 
conform normativelor 
tehnice în silvicultură şi 
recomandărilor privind 
ariile naturale protejate 
 

  

 
 
 

Semnături 
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Anexa nr. 14 

GHID DE CONSTRUIRE ÎN ZONA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A PARCULUI NAȚIONAL 
PIATRA CRAIULUI 

 
1. Problematica  

a. Prezentarea  teritoriului /diagnostic 

b. Principii de dezvoltare  

c. Peisaj cultural  

2. Caracteristicile aşezărilor/relaţia cu peisajul 

a. Modul de dezvoltare a localităţilor: lotizări, coeficienţi de utilizare 

a terenului, densitate 

b. Funcţiuni 

c. Infrastructură  

3. Principii şi reguli pentru construire 

4. Principii şi reguli pentru renovare/restaurare. Principii şi reguli pentru 

demolare 

5. Principii şi reguli pentru amenajări exterioare: curţi, grădini, drumuri, 

alei, garduri, spaţii publice, parcări 

 

*** 

 

1. Problematica zonei de dezvoltare durabilă în Parcul National 

Se urmăreşte realizarea unui echilibru între conservarea specificului şi 

peisajului  – motiv pentru care zona este deosebit de atractivă – şi tendinţele noi de 

dezvoltare intensivă pentru turism.  

Datorită faptului că Parcul este de interes naţional, conservarea specificului şi 

peisajului este prioritară. Este important pentru peisaj definirea ariei de protecţie a 
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Parcului, dincolo de limitele acestuia, în care se va acorda atenţie conservării 

peisajului. 

 

a) Prezentarea  teritoriului /diagnostic – în planul de management 

Dezvoltarea prezentă prezintă caracteristica agresivităţii şi dominării 

peisajului. Pentru corectarea acestei tendinţe este necesară o analiza locală a 

diferitelor zone afectate, precum şi identificarea şi corectarea la timp a tendinţelor 

deviante de dezvoltare. 

 

b) Principii de dezvoltare  

i)Păstrarea parcelarului existent: format istoric; 

ii)Păstrarea elementelor vegetale existente: arbori izolati, hotare; 

iii)Încurajarea menţinerii şi reconversiei fondului construit existent; 

iv)Încurajarea folosirii tipologiilor de locuire dezvoltate istoric,  adaptate nevoilor 

moderne; 

v)Încadrarea optimă în condiţiile locale de relief şi climă: corectă aşezare pe pantă, 

bună orientare în raport cu punctele cardinale şi vânturile dominante; 

vi)Încadrarea armonioasă în peisaj;  

vii)Vocabularul de forme adecvat zonei şi materialelor locale de construcţii. 

 

c) Peisaj cultural  

i)Valorificarea memoriei locului; 

ii)Atenţie pentru reperele şi dominantele formaţii istorice. Dezvoltarea se va 

subordona acestora şi le va pune în valoare; 

iii)Valorizarea produselor locale şi instalarea unui standard de calitate al 

produselor marca Parc. 
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2. Caracteristicile aşezărilor 

a) Modul de dezvoltare a localităţilor: lotizări, coeficienţi de utilizare a 

terenului, densitate 

Aşezările umane se află în zonele cu altitudine mai mică şi sunt structurate pe 

succesiuni de culmi separate de văi adânci. În localităţi densitatea de locuire a fost 

specifică satului răsfirat de munte, cu gospodării situate central pe loturi de 

suprafaţă mare.  

 

În aria Parcului se definesc 5 zone de intravilan astfel:  

zona 1 Z1 – zona de dezvoltare durabilă de pe Valea Bârsei din intravilanul 

oraşului Zărneşti; 

zona 2 Z2 – satele Măgura şi Peştera din intravilanul comunei Moeciu; 

zona 3 Z3 – satul Dâmbovicioara din intravilanul comunei Dâmbovicioara; 

zona 4 Z4 – satul Sătic din intravilanul comunei Rucăr; 

zona 5 Z5 – Cheile Ghimbavului din intravilanul comunei Dragoslavele. 

 

2.1. Lotul minim construibil: 

 

Pentru a împiedica densificarea localităţilor loturile mai mici decât cele prevăzute 

prin acest regulament nu vor putea fi construite.  

Z1 – 2000 mp cu lăţime la stradă minim 20 m: 

Z2 – 1000 mp cu lăţime la stradă de minim 15 m pentru locuinţe permanente 

sau de vacanţă, respectiv 2000 mp cu lăţime de minum 20 m pentru funcţiuni 

turistice: pensiuni, hoteluri: 

Z3 – 600 mp cu lăţime la stradă de minim 12 m; 
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Z4 – 1000 mp cu lăţime la stradă de minim 15 m pentru locuinţe permanente; 

sau de vacanţă, respectiv 3000 mp cu lăţime de minum 30 m pentru funcţiuni 

turistice: pensiuni, hoteluri; 

Z5 – zona 5: 3000 mp cu lăţime la stradă de minim 30m. 

 

2.2. Distanţa minimă între clădiri va fi: 

Z1 – 30 m între clădiri, 5 m faţă de limita de proprietate; 

Z2 – înălţimea celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 10 m între clădiri, 

respectiv 5 m faţă de limita de proprietate; 

Z3 – înălţimea celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 10 m între clădiri, 

respectiv 5 m faţă de limita de proprietate; 

Z4 – 20 m între clădiri, 5 m faţă de limita de proprietate; 

Z5 – înălţimea celei mai înalte clădiri, dar nu mai puţin de 10 m între clădiri, 

respectiv 5 m faţă de limita de proprietate. 

 

Distanța se consideră între clădirile cele mai apropiate, indiferent dacă sunt pe 

același lot sau de pe loturi cu regim juridic diferit. 

Excepţie fac anexele gospodăreşti : grajduri, fânare, depozit lemne care se pot 

amplasa faţă de clădirea principală la minim 5m distanţă. 

 

 

2.3. Procentul de ocupare al terenului POT maxim admisibil este de: 

Z1, Z2, Z4, Z5 – 10% 

Z3 – 20% 

 

2.4. Coeficientul de utilizare a terenului CUT maxim admisibil este de: 

Z1, Z2, Z4 pentru locuinţe – 0,27 pentru zonele 1, 2 şi 4; 
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Z3 – 0,6 pentru zona 3; 

Z4 pensiuni, Z5 – 0,3. 

 

2.5. Regim maxim de înălţime este: 

Z1, Z2, Z3, Z4 locuinţe – D+P+M, H=10 m  

Z4 pensiuni, Z5 – D+P+Emansardat, H=10 m  

 

Înălţimea maximă se calculează de la cota cea mai coborâtă a trotuarului până la 

punctul cel mai ridicat al coamei.  

 
 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
  L* P**  L P  
Lot minim (mp) 2000 1000 2000 600 1000 3000 3000 
Lăţime la stradă (m) 20 15 20 12 15 30 30 
POT (%) 10 10 10 20 10 10 10 
CUT 0,27 0,27 0,27 0,6 0,27 0,3 0,3 
Înălţime maximă (m) 10 10 10 10 10 14 14 
Regim de înălţime D+P+M D+P+M D+P+M D+P+M D+P+M D+P+Em D+P+Em 
Distanţa între clădiri 30 10 30 10 10 14 30 
Distanţa faţă de limita 
de proprietate 

5 5 5 5 5 5 5 

* L = locuinţe permanente sau temporare 
**P= dotări turistice: pensiuni, hoteluri 
 
Construcţiile declarate monument vor respecta legislaţia în vigoare pentru 

orice lucrări de întreţinere şi reparaţii. 

 

b) Funcţiuni 

Se permit următoarele funcţiuni: 

i)Locuinţe: regim permanent sau sezonier; 

ii)dotări pentru turism: turism rural -pensiuni, mic comerţ, servicii de alimentaţie 

publică: restaurante, baruri, mici dotări pentru prestări servicii şi cultură; 

iii)birouri: mici dotări administrative, pentru finanţe-bănci; 
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iv)mici ateliere artizanale, meşteşuguri locale; 

v)construcţii cu funcţiuni pentru producţia agricolă tradiţională, specifică zonei.  

 

Se interzic următoarele funcţiuni: 

i)construcţii industriale, chiar dacă nu produc nocivităţi  incompatibile pentru 

parcelele vecine; 

ii)construcţii sau extinderi de depozitare care nu sunt legate de activitatea 

comercială sau artizanală exercitată în limitele zonei; 

iii)construcţii destinate creşterii intensive de animalelor mari; se permite în 

limitele agriculturii tradiţionale; 

iv)orice fel de construcţii adosate zidurilor de incintă, a bastioanelor şi turnurilor 

vechilor fortificaţii. 

 

c) Infrastructură 

Accese şi străzi 

i)Accesele existente se pot îmbunătăţi în sensul satisfacerii regulilor de deservire şi 

respectării normelor de prevenireşi stingere a incendiilor în vigoare; 

ii)Se păstrează reţeaua stradală existentă şi profilul transversal al străzilor; 

iii)Amenajările publice sau private circulaţiei vehiculelor sau pietonale vor trebui 

să facă obiectul unei autorizaţii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, 

îmbrăcăminţi, mobilier urban, semnalizare; 

iv)Îmbrăcămintea căilor de circulaţie pietonală se va executa din  materiale 

naturale pavaje din piatră cioplită de râu, calupuri de granit sau de calcar, 

tradiţional sunt folosite pietrele de calcar, de diferite culori, elemente lineare sau de 

suprafaţă, cărămidă cu forme geometrice simple. 

 

Reţele tehnico – edilitare 
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i)Toate clădirile din zonă vor fi în mod obligatoriu racordate la toate tipurile de 

reţele publice tehnico-edilitare existente şi vor avea posibilitatea de racordare la 

viitoarele reţele publice proiectate; 

ii)În lipsa reţelelor de canalizare se vor aplica soluţii locale de epurare a apei 

individual pe parcelă sau colectiv pentru mai multe parcele. Apele epurate se vor 

folosi pentru irigaţii – conform cu recomandările avizului de mediu şi al Apelor 

Române; 

iii)În lipsa reţelelor de alimentare cu apă se admite captarea izvoarelor existente pe 

teren – conform cu recomandările avizului de mediu şi al Apelor Române; 

iv)Toate lucrările de infrastructură vor fi asistate de arheologi acolo unde este 

cazul; 

v)Reţelele electrice, de telefonizare şi racordurile la clădiri cât şi iluminatul public 

se vor face în subteran. Se vor încuraja soluţiile care utilizează surse 

complementare, nepoluante de energie ; solară, eoliană, geotermală; 

vi)Aparatele de măsurare: contoare apă, electricitate nu se vor amplasa vizibil pe 

faţada spre stradă şi nici în garduri. Pentru acestea se vor utiliza firide încastrate în 

pereţii exteriori; 

vii)Cu ocazia modificărilor sau refacerilor de reţele sau lucrări de faţadă se vor 

înlătura toate elementele parazitare sau reţelele inutile şi suporturile lor; 

viii)Antenele individuale folosite pentru staţiile de radio şi televiziune cât şi a 

antenelor parabolice pentru satelit se vor face cât mai discret pentru a limita 

impactul vizual; 

ix)Mobilierul urban, cofrete publice, posturi de transformare şi reglare vor fi astfel 

proiectate astfel încât să se integreze în peisaj si arhitectura locală. Nu se acceptă 

proiecte tipizate, ci doar soluţii particulare adaptate locului; 
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x)Se admit captatoare solare, pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere, 

celule fotovoltaice pentru locuinţe. Amplasarea acestora va fi atent studiată pentru 

a se integra în peisaj. 

 

3. Principii şi reguli pentru construcţii noi 

 

3.1. Clădirile noi trebuie să se integreze în coerenţa generală a zonei – în ceea ce 

priveşte integrarea în peisaj, volumul, regimul de înălţime, alinierea la stradă. 

3.2. Extinderile noi trebuie să se integreze în volumetria generală – să se păstreze 

înălţimea la cornişă, cât şi la coama acoperişurilor. Diferenţele admise sunt : ±0,50 

m la cornişe şi cu ±1,00 m la acoperiş. 

3.3. Se interzice imitarea stilurilor arhitecturale sau folosirea materialelor străine 

zonei. 

3.4. Se interzice folosirea de materiale care imită materialele naturale sau 

simulări de paramente. 

3.5. Orientarea optimă a clădirilor este cu faţada lungă spre S–E , axul 

perpendicular pe aceasta formând un unghi de 18º cu axa N–S spre E. Se va ţine 

seama de condiţiile de climă specifice: vânt dominant din NE şi precipitaţii 

abundente. 

3.6. Pentru clădirile noi se admit structuri din lemn sau zidărie portantă. Se 

admite folosirea betonului pentru fundaţii, centuri, sâmburi şi planşee. 

3.7. Acoperişul trebuie să fie în două sau patru ape cu pante caracteristice pentru 

zonă: 40º-50º cu posibiltateaca pe zona expusă vântului dominant acestapantăsă se  

prelungeascăpână la nivelulsolului. Se acceptă şi acoperiri cu pantă mică de minim 

10%, doar cu învelitoare din strat înierbat cu vegetaţie local, acolo unde sunt 

necesare soluţii speciale de aşezare pe sit şi integrare în peisaj. Nu se admit 

jocurile de pante în mai multe ape pentru acoperiş. 
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3.8. Învelitorile vor fi fie din ţiglă ceramică,fie din lemn: şiţă sau şindrilă. Pentru 

zona de dezvoltare durabilă de pe Valea Bârsei a oraşului Zărneşti se vor realiza 

învelitori exclusiv din lemn: şiţă, şindrilă. Nu se admit învelitori din tablă: 

ondulată, tip ţiglă, plană, carton asfaltat, azbest, alte materiale sintetice. 

3.9. Proporţia golurilor va respecta specificul zonei: predomină plinul, golurile 

maxim 15% din faţade. Se admit ca şi accente compoziţionale justificate panourile 

vitrate de dimensiuni mai mari: deschidere către peisaj, folosire pasivă a energiei 

solare. Golurile de fereastră vor avea forme şi proporţii tradiţionale, fie 

dreptunghiulare orientate pe verticală, fie pătrate. 

3.10. Se admite utilizarea ferestrelor de mansardă tip Velux cu ramă de lemn pe o 

suprafaţă de maxim 20% din suprafaţa învelitorii, pentru luminarea şi ventilarea 

mansardelor. Acestea nu vor fi dispuse dispersat pe acoperiş.  

3.11. Forma lucarnelor va respecta proporţiile şi formele tradiţionale. Acesta nu 

vor depăşi 20% din suprafaţa învelitorii. 

3.12. Tâmplăriile se vor realiza din lemn masiv sau lemn stratificat, băiţuit sau 

vopsit, cu geam termoizolant. 

3.13. Vitrinele spaţiilor comerciale se vor realiza din tâmplărie cu rama de lemn 

cu suprafeţe mai mici de 30% din suprafaţa faţadei pe care sunt amplasate.  

3.14. Pentru realizarea finisajelor exterioare se vor folosi materiale naturale locale 

puse în operă în tehnici tradiţionale – lemn, tencuieli din var şi zugrăveli în tente 

naturale conform paletar de culori. 

3.15. Accesoriile: coşuri, antene vor fi realizate din materiale specifice în sisteme 

particulare pentru fiecare caz în parte urmărind integrarea în peisaj.  

3.16. Se admit reclame, firme doar pentru dotările de turism şi comerţ. Acestea se 

vor amplasa pe poarta de intrare sau pe faţada principală în zona intrării. Vor fi 

discrete, din materiale care se armonizează cu specificul local. Nu se admit firme 

iluminate cu tuburi fluorescente, cu jocuri de culori şi intensităţi luminoase. 
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Iluminatul nocturn va asigura strictul necesar pentru citirea firmei şi pentru 

asigurarea vizibilităţii accesului. Nu se admit reclame pentru produse şi firme 

comerciale amplasate pe domeniul public sau în incintele private. 

3.17. Se vor respecta normativele de eficienţă energetică a clădirilor, încurajându-

se sistemele sustenabile, care folosesc materiale naturale, tehnologii de energie 

alternativă. 

 

4. Principii şi reguli pentru renovare/restaurare 

 

4.1. Construcţiile cu statut de monument şi cele cu valoare ambientală trebuie 

păstrate ca volum general. 

4.2. La clădirile fără valoare de monument sau ambientală, care pot fi conservate, 

ameliorate sau înlocuite, modificarea înălţimii trebuie justificată prin documentaţii: 

drum, machete, fotomontaje care să permită reprezentarea investiţiei în sit, cât şi 

relaţia cu clădirile învecinate. 

4.3. Restaurarea vizează consolidarea, punerea în valoare a construcţiei, 

restituirea formei şi aspectului iniţial, alterate prin modificări în timp care 

afectează armonia întregului: supraînălţări, străpungeri, blocări sau modificări de 

goluri, demolări, dar şi realizarea unor condiţii normale de locuire şi viaţă. În cazul 

în care adăugirile au valoare istorică sau arhitecturală, acestea se vor restaura în 

acelaşi regim cu clădirea. 

4.4. Pentru lucrările de restaurare sau modificare a clădirilor, chiar parţiale, se va 

întocmi o documentaţie în conformitate cu legislaţia în vigoare, însoţită de releveul 

clădirii de studiile istorice, istoria artei şi arheologice, fotografii sau fotomontaje cu 

situaţia existentă, desfăşurări ale ambelor fronturi stradale. 

4.5. Dacă în timpul lucrărilor de reparaţii se vor descoperi fragmente de 

arhitectură veche: arce, basoreliefuri, muluri, elemente de lemn, pictură, inscripţii, 



 Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului      
 

 
 
Anexe                                                               Pag. 323 

elemente arheologice necunoscute se vor anunţa imediat forurile autorizate pentru 

a decide menţinerea şi restaurarea lor. Lucrarea nu va  continua până la stabilirea 

destinaţiei elementelor 

4.6. Materialele folosite pentru renovări şi/sau restaurări vor fi compatibile cu 

materialele tradiţionale. Se recomandă folosirea materialelor naturale, locale puse 

în operă în tehnici tradiţionale. 

4.7. Tencuielile pe bază de ciment sunt excluse. Ele se vor executa din mortar de 

var şi nisip, cu culori asemănătoare cu cele vechi conservate sau restaurate de 

specialişti. 

4.8. Zugrăvelile vor fi în tente naturale sau colorate, inspirate din cele vechi 

colorate.  

4.9. Elementele de piatră de talie – placaje la socluri, elemente de structură, de 

modenatură deteriorate vor fi înlocuite cu elemente de aceeaşi culoare, profil şi 

mărime cu cele originale. 

4.10. Golurile de uşi, ferestre şi a porţilor de intrare în ganguri vor fi păstrate în 

forma şi dimensiunea lor originală. În cazul în care este necesară deschiderea unor 

noi goluri, acestea vor fi dimensionate şi proporţionate cu cele existente la aceeaşi 

clădire sau la cele vechi, urmărind logica statică a construcţiei. 

4.11. La clădirile cu valoare de monumente, care pot fi incluse în lista 

monumentelor şi cu caracter ambiental, refacerea tâmplăriei se va face identic cu 

cea existentă şi din acelaşi material în care acesta a fost complet distrusă, refacerea 

se va face după un model relevat pe o construcţie de acelaşi tip şi din aceeaşi 

epocă. 

4.12. Obloanele exterioare tradiţionale din lemn se vor executa tot din lemn, 

asemănătoare cu cele originale sau cu modelele comparabile. 
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4.13. Uşile exterioare şi porţile de acces în ganguri se vor executa din lemn, cu 

proporţiile şi modelul original sau cu modele comparabile. Lemnul va fi tratat sau 

vopsit. Nu se admit uşi prefabricate sau cu alte stiluri. 

4.14. Elementele de lemn ca: scări, galerii de legătură, balcoane  vor fi protejate 

prin tratament ignifug, insecticid şi fungicid, iar culoarea va fi supusă aprobării 

specialiştilor. 

4.15. Acoperişurile trebuie să-şi menţină forma originală – şarpante din lemn cu 

învelitori de ţiglă cu coamele realizate cu ţigle speciale prinse cu mortar de var, sau 

din lemn: şiţă, şindrilă. Se interzic următoarele materiale: azbociment, materiale 

plastice, carton asfaltat, tablă. Se interzice înlocuirea acoperişurilor existente cu 

acoperişuri în terase. 

4.16. Lucarne: Se vor păstra în forma iniţială, tratate cu insecticide şi fungicide şi 

se vor vopsi. Se  interzice înlocuirea lor cu lucarne netradiţionale. 

4.17. Crearea de noi lucarne se va face identic cu cele existente de pe acoperişul 

clădirii sau de pe imobile comparabile însă cu avizul serviciului de urbanism al 

primăriei. 

4.18. Pentru părţile metalice ale acoperişului: elemente pentru scurgerea apelor 

pluviale se recomandă folosirea tablei de cupru sau arămite. Dacă se foloseşte tabla 

zincată, aceasta va fi vopsită în tente închise de culoare. În cazul proiectelor de 

modificare pentru elementele verticale metalice de scurgere a apelor se va căuta 

poziţionarea cât mai adecvată a acestora. Se interzic coturi sau coborâri oblice pe 

planul faţadei. 

4.19. Coşurile de fum şi ventilaţii se vor restaura, iar cele noi se vor realiza după 

modelele existente. Se interzic: coşurile din beton aparent, metalice şi cu diverse 

sisteme de ventilaţie mecanică amplasate aparent. 

4.20. Elemente secundare: Lucrările vechi de feronerie se vor conserva şi restaura: 

grilaje, balcoane, parapeţi metalici, decoraţii, iar cele noi se vor face cât mai 
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apropiate ca formă şi dimensiuni cu cele existente. Se interzice confecţionarea 

acestor elemente din metal cromat sau strălucitor. 

4.21. La imobilele existente nu se admite crearea de balcoane care avansează în 

spaţiul public. 

4.22. Curţile interioare ale clădirilor cu statut de monument şi ale celor care pot fi 

trecute pe lista monumentelor vor fi readuse la forma lor iniţială prin eliminarea 

construcţiilor ulterioare şi a celor parazitare. Pavajele acestora vor fi refăcute din 

materiale şi cu modelele iniţiale. 

4.23. Împrejmuirile tradiţionale şi cu rol deosebit în decorul urban se vor conserva 

şi proteja. 

 

 

5. Principii şi reguli pentru demolare 

 

5.1. Se va descuraja degradarea intenţionată a unei clădiri în scopul demolării 

acesteia. 

5.2. Demolarea clădirilor se va face prin demontarea atentă a elementelor de 

construcţie, pentru recondiţionarea si refolosirea acestora, în măsura în care este 

posibil acest lucru: învelitoare, tâmplărie, bârne de planşeu, stâlpi lemn. 

5.3. Molozul şi deşeurile care nu pot fi reciclate vor fi evacuate de către firmă de 

salubritate certificată. 

5.4. Pe locul rămas în urma demolării se va încuraja refacerea mediului natural, 

dacă nu se construieşte altceva în loc 

 

6. Principii şi reguli pentru amenajări exterioare: curţi, grădini, drumuri, 

alei, garduri, spaţii publice, parcări 
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Curţi - grădini/împrejmuiri 

6.1. Împrejmuirile noi sau transformate se vor construi  din  lemn. Împrejmuirea 

se va realiza sub formă de traverse sau pe verticală; excepţii sunt împrejmuirile de 

pe raza comunei Dâmbovicioara, sat Podu Dâmboviţei care pot avea la bază şi 

soclu din zidărie conform cu specificul locului. Înălţimea maximă este de 

h=1,50m. Se interzic împrejmuirile, în special cele spre stradă, din elemente din 

beton, prefabricate, tablă, plasă de sârmă, plăci aglomerate din lemn. 

6.2. Amenajările trebuie să respecte caracterul rural local; de evitat grădini de tip 

urban cu materiale heteroclite importate de tip pavele colorate. 

6.3. Suprafetele de circulaţie vor rămâne cât mai permeabile, folosind caldarâmul 

de piatra, pietrişul de calcar, se va evita folosirea betonului şi a pavelelor din beton. 

6.4. Suprafeţele înierbate vor fi compuse de speciile existente în pajistile locale. 

Se interzice înierbarea cu gazon englezesc monospecific. 

6.5. Se va evita crearea gardului viu de tip „beton vegetal”: gard viu 

monospecific de tuia. 

6.6. Se vor încuraja plantaţiile noi cu specii autohtone foioase: frasin, fag, 

mesteacăn, carpen. 

 

Drumuri, alei 

6.7. Peisajele văzute dinspre drum trebuie să fie îngrijite de către autorităţile 

competente: curate, fără înmulţirea panourilor de publicitate, a stâlpilor. 

6.8. Se vor realiza studii pentru integrarea cu ajutorul vegetaţiei a zonelor 

problematice / degradate existente. 

6.9. Drumurile vor fi realizate ţinând cont de elementele anexe drumurilor: 

taluzuri, şanţuri. Aceste elemente vor favoriza utilizarea tehnicilor specifice 

mediului rural montan unde prezenţa pietrei este un avantaj în folosirea 

gabioanelor, a zidăriei de piatră. 
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6.10. Trotuarele de tip urban sunt interzise şi vor fi realizate circulaţii pietonale la 

nivelul drumului. Proiectanţii vor imagina soluţii adaptate condiţiilor locale, rurale. 

Se interzice folosirea pavelelor prefabricate din beton sau a betonului amprentat. 

 

Spaţii publice, parcări 

6.11. Spaţiile libere plantate se conservă  sau se reamenajează ca spaţii verzi 

publice. Amenajarea se va face astfel încât să nu contrazică specificul peisajului 

local şi va face obiectul unei analize şi aprobări de către specialişti. Arborii izolaţi 

sau de aliniament fac parte din peisajul specific zonei şi din patrimoniul care 

trebuie valorificat. 

6.12. Orice amenajare de spaţii publice va ţine cont de păstrarea caracterului rural 

al zonei, favorizând amenajările simple, în care elementele vegetale sunt 

importante, dar şi mixitatea funcţiunilor.  Spaţiul public rural trebuie să rămână 

polivalent. Sunt interzise proiectele de tip urban cu pavele de beton prefabricate, 

trotuare. Zonele de parcări vor fi integrate în vegetaţie şi nu vor fi materializate ca 

în mediul urban cu ajutorul marcajelor vopsite 

 

7. Definiţii şi precizări 

 

Demisol =  etaj cu nivelul de călcare îngropat pe tot perimetrul nivelului minim 1/3 

din înălţimea liberă a nivelului şi maxim 1/2 din înălţimea de nivelului. Demisolul 

se consideră nivel suprateran al clădirii şi se include în calcularea indicatorilor 

urbanistici POT, CUT. O clădire poate avea un singur demisol. 

 

Distanța minimă între clădiri = reprezintă distanța între cele mai apropiate două 

construcții, indiferent că sunt pe același lot (același proprietar) sau pe loturi diferite 

(proprietari diferiți). Distanța minimă între clădiri este o măsură de prevenire și 
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protecție contra raspândirii incendiilor (zona fiind greu accesibilă pentru utilajele 

de intervenție) dar și pentru păstrarea caracterului rarefiat al satului de munte. 

 

Subsol = etaj complet îngropat pe tot perimetrul nivelului mai mult de 2/3 din 

înălţimea liberă a nivelului. Se consideră nivel subteran şi se include în calcularea 

indicatorilor urbanistici POT, CUT în cazul construcţiilor independente complet 

îngropate, indiferent de funcţiunea acestora.  

 

Mansardă = Spaţiu locuibil cuprins între învelitoare şi ultimul nivel al unei clădiri, 

care asigură respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie şi confort 

corespunzătoare utilizării specifice de locuire cu înălţimea liberă minim 1,20m şi 

cu suprafaţa construită maxim 70% din suprafaţa ultimului nivel. Se consideră 

nivel suprateran al clădirii şi se include în calcularea indicatorilor urbanistici   

POT, CUT. O clădire poate avea amenajate mai multe niveluri locuibile în 

mansardă, fiecare nivel fiind considerat nivel suprateran şi se include în calcularea  

indicatorilor urbanistici POT, CUT 

 

Etaj mansardat = spatiul locuibil sub acoperişul de tip şarpantă care asigură 

respectarea cerinţelor de siguranţă, protecţie şi confort corespunzătoare utilizării 

specifice de locuire cu înălţimea liberă minim 1,80m, cu suprafaţa construită egală 

cu suprafaţa etajului de mai jos. Se consideră nivel suprateran al clădirii şi se 

include în calcularea indicatorilor urbanistici POT, CUT. O clădire poate avea un 

singur etaj mansardat. 

 

Lucarnă = Fereastră prevăzută la nivelul acoperişului, dispusă în plan vertical, cu 

structură şi învelitoare proprie, având funcţiunea de iluminare şi ventilare a 

încăperilor mansardei / etajului mansardat. 
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Fereastră de mansardă = Fereastră înclinată, dispusă în planul acoperişului, 

având funcţiunea de iluminare şi ventilare a încăperilor mansardei / etajului 

mansardat. 

 

Etajele unei clădiri pe teren în pantă parţial îngropate / parţial libere se consideră 

etaj suprateran complet şi se include în calcularea indicatorilor urbanistici POT, 

CUT. 

 

Înălţimea maximă a construcţiei se calculează de la punctul cel mai coborât al 

trotuarului perimetral până la punctul cel mai înalt al acoperişului. 
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8.Paletar de culori pentru elementele de construcţie 

 

Paletarul prezintă nuanţele recomandate pentru elementele de construcţie: 

învelitoare, tencuieli, tâmplărie, placaje de lemn. 

Indicativele culorilor s-au făcut conform codului RGB. Investitorii vor 

căuta nuanţa cea mai apropiată de codul indicat în acest paletar în funcţie de 

furnizorul de vopseluri sau pigmenţi, după cum urmează: 

 

Învelitoare: 
 
a) ţiglă ceramică culoare natur  de la roşcat la maro-roşcat 

R203 G109 B81 

R162 G92 B66 

 

b) şiţă / şindrilă 

R144 G108 B46 

R123 G120 B102 

 

Elemente lemn: balustrade, gard, balcoane, grinzi, streşini. 
 
 a) lemn natur - cu protecţie incoloră mată.  

 b) baiţuri şi vopsele colorate mate de la maro deschis la maro închis: 

 

R192 G166 B79   similar stejar 

R144 G108 B46   similar nuc 

R78 G61 B41    recomandat pentru tâmplării exterioare 

R109 G144 B94   exclusiv pentru placaje de faţadă cu şiţă 

R166 G38 B1    maro-roşcat, pentru elemente decorative,  
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     în proporţie de maxim 15% pe faţadă. 

Se interzic lacurile lucioase 
 
Tencuieli exterioare 
 
R239 G237 B216   alb 

R241 G233 B197   crem 

R236 G218 B144   ocru 

R226 G209 B174   beige 

Se admit tencuielile texturate. Se recomandă tencuieli tradiţionale de var. Sunt 

interzise nuanţele saturate. 

 

Elemente piatră naturală 
 
a) piatră calcaroasă, bolovani culoare şi aspect natural 

Sunt interzise placările cu granit, marmură sau alte pietre nespecifice zonei.  
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Anexa nr. 15 

 
 
 
 

Regulament pentru practicarea escaladei şi alpinismului în Parcul 
Naţional Piatra Craiului 

 
 
Parte integrantă din prezentul regulament: Declaraţia din Tirol 

  

1. Definiţii, termeni 

 

Arie naturală protejată - zona terestră, acvatică şi/sau subterană în care există 

specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, 

peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare 

ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are un regim special de protecţie 

şi conservare, stabilit conform prevederilor legale. 

 

Parc naţional - acea arie naturală protejată ale cărei scopuri sunt protecţia şi 

conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, 

cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, 

floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de 

altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative 

şi turistice.  

 

Bun al patrimoniului natural - componenta patrimoniului natural care necesită 

un regim special de protecţie, conservare şi utilizare durabilă în beneficiul 

generaţiilor prezente şi viitoare. 
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Specii protejate - speciile periclitate, vulnerabile, rare sau endemice, care 

beneficiază de un statut legal de protecţie. 

 

Căţărare, traseu de căţărare – Căţărarea este forma de mişcare, activitatea, 

sportul la care progresia se face cu ajutorul mâinilor. Traseul de căţărare este o 

linie într-un areal stâncos care poate fi parcursă folosind tehnici de căţărare. 

Traseele de căţărare pot fi de mai multe tipuri în funcţie de echipamentele 

amplasate pe linia acestora. 

 

Traseu de escaladă sportivă – traseu de căţărare echipat la distanţe regulate cu 

puncte de asigurare nedemontabile, montate prin forarea stâncii, denumite în 

continuare “ancore”. În traseele de escaladă sportivă nu este nevoie ca pentru 

asigurare să se folosească materiale suplimentare în afara ancorelor montate pe 

traseu. 

 

Zonă de escaladă sportivă – zona strict delimitată în care este permisă echiparea 

de trasee de escaladă sportivă. Echiparea acestor trasee este permisă şi pe coardă 

fixă sau din rapel, generic spus “de sus în jos”. Deasupra topului, la stânga şi la 

dreapta zonei de escaladă sportivă începe zona în teren de aventură.  

 

Traseu în teren de aventură - traseu de căţărare echipat sau neechipat, pentru a 

cărui parcurgere este nevoie de o tehnică de asigurare mai complexă şi un 

echipament diferenţiat în funcţie de condiţiile de teren, de anotimp şi/sau de 

pregătire. Parcurgerea sau deschiderea acestor trasee necesită folosirea unui spectru 

larg de mijloace de asigurare şi progresie precum: mijloace mobile de asigurare ca 

nuci, frienduri, hexentrice, pitoane, cliffuri, anouri, ancore, şuruburi de ghiaţă. 

Echipamentele amplasate în traseu nu trebuie să corespundă unor norme. Cel care 
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parcurge un traseu în teren de aventură este responsabil pentru propria siguranţă, 

trebuie să verifice calitatea amplasamentului materialelor găsite pe traseu, 

respectiv trebuie să folosească mijloace suplimentare de asigurare/progresie. 

Traseu în teren de aventură este sinonim cu ceea ce este denumit în mod curent  

traseu de alpinism. Practica parcurgerii de trasee în teren de aventură este 

denumită generic şi Alpinism. 

 

Zona teren de aventură este totalitatea zonelor stâncoase care dpdv sportiv nu 

sunt declarate prin convenţie zone de escaladă sportivă.  

 

Premieră, deschidere de traseu – parcurgerea de jos în sus şi pentru prima dată a 

unei linii într-un areal stâncos. Premierele în PNPC sunt permise a fi efectuate în 

condiţiile prezentului regulament. 

 

Echipare – amplasarea de ancore în trasee de căţărare. Echiparea se poate face în 

zonele desemnate de escaladă sportivă şi de “sus în jos”. Echiparea de trasee în 

PNPC este permisă a fi efectuată în condiţiile prezentului regulament şi cu 

materiale care îndeplinesc normele EN 959, respectiv material inoxidabil, 

rezistenţa la tracţiune axială 15 kN, rezistenţa la tracţiune transversală 25 kN. 

 

Reechipare, reamenajare – recondiţionarea integrală sau parţială a unui traseu de 

căţărare cu ancore care îndeplinesc normele EN 959. 

 

 

2. Regulament privind practicarea escaladei şi a alpinismului în Parcul 

Naţional Piatra Craiului. 
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Art. 1 - Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului în PNPC se face în 

condiţiile prezentului  regulament, în conformitate cu Planul de Management al  

PNPC şi legislaţia în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate. 

 

Art. 2 - Practicarea escaladei în PNPC se face în spiritul legii, al respectului faţă de 

natură, a conservării valorilor pentru care zona a fost declarată parc naţional, a 

conservării din punct de vedere etic alpin, a oportunităţilor viitorului. În PNPC 

căţărărea se practică în concordanţă cu “Declaraţia din Tirol privind cele mai bune 

practici în sporturile montane”. 

 

Art. 3 - Accesul la trasee de căţărare este permis celor care sunt echipaţi 

corespunzător, care ştiu să folosească materialele din dotare şi care deţin abilităţile 

corespunzătore. 

 

Art. 4 - Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului se face pe proprie 

răspundere, sportivii fiind în permanenţă conştienţi că practică sporturi de risc. 

Practicanţii acestor activităţi au obligaţia să verifice pentru propria siguranţă 

calitatea punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului. În caz de nesiguranţă 

se va întrerupe ascensiunea. Purtarea unei căşti de protecţie este obligatorie 

indiferent de tipul traseului. 

 

Art. 5 - Parcurgerea traseelor de căţărare este în general permisă, excepţie făcând 

zonele cu trasee sau traseele declarate ca fiind “închise” şi menţionate ca atare în 

prezentul Regulament. Pentru parcurgerea traseelor de căţărare din PNPC nu este 

nevoie de înştiinţarea sau aprobarea administraţiei parcului, cu excepţia 

activităţilor colective organizate: tabere de alpinism sau escaladă, concursuri de 
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alpinism sau escaladă, activităţi lucrative de genul cursurilor de iniţiere, rapeluri 

comerciale, team building-uri  şi a traseelor declarate  ca fiind închise. 

 

Art. 6 - Deschiderea de trasee în teren de aventură/efectuarea de premiere şi 

echiparea de trasee de escaladă se reglementează prin prezentul regulament. 

 

Art. 7 - Practicarea căţărării pe stâncă cu ajutorul sculelor de căţărare pe gheaţă, 

adică dry tooling, este permisă numai pe trasee special amenajate pentru 

practicarea acestei discipline, respectiv pe trasee de căţărare existente în PNPC în 

care practicarea dry toolingului este explicit permisă. 

 

Art. 8 - Accesul la şi dinspre zonele de căţărare se va face numai pe potecile 

balizate/marcate. În absenţa acestora, accesul se va face pe potecile cele mai 

evidente, evitând pe cât posibil avansarea pe zone de vegetaţie. Pentru a 

preîntâmpina eroziunea, atât la urcare cât şi la coborâre, se vor evita scurtăturile la 

serpentinele potecilor. Se vor evita coborârile în trombă care angrenează mari mase 

de pământ, grohotiş, pietriş sau frunze. 

 

Art. 9 - Se interzice ruperea plantelor, crengilor copacilor sau deteriorarea 

acestora. Se interzice deranjarea animalelor. 

 

Art. 10 - În zonele de căţărare se va menţine un nivel sonor decent, adecvat 

situaţiei. Se vor evita discuţiile cu glas tare, se vor evita strigăturile, fluierăturile şi 

chiotele care nu sunt strict necesare, ca de exemplu strigăte de bucurie la 

finalizarea unui traseu. Necesare sunt considerate comenzile de coardă şi cele care 

avertizează asupra unui pericol iminent, de exemplu “atenţie… piatră!!!!”. 
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Art. 11 - Se interzice folosirea echipamentelor din traseele de alpinism şi escaladă 

în alte scopuri decât cele pentru care au fost amplasate, ca de exemplu blocarea 

unor regrupări cu corzi fixe destinate unor activităţi lucrative. 

 

Art. 12 - Organizatorii de activităţi colective au obligaţia să verifice calitatea 

punctelor fixe de asigurare din trasee înainte de a desfăşura activităţi pe acestea. 

 

Art. 13 - La organizarea activităţilor colective, organizatorul are obligaţia de a 

obţine avizul Administraţiei PNPC şi al Serviciului Public SALVAMONT local. 

 

Art. 14 - Orice activitate colectivă organizată nu are voie să blocheze pe o 

perioadă de timp nejustificat de lungă un sector dintr-o zonă de căţărare. Accesul la 

traseele pe timpul desfăşurării unor activităţi de acest gen trebuie să fie posibil în 

acelaşi timp şi căţărătorilor care nu ţin de grupul respectiv. 

 

Art. 15 - Căţărătorii care vizitează parcul au obligaţia să se informeze în mod 

corespunzător asupra particularităţilor practicării căţărării în PNPC. Prezentul 

Regulament va fi disponibil, împreună cu alte materiale informative, ca de 

exemplu topo ghiduri de căţărare, atât pe site-ul administraţiei PNPC, cât şi în 

mediile specifice practicanţilor acestor activităţi. 

 

Art. 16 - Căţărătorii au obligaţia de a nu lăsa nici un fel de deşeuri/gunoaie în zona 

în care s-au căţărat. 

 

 

3. Partener la administrarea zonelor de căţărare din PNPC 
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Art. 17 - APNPC poate să semneze contracte de administrare a zonelor de căţărare 

din PNPC cu diverşi Parteneri, persoane juridice sau fizice, care au atribuţiile şi 

îndatoririle specificate în protocol şi în prezentul regulament, precum urmează: 

a)întreţine zonele de căţărare: trasee + igienizare arii; 

b)pune în aplicare cele convenite cu Administraţia PNPC prin protocol; 

c)face cunoscut în rândul căţărătorilor regulamentul general al parcului cât şi 

reglementările specifice privind practicarea escaladei sportive şi a alpinismului; 

d)reprezintă în faţa Administraţiei PNPC interesele comunităţii de căţărători; 

e)este acceptat de către administraţie ca expert consultant pe linie de escaladă 

sportivă şi alpinism în zonă;  

f)participă în calitate de expert pe linie de alpinism şi escaladă la şedinţele 

consiliului consultativ al PNPC; 

g)sprijină administraţia, în măsura posibilului, la efectuarea unor lucrări care au 

ca scop securizarea traficului turistic în zonă;  

h)inscripţionarea traseelor la bază intră numai în atribuţiile partenerului. 

Aceasta se va face decent, cu litere de maximum 5 cm înălţime; 

i)întreţine panourile informative cu hărţile traseelor de alpinism/escaladă 

instalate deja de APNPC;  

j)sprijină administraţia la efectuarea unor cercetări şi observaţii asupra speciilor 

de plante şi animale din habitatele stâncoase ale PNPC; 

k)are obligaţia de a face la sfârşitul anului o dare de seamnă privind activitatea 

din parc pe linie de căţărare ; 

l)prezintă anual un plan de acţiuni pentru sezonul de căţărare care urmează şi 

cere spre aprobare, dacă este cazul, noi contingente pentru echiparea de trasee 

de escaladă sportivă;  

m)are sarcina, în urma prezentării planului de acţiuni, să ceară aprobarea 

actualizării anuale a anexei la convenţie;   
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n)se obligă să semnaleze administraţiei nereguli constatate atât în ceea ce 

priveşte activitatea de căţărare cât şi care ţin de regulamentul general de 

funcţionare al PNPC; 

o)prezentul regulament nu permite custodelui încasarea de tarife pentru accesul 

căţărătorilor la zonele de căţărare din PNPC; 

p)nu poate întocmi procese verbale de contravenţie, cu excepţia cazului în care 

prin alte atribuţii decât cel de custode de zonă de căţărare ar avea acest drept. 

Are în schimb obligaţia să semnaleze eventuale infracţiuni Administraţiei 

PNPC şi organelor de urmărire penală.  

r)conduce şi supraveghează în numele Administraţiei PNPC echipările şi 

reechipările de trasee de alpinism şi escaladă. 

În lipsa unui Partener desemnat prin protocol, atribuţiile acestuia sunt 

exercitate de Administraţia PNPC. 

 

4. Deschiderea şi echiparea de trasee 

Art. 18 - Deschiderea şi echiparea de noi trasee are ca imperativ dezvoltarea 

durabilă a activităţilor de alpinism şi escaladă pe teritoriul PNPC, în concordanţă 

cu scopul pentru care a fost înfiinţat PNPC. 

 

Art. 19 - Asigurararea pluralismului formelor de practicare pentru generaţiile 

viitoare de căţărăratori, respectiv asigurarea pe termen lung a terenurilor de joc 

aferent fiecărei forme de practicare în parte, au prioritate faţă de eventuale interese 

de moment. 
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Art. 20 - Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai în zonele 

desemnate ca zone de escaladă sportivă şi numai cu avizul Administraţiei PNPC şi 

sub îndrumarea partenerului. 

 

Art. 21 - Desemnarea zonelor de escaladă sportivă este un instrument prin care se 

urmăreşte controlul acestei activităţi pe teritoriul PNPC. Prin desemnarea acestor 

zone se realizează canalizarea fluxului de căţăratori spre zone mai putin sensibile 

din puct de vedere ecologic, respectiv areale stâncoase curate, fără vegetaţie 

abundentă, care nu găzduiesc specii de plante şi animale care necesită măsuri de 

protecţie speciale. 

 

Art. 22 - În zonele desemnate pentru escaladă sportivă unde este sau va deveni 

cunoscută existenţa punctuală a unor specii de plante şi animale care necesită 

măsuri de protecţie speciale se pot institui, în jurul acestor puncte, zone tampon în 

care căţărarea nu va mai fi permisă, respectiv se pot dezechipa trasee existente. 

 

Art. 23 - Desemnarea zonelor în care se poate practica escalada sportivă se face de 

către Administraţia PNPC, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare,  la 

cererea partenerului, în funcţie de zonarea interioară a PNPC, de prevederile 

planului de management al parcului, de politica privind activităţile recreativ-

sportive pe teritoriul parcului şi de caracteristicile specifice ce ţin de interesul 

ştiinţific pentru arealul respectiv. Protecţia habitatelor respective are prioritate faţă 

de interesul educativ, sportiv, recreativ, turistic al unui areal. 

 

Art. 24 - Cei interesaţi să echipeze trasee de escaladă sportivă sunt obligaţi să 

contacteze partenerul la administrarea zonei de căţărare şi să înainteze o cerere 

scrisă privind intenţiile concrete pe care le au. O aprobare pozitivă se acordă numai 
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de comun acord între Administraţia PNPC şi partenerul la administrarea zonei de 

căţărare, respectiv numai pentru linii de trasee in zone unde acest lucru este posibil, 

conform anexei. 

 

Art. 25 - În cazul unor suprapuneri de interese, prioritate are comunitatea locală de 

căţărători. 

 

Art. 26 - Liniile logice din zone desemnate ca zone de escaladă sportivă, care se 

pretează la deschiderea de jos în sus, vor fi rezervate pentru deschiderea de jos în 

sus. Aceste linii pot fi echipate ulterior sau direct la premieră pentru practicarea 

escaladei sportive. 

 

Art. 27 - Sugestii şi dorinţe pentru deschiderea de noi zone/sectoare pentru care nu 

există încă aprobări din partea Administraţiei PNPC, se aduc la cunoştinţă 

partenerului în vederea negocierii a noi contingente cu Administraţia PNPC. 

 

Art. 28 - Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu echipamente 

care  îndeplinesc normele EN 959. 

 

Art. 29 - În cazul ancorelor mecanice se impune executarea perforaţiei cu 3 cm 

mai profundă decât lungimea activă a ancorei folosite. Acest lucru va permite la o 

reechipare ulterioară o reutilizare a aceluiaşi amplasament, fără a fi nevoie de o 

nouă perforaţie, reducându-se astfel pe termen lung impactul asupra mediului. 

 

Art. 30 - Echiparea de trasee de escaladă sportivă este limitată numai la o lungime 

de cel mult o lungime de coardă. Dacă derocările necesare pentru a asigura 
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securitatea căţărătorilor în traseu depăşesc o limită rezonabilă şi dacă acestea ar 

antrena şi mase relevante de vegetaţie, se va renunţa la echiparea traseului. 

 

Art. 31 - Reechipările traseelor de escaladă sportivă şi a traseelor în teren de 

aventură, dacă este cazul, se fac numai cu echipamente care îndeplinesc norma EN 

959 de căţărare, sub coordonarea custodelui. 

 

Art. 32 - Deschiderea de trasee în zonele teren de aventură este permisă numai de 

jos în sus. 

 

Art. 33 - Deschiderea de trasee în teren de aventură nu este permisă fără a cere 

permisiunea partenerului. Se va face o adresa în doua exemplare către partener, 

care va cuprinde localizarea proiectului pe o fotografie, numele celor care vor face 

premiera, stilul în care se va face premiera şi materialele care vor fi folosite. 

Partenerul va înmâna Administraţiei PNPC un exemplar al adresei şi un referat 

tehnic asupra propunerii. Partenerul nu poate acorda o permisiune fără avizul 

Administraţiei PNPC. 

 

Art. 34 - În functie de localizarea proiectului în raport cu zonarea interioară a 

parcului şi a interesului ştiinţific specific al arealului, respectiv cu istoria alpină a 

arealului, avizul poate cuprinde limitări în ceea ce priveşte perioada în care se va 

face premiera, a materialelor care vor fi folosite la premieră şi asupra stilului în 

care se va face premiera. 

 

Art. 35 - Eventuale reechipări sau ajustări ale liniei noi deschise care se 

intenţionează a fi făcute de către premierist şi care eventual depăşesc cele 
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convenite prin permisiunea acordată, sunt obiectul unei noi adrese către custode şi 

administraţie. 

 

Art. 36 - Deschiderea de trasee în teren de aventură nu este permisă în zonele 

închise. 

 

Art. 37 - Este recomandat ca la deschiderea de trasee în teren de aventură să 

rămână cât mai puţine materiale permanent amplasate, în felul acesta realizându-se 

atât premiere mai valoroase din punct de vedere etic şi sportiv, dar se limitează şi 

impactul factorul antropic asupra habitatului stâncă. 

 

Art. 38 - Custodele are obligaţia de a semnala Administraţiei  PNPC nerespectarea 

prevederilor privind deschiderea şi echiparea de trasee de căţărare în PNPC. 

 

Art. 39 A- dministraţia PNPC nu poate acorda direct sau indirect acordul pentru 

echiparea unui traseu de escaladă sportivă sau a unui traseu în teren de aventură 

fără a avea şi acordul partenerului, reprezentantul comunităţii de căţărători. 

 

Art. 40 - Cei care efectuează echipări sau realizează premiere au obligaţia de a 

pune la dispoziţie partenerului şi Administraţiei PNPC topo-ul şi descrierea 

traseelor. 

 

Art. 41 - Nerespectarea prevederilor prezentul regulament privind deschiderea de 

trasee în teren de aventură, respectiv echiparea de trasee de escaladă, aduce cu sine 

retragerea permisiunii de a mai deschide şi echipa trasee de căţărare în PNPC. 
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Art. 42 - Ancorele amplasate fără a respecta prezentul regulament vor fi, la 

indicaţia Administraţiei PNPC, scoase de către partenerul la administrarea zonei de 

căţărare. 

 

Art. 43 - Efectuarea de echipări şi de premiere care nu sunt conforme cu prezentul 

regulament  vor fi considerate încălcări ale Planului de Management al PNPC şi 

vor fi sancţionate de către Administraţia PNPC conform legislaţiei în vigoare. 

 

 

5. Drepturi de autor, patrimoniu turistic şi sportiv, reechipări 

 

Art. 44 - Realizarea unei premiere în teren de aventură este considerată ca fiind un 

act de creaţie şi ca fiind un act sportiv. Autorul premierei hotărăşte asupra 

caracterului pe care îl va avea traseul, în măsura în care a respectat regulamentul 

pentru efectuarea de premiere în PNPC. 

 

Art. 45 - Echipările de trasee de escaladă sunt considerate amenajări de 

infrastructură turistic-sportivă. Acestea nu sunt considerate acte de creaţie şi nici 

acte sportive. 

 

Art. 46 - Materialele din traseele de escaladă sportivă şi din traseele în teren de 

aventură, odată cu amplasarea acestora în teren, intră în patrimoniul turistic-sportiv 

al PNPC. 

 

Art. 47 - Reechipările traseelor de alpinism se vor face cu respectarea caracterului 

iniţial al traseului şi pe cât posibil cu acordul autorului premierei. În cazul unui 

traseu des frecventat, chiar dacă autorul nu este de acord, partenerul la 
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administrarea zonelor de căţărare poate dispune efectuarea unor reechipării 

minime, în speţă a regrupărilor, când măsurile de siguranţă o cer. 

 

Art. 48 - Reechipările se fac cu acordul Administraţiei PNPC de către partenerul 

zonei de căţărare sau sub îndrumarea acestuia. Reechipările care se intenţionează a 

fi făcute se includ în planul de acţiune anual al partenerului spre a fi aprobate de 

către Administraţia PNPC. 

 

Art. 49 - Pentru a îndeplini standardele de siguranţă care sunt cerute pentru astfel 

de trasee de escaladă sportivă, reamenajarea acestora poate fi făcută de către 

partener sau sub supravegherea acestuia şi fără acordul celui care le-a echipat la 

origine. 

 

Art. 50 - În cazul vandalizării şi/sau a furtului materialelor din trasee, 

Administraţia PNPC, la semnalarea custodelui, se obligă să anunţe organele în 

drept în vederea găsirii şi sancţionării făptaşilor. 

 

Art. 51 - Căţărătorii au obligaţia să semnaleze partenerului eventualele furturi, 

vandalizări sau deteriorări ale echipamentelor din trasee. 
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Anexa nr. 17 

Listǎ de abrevieri 

 

APNPC-Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului 

ONG-Organizaţii Non-Guvernamentale 

APM-Agenţia pentru Protecţia Mediului 

AL-Autoritǎţi ale Administraţiei Publice Locale 

CJ-Consilii Judeţene 

OS-Ocoale Silvice 

ICAS-Institutul de Cercetǎri şi Amenajǎri Silvice 

MMSC-Ministerul Mediului şi Schimbǎrilor Climatice 

MADR-Ministerul Agriculturii şi Dezvolt ǎrii Rurale 

CMN-Comisia Monumentelor Naturii 

ITRSV-Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânǎtoare 

AJVPS-Asociaţia Judeţeanǎ a Vânǎtorilor şi Pescarilor Sportivi 

ANRM-Agenţia Naţionalǎ pentru Resurse Minerale 

DAAV-Direcţia Apelor „Argeş-Vedea” 

RNP-Regia Naţionalǎ a Pǎdurilor-Romsilva 

DS-Direcţii Silvice 

UE-Uniunea Europeanǎ 

GEF-Facilitatorul Global de Mediu 
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