REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI
Str. Principală, Nr. 71, Loc. Moroieni Jud Dâmboviţa; Cod poştal 137310
ONRC:J15/406/02.06.2009; CUI:RO25636012
Tel: 0245/772640 Fax:0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com
Pagina web: www.rosilva.ro, www.bucegipark.ro

RNP – ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare
publicate în 2002, există obligaţia comunicării din oficiu, prin afişare la sediu precum
şi pe pagina de internet, a următoarelor informaţii:
a)actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice (Anexa 1);
b)structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice (Anexa 2);
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice
şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice (Anexa 3);
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet (Anexa
4);
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (Anexa 5);
f) programele şi strategiile proprii (Anexa 6);
g) proceduri privind accesul la informațiile de interes public ( Anexa 7);
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
544/2001 (Anexa 8);
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în
carepersoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de
interes public solicitate(Anexa 9).
j) Formular-tip cerere de informații de interes public (Anexa 10)
k) Model reclamaţie administrativă (Anexa 11)
Administrația Parcului Natural Bucegi
Tel: 0245/772640
Fax: 0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com ;
Pentru informaţii suplimentare, persoană de contact:
Ing. Colțoiu Alexandru – Director Parc
Tel. 0731560397
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Anexa 1
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea
autorităţii sau instituţiei publice
Legea nr. 46/2008 -Codul silvic, cu completarile si modificările ulterioare
Legea nr. 234/2019 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 59/2000 privind
Statutul personalului silvic
HG 229/2009-Hotărâre privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva
și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea și autorizarea ocoalelor
silvice și atribuțiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare și
funcționare, precum și conținutul Registrului național al administratorilor de păduri și
al ocoalelor silvice
HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim
silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO
nr.354 din 26 aprilie 2005).
HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005,
pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim
silvic si de vanatoare.
HOTĂRÂRE nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei,
parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.
ORDIN nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor
naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a
diversităţii biologice
ORDINUL nr. 1.822 din 6 octombrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei de
atribuire în administrare a ariilor naturale protejate.
FOND FORESTIER
OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor
produse vegetaţiei forestiere din păduri si din afara acestora
OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si
aplicarea tratamentelor
OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si
conducerea arboretelor
OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea
volumului de lemn destinat comercializării
OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de
mediu
OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice
pentru amenajarea pădurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si
protecţiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.
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HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum
şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului
propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010
de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse
din lemn.
ORDIN nr. 766 din 23 iulie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea
categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind
aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor
accidentale I
ORDIN nr. 1.346 din 2 mai 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi
modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER
L 13/2007 – Legea energiei electrice.
L 107/1996 – Legea apelor.
L 85/2003 – Legea minelor.
L 351/2004 – Legea gazelor.
L 238/2004 – Legea petrolului.
L 7/1996 – Legea cadastrului.
OUG 195/2005 – privind protecţia mediului.
OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.
OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.
HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.
HG 443/2006 – privind promovarea producţiei de energie electrică sin surse
regenerabile de energie.
HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului.
HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului.
OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea
pădurilor.
Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea,
construire si repararea liniilor electrice care trec prin păduri si prin terenuri agricole.
Norme tehnice privind amenajarea pădurilor.
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Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de
energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al
presedintelui ANRE.
Decizii ale Curţii Constituţionale referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a unor
articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008;
Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.
FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE
L 18/1991 fondului funciar
L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale
Legii nr. 169/1997
LEGE nr. 86 din 27 iunie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
PAZA SI PROTECTIA PADURII
H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier
H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a
materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse
vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului
silvic
O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma
de serviciu a personalului silvic
O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor
L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor
O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva
incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.
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INVESTITII, MECANIZARE
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,
procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora.
HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare
a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice
L 10/1995 privind calitatea in constructii
O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare
a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investitii cuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale
si reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de
inundabilitate din Romania"
L 500/2002 privind finantele publice
ACHIZITII PUBLICE
L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului
de participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12
Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu
oferta independenta.
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii.
HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii
Guvernului nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
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HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca
o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul
nu este restrictionat.
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.
34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea
proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in
Romania
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor
de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere
cu publicare prealabila a unui anunt de participare
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace
electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si
completata prin H.G. nr. 198/2007
HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata
prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007.
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune
de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B
Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii
cuprinse in anexa 2B.
ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR
• OUG nr. 57/2007 actualizată cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
• OUG nr.195/2005, actualizată cu legea nr. 265/2006, privind protecția mediului;
• OUG nr.139/2005, actualizată, privind administrarea pădurilor din Romania;
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• OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, modificată și
completată cu OUG nr. 120/23.12.2010;
• OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu;
• Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului național,
Secțiunea a IIIa, zone protejate;
• H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor
naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora;
• H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării
de mediu pentru planuri şi programe;
• H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor măsuri privind
gospodarirea durabilă a pădurilor;
• H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
• Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor
naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a
diversităţii biologice;
• Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România;
• Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de
atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri
de administrare și a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care
nu necesită constituirea de structuri de administrare;
• Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului și Pădurilor pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor
sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
• Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de
către administratorii / custozii ariilor naturale protejate și de stabilire a cuantumului
acestora.
• Ordinul MM nr. 304 din 2 aprilie 2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a
planurilor de management ale ariilor naturale protejate
● ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a
autorizaţiei de mediu
RESURSE UMANE
L 53/2003 Codul Muncii, actualizată prin Legea nr. 40/2011
O.M. 115/2002 referitor la organizarea si funcţionarea Comisiilor pentru incadrare
promovarea in grade profesionale si gradaţii a personalului silvic.
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O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administraţie al RNPRomsilva.
L 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional defăsurate de
zilieri.
SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII
L 319/2006, legea sănătaţii si securitatii in muncă.
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologică de aplicare a
Legii 319/2006.
H.G. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea
manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special la afecţiuni
dosolombare.
H.G. 1146/30.08.2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru
utilizarea in muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru locuri
de muncă.
H.G. 971/26.07.2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sănătate la locul de muncă.
H.G. 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate pentru
utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de
muncă.
H.G.1028/09.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate in muncă
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G. 1136/30.08.2006 privind cerinţele minime de sănătate si securitate referitoare la
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.
H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii uilizatorilor de echipamente
electrice de joasă tensiune.
OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea
accidentului de muncă – FIAM- si a instrucţiunilor de completare a acestuia.
L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.
L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii
Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995
L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in
registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice,
inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor
juridice.
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
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HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si
a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru
protectia padurilor ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si
completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor
de urgenta.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca.
L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind
masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia
persoanelor incadrate in munca
L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap*)
EVIDENTA PATRIMONIULUI
H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea
inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii
255/2011.
Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al
statului si administrarea RNP in domeniul public local al unor unităţi teritorial
administrative si in administrarea consiliilor locale respective
H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in
domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP.
H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si
aprobarea regulamentului de organizare si functionare
Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune,
casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si
al unitatilor administrativ-teritoriale
Legea 213/1998 – privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.
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O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.
Legea 7/1996 – Legea cadastrului.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
RELATII PUBLICE
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.
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ANEXA 2
Structura organizatorică
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Atribuţiile departamentelor
Contabilitate
- Evidenţa financiar-contabilă şi gestiune;
- Normare şi salarizare.
Biologie
- Stabilirea unei strategii de conservare a biodiversităţii ariei protejate;
- Propunerea măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de interes comunitar;
- Coordonarea cercetătorilor, voluntarilor în cartarea habitatelor şi speciilor;
- Asigurarea suportului ştiinţific pentru materialele informative;
- Popularea bazei de date privind biodiversitatea;
- Coordonarea proiectelor de monitorizare şi conservare a patrimoniului natural;
- Monitorizarea implementării măsurilor de conservare specifice patrimoniului natural
protejat;
- Furnizarea, autorităților de mediu, informațiile privind biodiversitatea ariilor naturale
protejate administrate;
Relaţii comunităţi şi educaţie ecologică
- Aplicarea și elaborarea strategiilor de vizitare și comunicare a APNB;
- Organizarea și participarea la activitățile de conștientizare publică, prezentări,
întruniri, conferințe, simpozioane referitoare la activitatea și rolul APNB;
- Colaborează și întreține relațiile cu primăriile, consiliile locale, instituțiile
guvernamentale și neguvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor
prezentate și corecta informare a acestora privind rolul și activitatea APNB;
- Crearea de parteneriate între APNB și organizații guvernamentale și
neguvernamentale, agenții de turism, agenți economici, instituții de învățământ etc. direct interesate în organizarea de activități comune;
- Organizarea și participarea la acțiuni de ecologizare precum și alte activități
educaționale în centrul de vizitare, punctele de informare și în școli privind rolul
APNB și importanța conservării biodiversității în aria protejată.
IT
- Asigurarea funcționării sediului și a echipamentelor de birou;
- Actualizarea permanentă a paginii Internet;
- Instruirea personalului din cadrul APNB cu privire la utilizarea programelor și
echipamentelordin dotarea parcului;
- Actualizarea și completarea bazei de date (GIS);
- Elaborarea și difuzarea de materiale cu caracter informativ educativ (broșuri, hărți,
albume foto,pliante).
Pază
1. Organizarea si coordonarea tuturor actiunilor de paza pentru protejarea diversitatii
habitatelor si peisajului, conform regimului de managenent al parcurilor naturale
2. Monitorizarea activitatilor din Parcul Natural Bucegi conform programului de paza
3. Alte activitati .
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Programul de funcţionare:
LUNI – JOI 08,00 – 16,30
VINERI 08,00 – 14,00
Programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice se desfășoară în baza
"Procedurii privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităţii de audienţă".
Programul de audienţe al Administrației Parcului Natural Bucegi:
DIRECTOR – ing. Colțoiu Alexandru Nicolae – Luni intre orele 10:00 si 14:00.
Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între orele 10ºº și 14ºº la sediul
Administrației Parcului Natural Bucegi din str. Principală nr. 71, loc. Moroeni, jud.
Dâmbovița. Înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între
orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 08ºº şi 14ºº, la numărul de telefon 0245/772640
la sediul instituției sau în scris, prin adresă trimisă prin poştă sau email:
bucegipark@gmail.com.
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ANEXA 3

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
DIRECTOR – Colțoiu Alexandru Nicolae
Date contact – bucegipark@gmail.com, tel. 0731 560 397
RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR PUBLICE – Colțoiu Alexandru Nicolae
Date contact – alexandru.coltoiu@bucegipark.ro, tel. 0731 560 397
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ANEXA 4
Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de
internet
Denumirea: REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
Sediul: str. Principală nr. 71, loc. Moroeni, jud. Dâmbovița.
Telefon: Tel: 0245/772640
Fax:0245/772636
Adresa de email:bucegipark@gmail.com
Pagina de internet: www.bucegipark.ro

–

ROMSILVA

Anexa 5
Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
I. Bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat conform Ordinului 1202/04.06.2020
II. Venituri totale 1493,00 mii lei din care:
- Venituri proprii + RNP Romsilva RA : 1441,00 mii lei
- Alte venituri din exploatare(proiecte): 52,00 mii lei
Cheltuieli totale 1493,00 mii lei din care:
- Cheltuieli din veniturile proprii + RNP Romsilva RA: 1441,00 mii lei
- Cheltuieli aferente veniturilor din proiecte: 52,00 mii lei
Rezultatul brut: 0 mii lei
Număr mediu de personal : 15
III. Bilanțul contabil:
Realizări:
Venituri totale 1394,00 mii lei, din care :
- Venituri proprii + RNP Romsilva RA : 1320,00 mii lei
- Alte venituri din exploatare(proiecte ) : 74,00 mii lei
Cheltuieli totale, din care: 1393 mii lei
- Cheltuieli din surse proprii +RNP Romsilva RA: 1320,00 mii lei
- Cheltuieli aferente veniturilor din proiecte: 74,00 mii lei
Rezultatul brut realizat: 0 mii lei
Număr mediu de personal : 15
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Anexa 6
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE AL
R.N.P. ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
2020
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Cuprins
1. Date de identificare a administratorului şi ariei naturale protejate
3
2. Enumerarea obiectivelor de conservare
3
3. Presiuni antropice şi naturale exercitate asupra ariei naturale protejate
22
4. Evaluarea sumară cu starea de conservare a ariei naturale protejate comparativ
cu anul precedent
25
5. Nr. de avize favorabile/nefavorabile eliberate de administrator pentru
planuri/proiecte/activităţi supuse procedurilor de reglementare de mediu
32
6. Controale ale autorităţilor de mediu
33
P.1. Managementul biodiversităţii
34
1.1. Inventariere şi cartare
34
1.2. Monitorizarea stării de conservare
36
1.3. Activitate de teren, control, implementare reglementări şi măsuri specifice de
protecţie
66
1.4. Managementul datelor
68
1.5. Reintroducerea speciilor dispărute
68
1.6. Reconstrucţie ecologică
68
1.7. Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a planului
de management
68
1.8. Baza de date
69
1.9 Emiterea condițiilor specifice
69
P.2. Turism
69
2.1. Infrastructura de vizitare
69
2.2. Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului
69
2.3. Managementul vizitatorilor
70
P.3. Conştientizare, conservare tradiţii şi comunităţi locale
73
3.1. Tradiţii şi comunităţi
73
3.2. Conştientizare şi comunicare
73
3.3. Educaţie ecologică
74
P.4. Management şi administrare
75
4.1. Echipament şi infrastructură de funcţionare
75
4.2. Personal de conducere, coordonare, administrare
76
4.3. Documente strategice şi de planificare
77
4.4. Instruire personal
78
4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate pentru anul în
care se face raportarea
78
4.6. Bugetul alocat pentru anul următor
79
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1. Date de identificare a administratorului și a ariei naturale protejate
Denumirea administratorului: RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI
NATURAL BUCEGI RA;
Adresa sediului social: comuna Moroeni, jud. Dambovița, str. Principală nr. 71;
Date de identificare fiscală: Registrul Comertului J15/406/02.06.2009,
CIF RO25636012
Numele și prenumele reprezentantului legal: Director-Colțoiu Alexandru Nicolae
Denumirea ariei naturale protejate: Parcul Natural Bucegi-situl Natura 2000
ROSCI0013 Bucegi
Contractul de administrare: nr. 134/19.11.2014 încheiat între Regia Națională a
Pădurilor - Romsilva și Administrația Parcului Natural Bucegi în baza Contractului de
administrare nr. 5206/AK/08.10.2014 încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor
și RNP-Romsilva; precum și Actul adițional nr.1 la Contractul de administrare
nr.5206/107/08.10.2014, încheiat între Agenția Națională pentru Arii Naturale
Protejate și Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, respectiv Actul adițional nr. 1 la
Contractul de administrare nr. 134/19.11.2014 încheiat între Regia Națională a
Pădurilor - Romsilva și Administrația Parcului Natural Bucegi înregistrat cu nr.
134/16.08.2017 la RNP- Romsilva și 1220/07.08.2017 RNP- Romsilva Administrația
Parcului Natural Bucegi RA.
Perioada de raportare: 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2020.
2.Obiectivele de conservare ce au stat la baza înființării ariei naturale protejate
protejate - conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate. Anexa I Rezervaţii ale
Biosferei, Parcuri Naţionale şi Parcuri Naturale.
1. Peștera Cocora și Cheile Urșilor este o arie protejată ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt) în special speologică, situată în județul
Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Rezervația naturală cu o suprafață de 307 ha, este inclusă în Parcul Natural Bucegi și
are în componență sistemul carstic Bătrâna - Peștera Ialomiței cu Peștera Ialomiței,
Cheile Urșilor, Cheile Peșterii (monumente ale naturii), Poiana Crucii și lapiezurile
Turnul Seciului și Cheile Horoabei (monumente ale naturii). Rezervația reprezintă o
arie cu pajiști, chei, peșteri (cu elemente fosile de amoniți) și zone împădurite, unde se
întâlnesc vegetații subalpine cu specii floristice protejate.
2.Cheile Tătarului alcătuiesc o arie protejată de interes național ce corespunde
categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt) situată în județul Dâmbovița,
pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală cu o suprafață de 144,33 hectare se află în Munții Bucegi, între platoul
Padina și Lacul Bolboci, la o altitudine medie de 1.800 m. în bazinul superior al râului
Ialomița.
Rezervația naturală este o zonă montană (cursuri de apă, cheiuri, doline, lapiezuri,
abrupturi stâncoase, peșteri (Peștera Ursului și Peștera Mică), grohotișuri, pajiști
montane și păduri) ce adăpostește o mare varietate de floră specifică extremității estice
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a Carpaților Meridionali și faună fosilă (cochilii de melci și moluște) depozitată în
stratele de calcare (din versanții abrupți ai văii Ialomiței) de vârstă bathoniană și
calloviană (ce aparțin etajului superior al perioadei geologice a jurasicului).
Aria protejată Cheile Tătarului este inclusă în Parcul Natural Bucegi și reprezintă o
zonă cu un deosebit interes floristic, faunistic, geologic, speologic și peisagistic din
județul Dâmbovița.
3.Valea Horoabei este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic) situată în județul Dâmbovița, pe
teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală cu o suprafață de 5,70 hectare se află în extremitatea nordică a județului
Dâmbovița, în bazinul superior al Ialomiței.
Aria protejată reprezintă o pajiște montană specifica etajului subalpin la poalele
Munților Bucegi, ce adăpostește o mare varietate floristică de specii ierboase rare,
printre care limba cucului (Gențiana bulgarica) sau păiuș roșu (Festuca rubra)
4.Orzea - Zănoaga este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic) situată în județul Dâmbovița, pe
teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală se află în Munții Bucegi, în bazinul superior al Ialomiței, în partea
sudică a lacului Bolboci, lângă rezervația naturală Zănoaga - Lucăcilă.
Aria naturală cu o suprafață de 841,20 hectare reprezintă o zonă montană cu relief
carstic și endocarstic constituit din cheiuri (Zănoaga Mare și Zănoaga Mică), abrupturi
stâncoase, izvoare, văii, doline, lapiezuri, versanți calcaroși și peșteri; cu păduri, pajiști
și goluri alpine ce adăpostesc o gamă variată de floră și faună specifică Meridionalilor.
5.Zănoaga - Lucăcilă este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei
a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic) situată în județul Dâmbovița, pe
teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală cu o suprafață de 259,40 hectare se află în extremitatea nordică a
județului Dâmbovița, în bazinul superior al Ialomiței, în sud-vestul lacului Bolboci,
lângă rezervația naturală Orzea - Zănoaga.
Rezervația naturală este inclusă în suprafața teritorială a Parcului Natural Bucegi. Aria
naturală reprezintă o zonă montană, cu un relief carstic și endocarstic constituit din
cheiuri (Zănoaga Mare și Zănoaga Mică declarate monumente naturale), abrupturi
stâncoase, izvoare, văii, doline, lapiezuri, versanți calcaroși și peșteri; cu păduri, pajiști
și goluri alpine ce adăpostesc o mare varietate de floră și faună specifică
Meridionalilor
6.Peștera Răteiului este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip speologic) situată în județul Dâmbovița, pe
teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală cunoscută și sub denumirea de Peștera de la Izvorul Răteiului în
versantul drept al pârâului Rătei, unul din afluenții de dreapta al râului Ialomița.
Rezervația naturală este inclusă în Parcul Natural Bucegi și reprezintă o peșteră
(cavernă săpată în calcare Jurasice) în abruptul văii Răteiului, constituită din mai multe
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galerii cotite (Galeria cu Gururi, Galeria Meandrelor, Galeria Nouă, Labirintul Mare)
dispuse pe trei niveluri, ce prezintă o mare varietate de forme concreționare (depuneri
sedimentare de gipsuri, calcite și aragonite).
7.Turbăria Lăptici este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a
IV-a IUCN (rezervație naturală de tip botanic). Turbăria este situată în județul
Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală se află la o altitudine medie de 1.500 m. în Munții Bucegi (la poalele
Munților Lăptici), în extremitatea nord-estică a județului Dâmbovița, aproape de limita
teritorială cu județul Prahova. Aceasta se întinde pe o suprafață de 14,90 hectare și este
inclusă în Parcul Natural Bucegi.
Rezervația naturală reprezintă o mlaștină oligotrofă, aflată în lunca stângă a pârâului
Scândurarilor, ce adăpostește o mare varietate floristică de mușchi și ierburi, specifică
turbăriilor.
8.Poiana Crucii este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IVa IUCN (rezervație naturală de tip floristic) situată în județul Dâmbovița, pe teritoriul
administrativ al comunei Moroeni.
Aria naturală cu o suprafață de 0,50 hectare se află în Munții Bucegi.
Aria protejată reprezintă o pajiște montană la poalele Munților Bucegi, ce adăpostește
o mare varietate floristică de specii ierboase rare, printre care ghințură galbenă
(Gențiana lutea) sau păiuș roșu (Festuca rubra)
9. Rezervația Plaiul Hoților este o arie protejată de interes național ce corespunde
categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic), situată în județul
Dâmbovița.
Rezervația naturală inclusă în Parcul Natural Bucegi se află în culmea Plaiul Hoților (o
prelungire a masivului Păduchiosul), lângă drumul național DN71 ce leagă județul
Dâmbovița de Prahova.
Aria protejată întinsă pe o suprafață de 0,50 hectare, reprezintă o zonă de abrupturi
calcaroase, cu formațiuni de flișuri cretacice stratificate, alcătuite din roci argilomarnoase de culoare cenușiu-gălbui, urmate de marne tari și conglomerate tilloide cu
blocuri mari de calcare și șisturi marno-argiloase cu inserții de calcit, cu bogate
depozite de faună fosilă, alcătuite din resturi de lamelibranhiate, gastropode,
cefalopode sau brahiopode, precum și cu depozite de resturi fosilifere de plante.
10. Locul fosilifer Plaiul Hoților este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic), situată
în județul Prahova, pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia.
Rezervația naturală inclusă în Parcul Natural Bucegi se află în culmea Plaiul Hoților (o
prelungire a masivului Păduchiosul), în partea sud-vestică a orașului Sinaia, lângă
drumul național DN71 ce leagă județul Dâmbovița de Prahova.
Aria protejată întinsă pe o suprafață de 6 hectare, reprezintă o zonă de abrupturi
calcaroase, cu formațiuni de flișuri cretacice stratificate, alcătuite din roci argilomarnoase de culoare cenușiu-gălbui, urmate de marne tari și conglomerate tilloide cu
blocuri mari de calcare și șisturi marno-argiloase cu inserții de calcit, cu bogate
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depozite de faună fosilă, alcătuite din resturi de lamelibranhiate, gastropode,
cefalopode sau brahiopode, precum și cu depozite de resturi fosilifere de plante.
11.Abruptul prahovean Bucegi este o arie protejată de interes național ce corespunde
categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt, peisagistic, botanic și
geologic), situată în județul Prahova, pe teritoriul administrativ al
orașelor Bușteni și Sinaia.
Rezervația naturală este inclusă în Parcul Natural Bucegi și se întinde pe o suprafață
de 3.478 hectare.
Aria protejată reprezintă o zonă naturală cu un relief bine diversificat (stâncării, creste,
văi glaciare, lapiezuri, doline, circuri glaciare, abrupturi calcaroase, avene, goluri
alpine, peșteri), păduri, poiene, pajiști și pășuni specifice lanțurilor muntoase ale
Carpaților Meridionali și în special al Munților Bucegi.
Rezervația dispune de mai multe tipuri de habitate naturale de interes comunitar
(păduri de conifere, păduri dacice de fag, păduri în amestec, pajiști montane, pajiști
calcifile alpine și subalpine, fânețe montane, tufărișuri alpine și boreale, peșteri în care
accesul publicului este interzis, grohotișuri calcaroase și de șisturi, grohotișuri
silicioase, versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase, vegetație
lemnoasă de-a lungul cursurilor de apă) ce adăpostesc o gamă diversă de floră
spontană și faună sălbatică.
La baza desemnării rezervației se află câteva specii faunistice (mamifere, reptile,
amfibieni, insecte) enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE
din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și
floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN.
12.Munții Colții lui Barbeș alcătuiesc o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt și anume geologic
și botanic), situată în județul Prahova, pe teritoriul administrativ al orașului Sinaia.
Rezervația naturală este inclusă în Parcul Natural Bucegi și se întinde pe o suprafață
de 1.513 hectare.
Aria naturală reprezintă o zonă muntoasă din extremitatea estică a Carpaților
Meridionali, în Munții Bucegi, cu un relief (constituit din calcare, gresii, șisturi
cristaline și conglomerate) diversificat, cu abrupturi, grohotișuri, doline, custuri,
hornuri, turnuri, ace, chei, goluri alpine, cu izvoare și văi (Valea Lupului, Valea
Uscată), pajiști, pășuni și păduri; cu floră și faună specifică Bucegilor.
Pe teritoriul rezervației vegetează specia endemică: stânjenel mic de munte (Iris
ruthenica).
13. Bucegi (Abruptul Bucșoiu - Mălăești - Gaura) este o arie protejată de interes
național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip mixt
paleontologic și botanic) situată în județul Brașov, pe teritoriul administrativ al
comunelor Bran și Moieciu și al orașului Râșnov.
Aria naturală cu o suprafață de 1.634 ha, se află în partea nordică a Munților Bucegi,
în extremitatea central-sudică a județului Brașov, pe limita graniței teritoriale cu
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județele Dâmbovița și Prahova, în apropierea drumului național DN73 care leagă
Piteștiul de municipiul Brașov.
Rezervația naturală este inclusă în Parcul Natural Bucegi.
Aria protejată reprezintă un peisaj alpin cu abrupturi stâncoase, pășuni (vegetație
alpină variată) și păduri; asociații floristice specifice etajului subalpin și alpin inferior
și alpin superior și o faună variată în specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni,
pești și insecte; specifică extremități estice a Carpaților Meridionali.
Bucegi (Abruptul Bucșoiu, Mălăești, Gaura) este o rezervație naturală cu diversitate
floristică și faunistică ridicată, exprimată atât la nivel de specii, cât și la nivel de
ecosisteme terestre.
Rezervația naturală se suprapune sitului Natura 2000 ROSCI0013Bucegi și dispune de
mai multe tipuri de habitate, astfel: fânețe montane, pajiști calcifile alpine și subalpine,
tufărișuri alpine și boreale, păduri dacice de fag, păduri medio-europene de fag, păduri
acidofile cu molid, păduri de zadă, păduri de zâmbru, vegetație lemnoasă cu cătină pe
malurile râurilor, comunități cu ierburi higrofile, mlaștini turboase, abrupturi stâncoase
cu vegetație chasmofitică, grohotișuri calcaroase, grohotișuri medio-europene
calcaroase, grohotișuri silicioase și grohotișuri de șisturi calcaroase.
Fauna este una variată și bine reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări,
reptile, broaște, pești și insecte.
14. Locul fosilifer de la Vama Strunga este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip paleontologic) situată în
partea sudică a județului Brașov, pe teritoriul administrativ al comunei Moieciu și cea
nordică a județului Dâmbovița, pe teritoriul administrativ al comunei Moroeni.
Aria protejată se află în partea sud-vestică a Munților Bucegi (în versantul stâng al
culmii Șaua Strunga în imediata apropiere a Pasului Vama Strunga), în extremitatea
sudică a județului Brașov, acoperind limita graniței teritoriale cu județul Dâmbovița.
Rezervația naturală are o suprafață totală de 10 ha și este inclusă în Parcul Natural
Bucegi.
Aria naturală reprezintă o zonă în versantul stâng al culmii Șaua Strunga, unde, în mai
multe nivele litologice (strate cu conglomerate de calcare oolitice și nisipoase, gresii
calcaroase și marnă) se află importante depozite de faună fosiliferă (constituită în cea
mai mare parte din amoniți - moluște cefalopode cu cochilii spiralate compartimentate)
datată în jurasicul mediu.
Tabel centralizator al elementelor de interes conservativ care au stat la baza înființării
ariilor naturale protejate
Aria naturală protejată nr. 1 RO SCI 0013-sit Natura 2000 Bucegi
1308 Barbastella barbastellus
1303 Rhinolophus hipposideros
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
1193 Bombina variegata
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2001 Triturus montandoni
1163 Cottus gobio
4046 Cordulegaster heros
1065 Euphydryas aurinia
1083 Lucanus cervus
1086 Cucujus cinnaberinus
1087 Rosalia alpina
4054 Pholidoptera transsylvanica
4057 Chilostoma banaticum
1381 Dicranum viride
1386 Buxbaumia viridis
1389 Meesia longiseta
1758 Ligularia sibirica
2113 Draba dorneri
4097 Iris aphylla ssp.hungarica
4070 Campanula serrata
4122 Poa granitica ssp disparilis
4116 Tozzia carpathica
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
4060 Tufărişuri alpine şi boreale
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan şi alpin
6520 Fâneţe montane
3220Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani)
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan
[MedioEuropean calcareous scree of hill and montane levels]
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană
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7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae)
3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase
Aria naturală protejată nr. 2 Parcul Natural Bucegi
1308 Barbastella barbastellus
Sorex alpinus Schinz
Rhinolophus ferrumequinum Schreber
Rhinolophus blasii Peters
Myotis myotis Borkhausen
Aegolius funereus L.
Aegypius monachus L.
Anas platyrhynchos Linnaeus
Aquila chrysaetos L
Aquila pomarina
Bonasia bonasia L.
Bubo bubo L.
Ciconia nigra
Dryocopus martius
Ficedula albicollis
Garrulus glandarius L.
Lanius collurio L.
Perdix perdix L
Pica pica L.
Picoides tridactylus L.
Picus canus Gmelin
Tetrao urogallus L
Turdus merula L
Turdus pilaris L.
1303 Rhinolophus hipposideros
1352 Canis lupus
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
Felis silvestris Schreber
Meles meles Linnaeus
Martes martes Linnaeus
Martes foina Erxleben
Mustela nivalis Linnaeus
Vespertilio murinus Linnaeus
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Sciurus vulgaris Linnaeus
Sicista betulina Pallas
Dryomys nitedula Pallas
Muscardinus avellanarius Linnaeus
Myoxus glis Linnaeus
Lepus europaeus Pallas
Cervus elaphus Linnaeus
Capreolus capreolus linnaeus
Rupicapra rupicapra Linnaeus
Sus scrofa attila Linnaeus
1193 Bombina variegata
Bufo bufo Linnaeus
Bufo viridis Laurenti
Hyla arborea Linnaeus
Rana ridibunda Linnaeus
Rana temporaria Linnaeus
Salamandra salamandra Linnaeus
Triturus alpestris Laurenti
Triturus cristatus Laurenti
Triturus vulgaris vulgaris Linnaeus
2001 Triturus montandoni
1163 Cottus gobio
4046 Cordulegaster heros
1065 Euphydryas aurinia
1083 Lucanus cervus
1086 Cucujus cinnaberinus
1087 Rosalia alpina
4054 Pholidoptera transsylvanica
4057 Chilostoma banaticum
1381 Dicranum viride
1386 Buxbaumia viridis
1389 Meesia longiseta
Lycaena dispar
Sphagnum acutifolium
Sphagnum recurvum
Sphagnum platyphyllum
1758 Ligularia sibirica
Arnica montana L.
Galanthus nivalis L.
Gentiana lutea L.
Salix bicolor Willd.
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Vaccinium uliginosum L.
2113 Draba dorneri
4097 Iris aphylla ssp.hungarica
4122 Poa granitica ssp disparilis
4070 Campanula serrata
4116 Tozzia carpathica
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
4060 Tufărişuri alpine şi boreale
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan şi alpin
6520 Fâneţe montane
3220Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani)
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan
[MedioEuropean calcareous scree of hill and montane levels]
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)
Specii protejate de faună fosilă:
În versantul vestic al Masivului Bucegi (Lespezi, Clăile de Piatră, Cheile Zănoagei,
Cheile Tătarului, Valea Horoabei, Obârşia Văii Tătarului, Vârful Tătarul, Pasul
Strunguliţa, Pasul Strunga, Muntele Grohotișul, Muntele Batrâna, Poiana Guţanu,
Valea Gaura, Saua La Politie): faune fosile din depozitele carbonatice ale
Jurasicului mediu si superior şi ale Cretacicului inferior (170-132 milioane de ani
vechime): bogate faune de cephalopode, brachiopode, bivalve (lamellibranchiate),
gasteropode, corali, foraminifere, ostracode, piese scheletice de asterozoare,
ophiuride, holoturide, radiole şi fragmente de teste de echinide, entroce de
crinoidee, otholite, dinţi şi solzi de pesti ganoizi, dinți de rechini nectonici,
stromatolite feruginoase si faunele microscopice asociate (serpulide, bryozoare,
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foraminifere benthice).
Bivalve (din Lazăr, 2006) : Grammatodon (G.) clathratus (LECKENBY), Modiolus
(M.) bipartitus SOWERBY, Modiolus gibbosus SOWERBY, Brachydontes
(Arcomytilus) bathonicus (MORRIS & LYCETT), Inoperna plicata (SOWERBY),
Gervillella acuta (SOWERBY), Gervillella aviculoides (SOWERBY), Entolium
(Entolium) corneolum (YOUNG & BIRD), Chlamys (Chlamys) textoria
(SCHLOTHEIM), Camptonectes (Camptonectes) auritus (SCHLOTHEIM), C. (C.)
laminatus (SOWERBY), Radulopecten vagans (SOWERBY), Eopecten aff.
spondiloides (ROEMER), Plagiostoma bynei COX & ARKELL, P. cardiiformis
SOWERBY, P. cf. hellica COSSMAN, Plagiostoma bellula MORRIS & LYCETT,
Astarte sp., Neocrassina sp., Isoarca bajociensis D’ORBIGNY, Placunopsis fibrosa
LAUBE,
Limatula
cerealis
ARKELL,
Pseudolimea
duplicata
(SOWERBY),Ctenostreon cf. proboscideum (SOWERBY), Lopha (Rastellum)
gregarea (SOWERBY), L. (R.) eruca (DEFRANCE), Trigonia costata
PARKINSON, Trigonia (Trigonia) sp., Myophorella duplicata (SOWERBY),
Palaeonucula menkei (ROEMER), Pholadomya murchisoni SOWERBY, P.
deltoidea (SOWERBY), P. ambigua (SOWERBY), P. angustata SOWERBY,
Goniomya (Goniomya) intersectans (SMITH), G. (G.) cf. marginata AGASSIZ,
Homomya gibbosa (SOWERBY), Ceratomya striata (SOWERBY), Cercomya cf.
undulata (SOWERBY), Gresslya gregaria (ZIETEN), Pleuromya uniformis
(SOWERBY), P. alduini (BROGNIART), P. caudata TERQUEM ET JOURDY,
Pleuromya sp., Thracia lata (GOLDFUSS), Rollierella minima (SOWERBY),
Anisocardia (A.) loweana (MORRIS & LYCETT), Gastropode (din Lazăr, 2006):
Trochotoma (Trochotoma) affinis EUDES – DESLONGCHAMPS, Ooliticia
phillipsi (MORRIS & LYCETT), Purpuroidea lycettea HUDLESTON & WILSON,
Pseudomelania (Oonia) subglobosa (MORRIS & LYCETT), P. (O.) variata
(LYCETT), P. (P.) cf. lineata (SOWERBY), Nerinella (N.) scalaris
(D’ORBIGNY), Nerinella (N.) sp., Cylidrobullina kirlingtonensis (LYCETT),
Cylindrobullina sp., Globularia morrisi COX & ARKELL, Tylostoma sp.,
Ampullospira (Pictavia) lorierei (D’ORBIGNY); Proconulus sp., Pyrgotrochus
elongatus (SOWERBY), Pleurotomaria monilifera TERQUEM ET JOURDY,
Pseudomelania (P.) cf. lineata (SOWERBY), Nerinella (N.) scalaris
(D’ORBIGNY), Ampullospira (Pictavia) lorierei (D’ORBIGNY);Cephalopode (din
Patrulius, 1969): Treptoceras bucegianum (PATRULIUS), Oxycerites fallax
(GUERANGER), Bucegites gracilicostatus (PATRULIUS), Bucegia haugi banatica
(PATRULIUS), Calliphylloceras disputabile ZITTEL, Ptychophylloceras
flabellatum (NEUMAYR), Dolikephalites compressus (QUENSTEDT),
Holcophylloceras mediterraneum (NEUMAYR), Macrocephalites macrocephalus
(SCHLOTHEIM), Phylloceras kudernatschi (HAUER), Gregoryceras riazi
(GROSSOUVRE), Lytoceras adeloides (KUDERNATSCH), Partschiceras
subobtusum (KUDERNATSCH), Strungia redlichi (POPOVICI-HATZEG),
Indocephalites diadematus (WAAGEN), Procerites clausiprocerus (BUCKMAN),
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Procerites schloenbachi GROSSOUVRE, Hecticoceras pseudopunctatum
(LAHUSEN), Perisphinctes subpatina PETITCLERC, Lissoceras voultense
(OPPEL), Lissoceras pilodiscus SCHLOENB, Choffatia (Subgrossouvria)
euryptycha (NEUMAYR), Hecticoceras mathayense (KILIAN), Hecticoceras
inflexum
de GROSS, Hemigaratiana julii d’ORBYGNI, Paroecostrautes
maubeugei STEPHANOVBrachiopode (din Patrulius, 1969; Negu et al., 1983;
Lazăr, 2006): Goniorhynchia boueti (DAVIDSON), Cymatorhynchia quadriplicata
(ZIETEN), Kutchirhynchia morieri (DAVIDSON), Parvirhynchia parvula
(DESLONGCHAMPS), Morrisithyris phillipsi (MORRIS), Monsardithyris
buckmaniana (WALKER), Conarothyris eudesi (OPPEL), Holcothyris angulata
BUCKMAN, H. depressa SAHNI, H. trigonalis BUCKMAN, H. transversalis
BUCKMAN, Ptyctothyris solitaria (SZAJNOCHA), Neaguithyris neagui
GEORGESCU, Stiphothyris cheltensis (BUCKMAN), S. birdlipensis (WALKER),
Wattonithyris
valeriae
GEORGESCU,
Sphaeroidothyris
sphaeroidalis
(SOWERBY), Sphaeroidothyris aureliae (LAZAR & BARBU) Aulacothyris sp.,
Echinoide (din Lazăr, 2006): Pygaster patelliformis (AGASSIZ), Pygaster sp.,
Collyrites elliptica DESMOULINE
Aria naturală protejată nr. 3 Rezervația Peștera-Cocora inclusiv Cheile Urșilor cod
2373
Specii protejate de faună fosilă:
Phylloceras antecedens (amonit)Holcophylloceras zignoianum (amonit)
Ursus arctos
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Felis silvestris
Lynx lynx
Corvus corax
Turdus merula
Prunella atrogularis
Tetrao urogallus
Troglodytes troglodytes
Anthus spinoletta
Salmo trutta fario
Hesperis moniliformis
Festuca apennina,
Viola Biflora
Valeriana montana
Arabis alpina
Poa alpina
Carduus personata
Iris dacica
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Secale montanum
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6520 Fâneţe montane
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 4 Rezervația Cheile Tătarului cod 2374
Specii protejate de faună fosilă:
1.Macrocephalitidae sp.
2. Pleurocephalites
3. Procerites clausiprocerus
4. Procerites imitator
5.Phylloceratidae sp.
6. Litoceratidae sp.
7. Choffatia sp.
8. Loboplanulites sp.
9. Sowerbiceras subtortisulcatus
Iris dacica
Hesperis moniliformis
Lonicera caerulea
Secale montanum
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 5 Rezervația Valea Horoabei cod 2375
Gentiana bulgarica
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)
Aria naturală protejată nr. 6 Rezervația Orzea-Zănoaga cod 2376
Specii protejate de faună fosilă:
1.Macrocephalitidae sp.
2. Pleurocephalites
3. Procerites clausiprocerus
4. Procerites imitator
5. Phylloceratidae sp.
6. Litoceratidae sp.
7. Choffatia sp.
8. Loboplanulites sp.
9. Sowerbiceras subtortisulcatus
Iris dacica
Hesperis moniliformis
Streptopus amplexifolius
Scorbus cretica
Astragalus depressus
Athamantha hungarica
_________________________________________________________________________________________________________________________

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI
Str. Principală, Nr. 71, Loc. Moroieni Jud Dâmboviţa; Cod poştal 137310
ONRC:J15/406/02.06.2009; CUI:RO25636012
Tel: 0245/772640 Fax:0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com
Pagina web: www.rosilva.ro, www.bucegipark.ro

Carduus candicanus
Phleum montanuum
Secale montanum
Trisetum macrothicus
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
Aria naturală protejată nr. 7 Rezervația Zănoaga - Lucăcilă cod 2377
Athamantha hungarica
Astragalus depressus
Carduus candicanus
Iris dacica
Lonicera caerulea
Phleum montanuum
Streptopopus amplexifolius
Sorbus cretica
Secale montanum
Saxifraga demissa
Trisetum macrothicus
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 8 Rezervația Peștera Rătei cod 2379
Myotis myotis
Alopia sp
Parastenocaris sp.
Paranemastoma sillii
Neanura plena,
Oxychilus glaber
Microptera nycterobia
Scoliopteryx libatrix
Rhymosia fasciata
Thaumanura carolii,
Onychiurus armatus
Onychiurus carpaticus
Folsomia quadriocellata
Stenophylax permistus
Stenophylax vibex speluncarum
Micropterna sequax
Limonia nubeculosa
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 9 Rezervația Turbăria Lăptici cod 2380
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Sphagnum acutifolium var. verisicolar
Sphagnum plumulosum
Sphagnum fuscum
Sphagnum recurvum
Sphagnum magellanicum var. roseum
Tayloria acumulata
Tayloria tenuis
Politrichum commune
Politrichum strictum
Politrichum gracile
Dicranum scoparium
Lycopodium selaga
Sellaginela selaginoides
Equisetum palustre
Equisetum variegatum
Agrostis rupestris, Alchemilla alpestris, Chalta laecta, Carex sp.,Eriophorum,
Hieracium auriculs, Juncus articulatus, J triglomis, Juniperus sibrica (ienuparul
pitic), Pinus mugo (pin) , Picea abies (molidul). Betula pendula, B.pubesceus
(mesteacan), Pinguicula alpina, P. Vulgaris, Trifolium pratense ssp. Nivale, ,
Salix myrtilloides
Salix phylicifolia
Valeriana simpliciforia
Vaccinum myrtilius
Vaccinum ulignosum
Vaccinum vitis-idaea
Swertia punctata
Fauna Hidrobioniti: Ciliata, Turbellaria, Nematoda, Oligochaeta, Tardigrada,
rotifere.
Ditre Thecamoebae; genurile Arcella, Centropyxis, Corythion, Difflugiella,
Difflugia, Euglypha, Nebela, Sphenoderia.
Reprezentanti din increngatura Molusca, ordinele Copepoda, Ostrocoda,
Amphipoda,Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Diptera (fam.
Chironomidae, Simulidae, Culicide, Tabanide)
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)
Aria naturală protejată nr. 10 Rezervația Poiana Crucii cod 2381
Gentiana bulgarica
6520 Fâneţe montane
Aria naturală protejată nr. 11 Rezervația Plaiul Hoților cod 2382
Nevertebrate, cefalopode, branhiopode, lamelibranhiate, gasteropode(peste 250 de
specii) :
1.Phylloceras tethys
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2.Lamellaptychus angulocostatis
3.Protocypraea tithonica (gasteropod)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 12 Rezervația Locul Fosilifer Plaiul Hoților cod 2671
Nevertebrate, cefalopode, branhiopode, lamelibranhiate, gasteropode(peste 250 de
specii) :
1.Phylloceras tethys
2.Lamellaptychus angulocostatis
3.Protocypraea tithonica (gasteropod)
1352 Canis lupus
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 13 Rezervația Abruptul Prahovean Bucegi cod 2672
1352 Canis lupus
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
Rupicapra rupicapra
2001 Triturus montandoni
Aquila chrysaetos L
Tetrao urogallus
Buteo buteo
Bubo bubo
Corvus corax
Falco peregrinus
Tichodroma muraria
Salma trutta fario
Carabus arvensis
Erebia pharte romaniae
Dandebardia transsylvanica
Nigritella nigra
Leontopodium alpinum
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Dianthus spiculifolius
Papaver corona sancti stepahani
Lilum martagon
Hepatica transsilvanica
Angelica archangelica
Trollius europaeus
Daphne blagayana
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Pinus mugo
Pinus cembra
Taxus baccata
Larix decidua
Saxifraga depressus
Geranium sylvaticum ssp coerulatum
Bumpleurum ranunculoides
Heracleum carpaticum
Armeria alpina
Primula intricata
Gentiana phlogifolia
Ligularia sibirica
kobresia simpliciuscula
Carex rupestris
Secale montanum
Sesleria haynaldiana
Carex sempervirens
Linaria alpina
Rumex scutatus
Silene alpina oxyria digyna
Rhododendron kotschyi
Festuca porcii
Gypsophila petraea
Iris dacica
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
4060 Tufărişuri alpine şi boreale
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan şi alpin
6520 Fâneţe montane
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani)
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan
[MedioEuropean calcareous scree of hill and montane levels]
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9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană
Aria naturală protejată nr. 14 Rezervația Munții Colții lui Barbeș cod 2673
1352 Canis lupus
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
Rupicapra rupicapra
Capreolua capreolus
Cervus elaphus
Aquila chrysaetos L
Sus scrofaa
Iris dacica
Cystopteris fragilis
memelica ciliata
Asplenium ruta-muraria
Campanula carpatica
Galium album
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan
[MedioEuropean calcareous scree of hill and montane levels]
Aria naturală protejată nr. 15 Rezervația Bucegi(Abruptul Bucșoiu,Mălăiești,Gaura)
cod 2234
1308 Barbastella barbastellus
1352 Canis lupus
1354 Ursus arctos
1361 Lynx lynx
2001 Triturus montandoni
1163 Cottus gobio
4046 Cordulegaster heros
1065 Euphydryas aurinia
1083 Lucanus cervus
1086 Cucujus cinnaberinus
1087 Rosalia alpina
4054 Pholidoptera transsylvanica
1381 Dicranum viride
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1386 Buxbaumia viridis
1389 Meesia longiseta
1758 Ligularia sibirica
2113 Draba dorneri
4097 Iris aphylla ssp.hungarica
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
6520 Fâneţe montane
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae şi Galeopsietalia ladani)
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel
alpin (Thlaspietea rotundifolii)
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
Aria naturală protejată nr. 16 Rezervația Locul Fosilifer din Vama Strungă cod
2235
Nevertebrate, cefalopode, branhiopode, lamelibranhiate, gasteropode(peste 250 de
specii) :
1.Phylloceras tethys
2.Lamellaptychus angulocostatis
3.Protocypraea tithonica (gasteropod)
Obiectivele de conservare enumerate mai jos sunt valabile pentru toate categoriile de
arii protejate pe care le avem în administrare:
2.1.1. Protecţia peisajului de munte într-un mod durabil, armonizând interacţiunea
dintre capitalul natural din Parc şi sistemul socio-economic limitrof, prin utilizarea
judicioasă a resurselor naturale şi prin păstrarea practicilor de construcţie şi a
tradiţiilor socio-culturale.
2.1.2. Conservarea valorii peisagistice a capitalui natural din Parc precum şi a
habitatelor/ecosistemelor şi speciilor integrate acestuia, prin menţinerea ori
optimizarea structurii şi funcţionalităţii.
2.1.2.1 Conservarea diversităţii specifice şi genetice a populaţiilor de floră şi faună din
cadrul Parcului şi menţinerea acesteia la un nivel înalt.
2.1.2.2. Analiza diversităţii geologice, paleontologice, geomorfologice, climatice,
hidrologice, pedologice şi biologice.
2.1.3. Sprijinirea comunităţilor locale şi a activităţilor tradiţionale pentru dezvoltarea
durabilă şi păstrarea specificului socio-cultural, în armonie cu natura pentru redresarea
echilibrului ecologic. În cazurile justificate se pot aproba, cu respectarea legii,
_________________________________________________________________________________________________________________________

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI
Str. Principală, Nr. 71, Loc. Moroieni Jud Dâmboviţa; Cod poştal 137310
ONRC:J15/406/02.06.2009; CUI:RO25636012
Tel: 0245/772640 Fax:0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com
Pagina web: www.rosilva.ro, www.bucegipark.ro

exploatarea lemnului, paşunatul raţional, meşteşuguri tradiţionale, artizanat, colectarea
fructelor de pădure, a ciupercilor comestibile, vânătoare, pescuit şi prelucrarea pietrei.
2.1.4. Realizarea unui turism adecvat scopului instituirii Parcului, predominant tematic
sau agroturistic şi fără exploatări intensive.
2.1.5. Redresarea echilibrului ecologic prin eliminarea activităţilor cu impact negativ,
utilizarea raţională a terenului şi reconstrucţie ecologică-unde este necesară această
activitate. Necesitatea conservării patrimoniului natural şi antropic se impune cu
prioritate iar realizarea acestui obiectiv se va face prin respectarea strictă a legislaţiei
în vigoare şi menţinerea sub control a activităţilor cu impact negativ asupra mediului.
2.1.6. Crearea de beneficii şi stimularea bunăstării comunităţilor locale, cu respectarea
legislaţiei în vigoare, prin:
-aprovizionarea cu lemn de foc şi construcţie sau cu alte produse;
-acces la resurse naturale precum fructe de pădure, ciuperci comestibile, cetină, fân,
piatră de carieră, peşte, vânat, și altele asemenea;
-servicii cu specific agropastoral, forestier, turistic, educaţional şi altele asemenea.
Aceste beneficii şi stimulente vor fi acordate, atât comunităţilor locale cât şi unităţilor
şcolare, societăţilor economice şi celorlalți factori interesați.
3.Presiuni antropice și naturale exercitate asupra ariei naturale protejate
3.1 Presiuni antropice
Se pot structura în următoarele categorii:
- presiuni datorate intenției de extindere a intravilanului localităților pentru extinderea
zonelor rezidențiale: Comuna Moroeni - zona Glod, stațiunea turistică de interes
național Padina- Peștera, Busteni – zona Căminul Alpin, Sinaia - zona Platou Izvor și
Calea Moroeni, extindere zona de dezvoltare durabilă a comunei Moieciu;
- presiuni datorate intenției de extindere a domeniul schiabil;
- presiuni datorate: numarului mare de intrări în aria protejată, traseelor turistice
numeroase și foarte frecventate ce duce la erodarea solului, locurilor de campare și
picnic insuficiente, lipsei locurilor de parcare-suprafețele favorabile pentru astfel de
amenajări fiind în majoritatea cazurilor private;
- presiuni datorate ineficienței serviciilor de pază a fondului forestier proprietate
privată, în special în cazul suprafețelor din Zona de Protecție Strictă și Integrală și a
habitatelor din imediata apropiere a drumului, ale căror proprietari doresc să le
defrișeze și să construiască obiective turistice;
Cod
A.1

Parametru
Presiune actuală

A.2

Detalii

Descriere
A03.03 Abandonare/lipsa cosirii
Lipsa activității de cosire conduce la
diminuarea/dispariția unor populații de specii
floristice
caracteristice habitatelor. Rezultatul
acestei presiuni deja este cuantificabil prin
micșorarea numărului de exemplare din speciile
Gentiana lutea și Trollius europaeus.
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A3

Presiune actuală

A4

Detalii

A5

Presiune actuală

A6

Detalii

A7

Presiune actuală

A8

Detalii

A9

Presiune actuală

A10

Detalii

A11

Presiune actuală

A12

Detalii

A13

Presiune actuală

A14

Detalii

A15

Presiune actuală

A04.01.05 Pășunatul intensiv în amestec de
animale
Presiunea se constată în imediata vecinătate a
căilor de acces și a surselor naturale de
apă,utilizatorii pășunilor neinvestind
scade
biodiversitatea,scade numărul de specii si apare
fragmentarea habitatului.
A04.03 Abandonarea sistemelor pastorale,lipsa
pășunatului
Presiunea se constată pe suprafețele fără acces la
drumuri și surse de apă,reprezentând un pericol atât
pentru incendierea vegetației cât și pentru
modificarea compoziției floristice.
C01.01. Extragere de nisip și pietriș
Presiunea se manifestă prin extragerea în principal
a pietrișului(balastrului) din albia râului
Ialomicioara Valea Izvorului și a Văii Largi. Prin
această activitate se modifică atât microrelieful
zonei urmat de alunecări de teren, viituri etc. cât și
degradarea structurii si funcțiilor
habitatului
91E0,habitat de importanță comunitară deosebit de
valoros pentru protecția malurilor.
D01.01 Poteci,trasee,trasee cicloturism
Presiunea se manifestă prin folosirea în permanență
a traseelor turistice fără a fi luate măsuri de
protecție a acestora, acestea devenind în situații
meteo nefavorabile Ogașe și ravene prin care sunt
transportate cantități remarcabile de sol și apă.
D01.02 Drumuri,autostrăzi
Presiunea se manifestă prin facilitatea accesului
unui număr necontrolat de autovehicule fără a le fi
puse la dispoziție un sistem unitar de colectare și
evacuare a deșeurilor.
E01.01 Urbanizare continuă
Presiunea se manifestă prin solicitarea permanentă
a comunităților locale de extindere a zonei de
intravilan fără a elabora un studiu de impact asupra
mediului,în momentul de față această presiune
vizează zona de protecție integrală și strictă a ariei
protejate.
F.03.01.01. Prejudicii cauzate prin vânătoare
(densitate populațională în exces)
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A16

Detalii

A17

Presiune actuală

A18

Detalii

A19

Presiune actuală

A20

Detalii

Presiunea se caracterizează prin înregistrarea unui
număr mai mare de exemplare din cele două
populații de Ursus arctos si Sus scrofa decât
capacitatea de suport a fondurilor cinegetice dar în
același timp prin concentrarea acestor exemplare în
zone cu un aport strict de hrană oferită sau
abandonată de oameni.această presiune are trei
rezultate:
1.Pagube materiale inclusiv punerea în pericol a
oamenilor(crescători de animale, turiști , localnici
etc )
2.Punerea în pericol a populațiilor de animale prin
acțiuni ilegale de diminuarea efectivelor ,unele
fiind justificate prin pagubele produse,dar există
posibilitatea braconajului pe fondul unei
nemulțumiri generale a populației.
3. Degradarea pajiștilor alpine prin râmat ce
conduce fie la diminuarea suprafeței pășunilor și
mărirea implicit a presiunii asupra suprafețelor
alăturate și chiar asupra habitatelor de pădure
pentru a compensa calitatea de masă verde
diminuată.De asemenea se constată degradarea
habitatelor valoroase dar foarte instabile datorită
factorilor abiotici și antropici.
G01.03.02 Conducerea în afara drumului a
vehiculelor motorizate
Presiunea este frecvent resimțită în aria protejată
are o influență majoră negativă asupra
patrimoniului natural prin degradarea populațiilor
de specii floristice și deranjarea populațiilor de
faună,această activitate necontrolată duce la
degradarea stratului vegetal și implicit a habitatelor
pe care se desfășoară.
G02.08 Locuri de campare și zone de campare
pentru rulote
Presiunea se concretizează prin folosirea ca locuri
de campare a unor suprafețe ocupate cu vegetație
nelemnoasă de multe ori valoroasă și prin tăierea
sau sustragerea de material lemnos din habitatele
forestiere limitrofe,lipsa uni sistem centralizat,legal
constituit pentru managementul deșeurilor și a
apelor uzate duce la poluarea pajiștilor alpine,a
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rețelei de apă de suprafață cât și a peisajului având
în vedere faptul că Parcul Natural Bucegi este arie
naturală protejată de interes peisajer și sursa
primară de apă potabilă pentru comunitățile din
aval.
4. Evaluarea sumară a stării de conservare a ariei naturale protejate comparativ
cu anul 2019
Starea de conservare a habitatelor în anul 2020 este următoarea:
– în urma fenomenelor meteo extreme (vânt foarte puternic) din perioada 5-6 februarie
2020 au existat suprafețe destul de mari afectate de doborâturi de arbori pe întreaga
suprafață a ariei protejate dar în special în zonele: Dichiu, Sinaia-Cota 1400.
Doborâturile au avut loc în special în arborete de molid pure, aflate în toate categoriile
de zonare internă, adică protecție strictă, protecție integrală, management durabil și
dezvoltare durabilă. Pentru ultimele două (ZMD și ZDD) unde se permit activitățile de
exploatare forestieră, în urma evaluărilor din teren a fost aprobată, de către
Administrația Parcului, scoaterea materialului lemnos. Pentru doborâturile din zona de
protecție integrală, Administrația Parcului Natural Bucegi a organizat în regim de
urgență o sesiune de lucru a Consiliului Științific pentru avizarea doborâturilor din
această zonă. Pentru doborâturile din zona de protecție strictă nu este permisă
recoltarea materialului lemnos.
Suprafețele afectate de doborâturi pe habitate sunt următoarele:
În habitatul de 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum o suprafață de 539.62
ha, suprafață estimată pe toată suprafața sitului, în urma situațiilor transmise de
ocoalele silvice de stat sau private.
În habitatul de 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană
(Vaccinio-Piceetea) o suprafață de 418.72 ha, suprafață estimată pe toată suprafața
sitului, în urma situațiilor transmise de ocoalele silvice de stat sau private.
În habitatul de 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) o suprafață de
4039.62 ha, suprafață estimată pe toată suprafața sitului, în urma situațiilor transmise
de ocoalele silvice de stat sau private.
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Centralizator suprafete afectate de doborâtori in luna februarie 2020 -conform
solcitarilor din partea OS din PNB - ROSCI0013
nr.crt. OS

1

Azuga

2

Brașov

3

4

Ialomicioara

Pucioasa

UP
I Caraiman
IX
Casa
Regala
I
Comp
Poarta
I Carpenis
II Stanisoara
IX Tornator
IX Vanturis
Valea
Ialomitei
XI
Valea
Neagra
III Raciu
V Bratei
VI
Ob
Ialomitei

RPLP Piatra Craiului
II Zarnesti
RA
IV
Valea
Izvorului
6
Sinaia
V Sinaia
total suprafata afectata pe habitate
total suprafata afectata in PNB-ROSCII0013
5

suprafata habitate afectate
(ha)
9110
9410
91V0
0
0
29.26
0

0

221.27

43.74

43.72

18.78

320.75
0
0
0

87.52
8.71
0
0

1352.29
680.29
83.74
76.3

46.86

4.08

9.31

8.9

0

127.08

0
0

0
0

36.11
269.22

0

17.27

25.14

37.21

218.43

149.37

0

1.15

387.9

82.16 37.84
539.62 418.72
4997.96

573.56
4039.62

Habitatele
de pășune în anul 2020 au fost într-o stare de conservare
favorabilă, datorată precipitațiilor și lipsa fenomenului de insolație din perioada de
vară.
În prima parte a anului, până în luna august, datorită stării de urgență, au
lipsit presiunile antropice asupra habitatelor de pajiști, tufărișuri și stâncărie, drept
urmare aceste habitate s-au prezentat într-o stare de conservare favorabilă iar pășunatul
s-a desfășurat cu respectarea măsurilor de management prevăzute în avizele de pășunat
astfel că nu a constituit o presiune asupra habitatelor.
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În anul 2020 comparativ cu anii anteriori s-a constatat o creștere a numărului
de exemplare de floră din speciile monitorizate, aceasta datorându-se, condițiilor
meteo favorabile.
Starea de conservare a ariei protejate în anul 2020 față de 2019 este mai bună
datorită monitorizării activităților antropice, promovarea regulilor de vizitare,
impunerea Regulamentului Parcului și managementului adecvat cerințelor ariei pentru
un impact antropic mult mai scăzut.
Deoarece habitatele și speciile din perimetrul Parcului nu au fost inventariate
și cartate, s-a realizat monitorizarea acestora cu urmărirea unui set de parametri scăzut,
care nu poate fi considerat relevant pentru obținerea stării de conservare certe, dar care
poate asigura menținerea și îmbunatățirea acesteia, acolo unde este cazul, prin
observații care duc la aplicarea unor măsuri de management necesare.
Evaluarea stării de conservare a habitatelor Natura 2000 prezente în sit s-a
realizat în urma activității de monitorizare realizată de către personalul Parcului.
Menționăm faptul că habitatele de pajiști, grohotișuri, stâncării și tufărișuri nu au fost
cartate iar starea de conservare s-a evaluat luând în considerare indicatorii care trebuie
urmăriți pentru evaluarea starii de conservare și anume funcțiile și structura precum
și următorii parametri: inventarul speciilor din suprafața de probă, prezența speciilor
caracteristice, specii indicatoare și presiuni.
Indicatorii de evaluare a stării de conservare a habitatelor forestiere au fost:
compoziția, consistența, nr. arbori uscați pe picior, număr arbori aflați în
descompunere la sol.
Indicatorii de evaluare a stării de conservare a habitatelor de tufărișuri, pajiști,
stâncării și grohotișuri au fost: compoziția ( specii edificatoare), grad de acoperire,
evaluare a presiunilor.
În continuare este prezentată starea de conservare a celor mai importante
habitate, specii de floră și faună prezente în perimetrul Parcului Natural Bucegi:
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane- stare de
conservare favorabilă;
4060 Tufărişuri alpine şi boreale – stare de conservare favorabilă;
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – stare neadecvată
deoarece prezintă un grad mic de degradare datorat secetei prelungite care a dus la
scăderea rezistenței plantelor la factorii de stres (schimbări climatice și factori
patogeni) aparția fenomenului de înroșire a acelor pe o suprafață de maxim 3 ha ;
6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi - stare
de conservare favorabilă;
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine - stare de conservare favorabilă;
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase-stare de
conservare favorabilă;
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan alpin – stare de conservare favorabilă;
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6520 Fâneţe montane - stare de conservare favorabilă; cu un grad mic de degradare din
cauza schimbărilor climatice, a cantităților mari de precipitații și a pășunatului;
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane - stare de conservare
favorabilă;
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix - stare de conservare favorabilă;
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae
şi Galeopsietalia ladani)- stare de conservare favorabilă;
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii) – stare de conservare favorabilă cu un grad mic de degradare
datorat schimbărilor climatice;
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion - stare de conservare
neadecvată cu un grad mic de degradare din cauza doborâturilor de vânt dar care, în
cazul acestui habitat a fost mult mai mică ca suprafață și intensitate decât în cazul
pădurilor acidofile de Picea abies din regiunea montană;
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene – stare de
conservare favorabilă;
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis – stare de conservare favorabilă;
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) stare de conservare neadecvată cu un
grad mediu de degradare din cauza doborâturilor de vânt dar cu tendință în creștere;
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) stare
de conservare neadecvată din cauza doborâturilor massive de vânt;
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană -stare de
conservare neadecvată cu un grad mic de degradare din cauza doborâturilor de vânt
dar care în cazul acestui habitat a fost mult mai mică ca suprafață și intensitate decât în
cazul pădurilor acidofile de Picea abies din regiunea montană;
7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)- stare de
conservare favorabilă;
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum stare de conservare favorabilă;
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae )-stare de conservare favorabilă;
3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane stare
de conservare favorabilă;
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase–stare de
conservare favorabilă;
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan stare de
conservare favorabilă;
Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
prezente în aria protejată și starea de conservare a acestora. Indicatorii urmăriți în
cazul acestor specii sunt starea de conservare a habitatului, numărul de exemplare,
hrana (prada).
1308 Barbastella barbastellus- stare incertă în urma studiului-nu avem rezultate
concrete, fiind depistat un număr foarte mic de exemplare, această specie fiind greu de
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localizat. Prezența a fost semnalată doar în sectoarele brașovene și s-a constatat faptul
că nu iernează la noi în Parc, are doar teritoriul de hrănire în aria protejată, în rest
frecventând zona locuințelor din Râșnov ;
1352 Canis lupus -Parametrii urmăriți pe perioada activității de monitorizare sunt:
-prezență specie, număr de exemplare după urme, prezență specii pradă, presiuni și
modificări ale habitatului specific. Starea de conservare a habitatului specific speciei
este favorabilă, acesta nefiind afectat de intervenții umane majore și în același timp
numărul de exemplare monitorizate ce îi pot fi hrană (pradă) este în creștere, stare de
conservare a speciei după parametrii urmăriți este favorabilă.
1354 Ursus arctos – Parametrii urmăriți pentru stabilirea stării de conservare sunt:
-prezență specie, număr de exemplare după urme, prezență specii pradă, presiuni și
modificări ale habitatului specific.
Stare neadecvată în urma rezultatelor obținute în urma monitorizării pe parcursul mai
multor ani.
1361 Lynx lynx-Parametrii urmăriți pentru stabilirea stării de conservare sunt:
-prezență specie, număr de exemplare după urme, prezență specii pradă, presiuni și
modificări ale habitatului specific. Stare de conservare favorabilă după prima sesiune
de monitorizare;
1303 Rhinolophus hipposideros - Parametrii urmăriți pentru stabilirea stării de
conservare sunt:
-prezență specie, număr de exemplare, presiuni și modificări ale habitatului specific.
Stare de conservare favorabilă rezultată în urma monitorizării realizate de către
membri administrației .
Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE prezente în aria protejată și starea de conservare. Parametrii urmăriți în
cazul acestor specii pentru stabilirea stării de conservare sunt: starea de conservare a
habitatului, numărul de exemplare, prezența bălților cu caracteristicile necesare
supraviețuirii speciei, presiuni:
1193 Bombina variegate - stare de conservare favorabilă;
2001 Triturus montandoni – stare de conservare favorabilă;
Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
prezente în aria protejată și starea de conservare a acestora. Parametrii urmăriți în
cazul acestor specii, pentru stabilirea stării de conservare sunt: starea de conservare a
habitatului, numărul de exemplare, presiuni.
1163 Cottus gobio – stare de conservare favorabilă.
Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE prezente în aria protejată și starea de conservare a acestora. Parametrii
urmăriți în cazul acestor specii, pentru stabilirea stării de conservare sunt: starea de
conservare a habitatului specific, presiuni iar la cele monitorizate-numărul de
exemplare:
4046 Cordulegaster heros - stare de conservare incertă ( nu există date)
1065 Euphydryas aurinia - stare de conservare incertă ( nu există date)
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1083 Lucanus cervus - stare de conservare favorabilă
1086 Cucujus cinnaberinus - stare de conservare favorabilă
1087 Rosalia alpina - stare de conservare favorabilă
4054 Pholidoptera transsylvanica - stare de conservare favorabilă
4057 Chilostoma banaticum - stare de conservare favorabilă
Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
prezente în aria protejată și starea de conservare. Parametrii urmăriți în cazul acestor
specii, pentru stabilirea stării de conservare sunt: starea de conservare a habitatului
specific, presiuni iar la cele monitorizate-numărul de exemplare:
1381 Dicranum viride - stare de conservare favorabilă
1386 Buxbaumia viridis - stare de conservare favorabilă
1389 Meesia longiseta - stare de conservare favorabilă
1758 Ligularia sibirica - stare de conservare favorabilă
2113 Draba dorneri - stare de conservare favorabilă
4070 Campanula serrata - stare de conservare favorabilă
4116 Tozzia carpathica - stare de conservare incertă ( nu există date)
4097 Iris aphylla ssp. hungarica - stare de conservare favorabilă
5. Numărul de avize favorabile / nefavorabile eliberate de administrator pentru
planuri / proiecte / activități supuse procedurilor de reglementare de mediu
În perioada ianuarie–decembrie, în cadrul ședințelor Consiliului Științific au fost
emise 19 avize favorabile și unul nefavorabil conform celor 12 Hotărâri ale Consiliului
Științific al Parcului Natural Bucegi , după cum urmează:
Hotărârea nr.60 - aviz favorabil pentru - „ Înlăturarea efectelor calamității produse în
perioada 05-06.02.2020, din perimetrul Parcului și Sitului”;
Hotărârea nr.61- aviz favorabil pentru „Raportul de activitate al Administrației
Parcului Natural Bucegi pe anul 2019”- beneficiar Administrația Parcului Natural
Bucegi;
Hotărârea nr.62 - aviz favorabil pentru „Planul anual de lucru al Administrației
Parcului Natural Bucegi pe anul 2020”- beneficiar Administrația Parcului Natural
Bucegi;
Hotărârea nr.63 - aviz favorabil pentru solicitarea „Extragerea materialului lemnos
rezultat din doborâturi de vânt , din perimetrul Parcului, Punctul Horoaba, proprietatea
Moștenitorului Duță Gr. Ion (Tofan Florinela, Chivoiu Mihaela)” ;
Hotărârea nr.64- aviz favorabil pentru proiectul ”Arbori doborâți de vânt-punere în
siguranță conductă”-beneficiar Hidro Prahova;
Hotărârea nr.65- aviz favorabil pentru - „ Înlăturarea efectelor calamității produse în
perioada 05-06.02.2020, din perimetrul Parcului și Sitului”;
Hotărârea nr.66-aviz favorabil pentru ”Evacuarea materialului lemnos, rezultat în urma
calamității din perioada 05.06.02.2020, identificate și evaluate dupa ședinta de lucru a
Consiliului Științific din perioada 19-20.02.2020 din perimetrul Parcului Natural
Bucegi”, beneficiar OS Azuga;
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Hotărârea nr.67- aviz favorabil pentru ”Degajare și punere în siguranță a traseelor
turistice din Parcul Natural Bucegi și Situl Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi”;
Hotărârea nr.68 - aviz favorabil pentru proiectul ”Scoaterea definitivă din circuitul
forestier a suprafeței de 9973mp pentru amenajare parcare” beneficiar Primăria Sinaia;
Hotărârea nr.69- aviz nefavorabil pentru „Proiectul construire instalație de transport
pe cablu tip teleschi/telescaun pe domeniul schiabil din Stațiunea Sinaia ce va deservi
pârtia Lăptici”, beneficiar Primăria Sinaia;
Hotărârea nr.70 - aviz favorabil pentru „ Înlaturarea efectelor calamității produse în
perioada 05-06.02.2020, din perimetrul Parcului și Sitului” beneficiar Ocolului Silvic
Vlăsia și RPLP Piatra Craiului R.A;
Hotărârea nr.71 - aviz favorabil pentru ”Evacuarea materialului lemnos, rezultat în
urma calamității din perioada 05.06.02.2020, identificate și evaluate după ședința de
lucru a Consiliului Științific din perioada 19-20.02.2020 din perimetrul Parcului
Natural Bucegi”. beneficiar Ocolul Silvic Azuga;
În ceea ce privește eliberarea avizelor conform Ordinului 1447/2017 și Ordinul
1822/2020 s-au eliberat :
-110 avize favorabile și 2 nefavorabile – pentru documentații privind condiţiile
specifice de punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate ,
- 18 avize din care 16 favorabile și 2 nefavorabile pentru planuri și proiecte.
Totalul de avize emise de către Administrația Parcului Natural Bucegi în anul
2020 este de 145 avize favorabile și 5 nefavorabile.
6. Controale ale autorităților de mediu
În perioada raportată au fost efectuate un număr de 3 controale ale Gărzii
Naționale de Mediu, Comisariatul General, Comisariatul Județean Dâmbovița și
Comisariatul Județean Brașov și de asemenea au fost executate controale la unitățile
economice de pe teritoriul ariei protejate pentru a analiza modul de îndeplinire a
condițiilor impuse prin avize;
Cu ocazia controalelor tematice și a sesizărilor nu au fost constatate nereguli,
nu s-au aplicat sancțiuni și măsurile stabilite au fost conforme cu Regulamentul
Parcului și Planul de Management;

Nr.crt.

Act control
fel

1

NC

număr

182

data

31.0303.04.2020

Organ
control

GNM CG

de

Aspecte constatate
Verificare și control conform
sesizare
NA248/DCBLAP/11.03.2020
Aspecte constatate: nu au fost
aplicate
sancțiuni
contravenționale și nu au fost
stabilite măsuri.
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2

NC

183

10.07.2020

GNM
D-ța

3

NC

184

28.07.2020

GNM
BV

Verificare/control
privind
respectarea legislației de mediu
la Rezervația Lăptici
SCJ
Aspecte constatate: nu au fost
aplicate
sancțiuni
contravenționale și nu au fost
stabilite măsuri.
Control
neplanificat-sesizare
înregistrată
la
Ministerul
Mediului
cu
nr.
R
6742/07.07.2020 transmisă spre
SCJ soluționare SCJBV inregistrată
sub numărul 1875/16.07.2020.
Aspecte constatate: nu au fost
aplicate
sancțiuni
contravenționale și nu au fost
stabilite măsuri.

P1. Managementul biodiversității
1.1 Inventariere și cartare
Din cele 24 de specii de floră și faună care se regăsesc în anexa 3.2 a
Formularului Natura 2000 pentru Situl ROSCI 0013 au fost inventariate și cartate un
număr de trei specii de floră și trei specii de faună.
Dintre speciile comunitare de floră pentru care a fost declarată aria protejată
ROSCI0013 Bucegi - în anul 2020 s-a efectuat inventarierea și cartarea pentru trei din
acestea și anume: Buxbaumia viridis, Lycopodium ssp.și Dicranum viridis- specii de
mușchi.
Deoarece speciile de mușchi inventariate se găsesc într-un număr mare de
indivizi, pentru a putea face inventarierea s-au luat în calcul suprafețele ocupate de
specie, nu numărul de indivizi. Astfel au fost estimate următoarele suprafețe : 4-5
mp pentru Buxbaumia viridis și circa 19mp, Lycopodium ssp.., iar Dicranum viride
6 mp suprafață compactă și circa 1 ha în care este mozaicat în suprafețe mici.
Acțiunile de inventariere și cartare s-au desfașurat în lunile aprilie și mai, în opt
sectoare ale Parcului, pe o suprafață de circa 15 ha din habitatele considerate
favorabile acestor specii și anume 91E0*, 9110, 91V0.
Speciile de insecte, Rosalia alpina, Cordulegaster heros. Cucujus cinnaberinus,
au fost inventariate și cartate în trimestrul al III –lea al anului 2020, într-un număr de
26 zile, în 5 sectoare, pe o suprafață de circa 28 ha.
Rezultatele sunt parțiale deoarece nu au putut fi străbătute în totalitate
suprafețele ocupate de habitatele favorabile pentru aceste specii.
Rezultatele inventarierii și cartării sunt următoarele:
Rosalia alpina –circa 23 exemplare în zona pădurilor de amestec din Sit.
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Acestea au putut fi observate în zona Tunelului Lespezi, Rătei, și zona
Comarnic, Sinaia. Nu se poate estima o suprafață ocupată dar se poate estima o
suprafață a habitatelor favorabile acestei specii și anume circa 23 ha.
Cordulegaster heros- circa 2 ha din habitatele favorabile speciei.
Cucujus cinnaberinus-cartat pe o suprafață de circa 3 ha din habitatele favorabile
speciei dar care nu reprezintă toată suprafața ocupată de acestea .
Cartarea se va desfășura și în anii următori, până la parcurgerea întregii suprafețe
ocupate de habitatele favorabile pentru aceste specii.
Per total activitățile de inventariere și cartare în anul 2020 s-au desfășurat întrun număr de 44 de zile .
Din cele 24 habitate Natura 2000 existente pe teritoriul ariei protejate în anul
2020 s-au efectuat cartările pentru 2 habitate și anume:
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene s-a realizat
identificarea, cartarea și inventarierea acestui habitat pe o suprafață de circa 4 ha.
Această activitate va continua și în anul următor împreună cu specialiști. Activitățile
de inventariere și cartare pentru acest habitat s-au desfașurat pe parcursul a 4 zile cu
doi rangeri și s-au întocmit rapoarte de cartare pentru fiecare deplasare în parte.
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase identificarea și
cartarea a fost efectuată de 8 rangeri pe parcursul a 2 zile și au fost întocmite
rapoarte de cartare. Acest habitat este foarte fragmentat și destul de greu accesibil,
astfel ca nu a putut fi estimată cu siguranță suprafața ocupată de acesta. Cartarea s-a
efectuat de către rangeri și biologul Parcului.
Prin activitățile prevăzute în noul Plan de management să intenționează realizarea
unei cartări corecte cu ajutorul specialiștilor. Administrația Parcului își propune
cooptarea de specialiști pentru realizarea studiilor complete de inventariere și cartare a
speciilor și habitatelor de interes comunitar pentru care a fost desemnat Situl Natura
2000 ROSCI0013 Bucegi.
1.2 Monitorizarea stării de conservare
În anul 2020 Administrația Parcului Natural Bucegi și-a propus prin Planul
Anual de Lucru realizarea monitorizării a 26 specii floră, 18 specii de faună și 24
habitate.
Obiectivele principale pentru care s-au realizat aceste monitorizări sunt:
-Stabilirea stării de conservare a speciilor și habitatelor;
-Monitorizarea speciilor de ierbivore importante pentru speciile de carnivore mari;
-Stabilirea eficienței măsurilor de management aplicate în anul 2020 și a celor
anteriori asupra stării de conservare a habitatelor și speciilor;
-Stabilirea, în urma interpretării datelor din teren, a necesității aplicării de noi măsuri.
În urma interpretării datelor din teren s-au obținut următoarele informații :
3240 Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane- în urma
activității de monitorizare s-a constatat:
din punct de vedere al structurii, starea de conservare a habitatului este favorabilă;
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din punct de vedere al suprafeței și al tendințelor nu a putut fi estimată starea de
conservare;
din punct de vedere al presiunilor și amenințărilor s-au luat măsurile adecvate pentru
menținerea stării de conservare favorabilă și anume:
-interzicerea exploatării prundișului și a tăierii vegetației lemnoase în zonele ocupate
de acest habitat;
- promovarea regenerării naturale;
- limitarea adăpării animalelor domestice de talie mare în zona acestui habitat.
3220 Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane - în urma activității de
monitorizare s-a constatat:
din punct de vedere al structurii s-a constatat starea favorabilă;
din punct de vedere al suprafeței și al tendințelor nu a putut fi estimată starea de
conservare;
din punct de vedere al presiunilor și amenințărilor s-au luat măsurile adecvate pentru
menținerea stării de conservare favorabile și anume :
-interzicerea pășunatului în jurul izvoarelor;
-practicarea unui turism controlat;
-interzicerea lucrărilor de modificare a debitului corpurilor de apă (drenări sau
desecări);
Monitorizarea s-a realizat într-un număr de 10 piețe de probă, de către rangerii
Parcului.
3230 Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane –
monitorizarea s-a realizat de către rangerii Parcului în 9 piețe de probă și s-au constatat
următoarele:
- habitatul, în unele zone se prezintă în enclave, în altele liniar de-a lungul albiei
pârâurilor, speciile edificatoare sunt într-un procentaj de peste 39%, sol neacoperit,
erodat într-un procentaj de maxim 10%. În zonele monitorizate nu s-au constat
presiuni asupra acestui habitat;
- din punct de vedere al structurii, starea habitatului este favorabilă dar din punct de
vedere al suprafețelor nu s-a putut face o estimare corectă deoarece nu există o cartare
certă a tipului de habitat;
- din punct de vedere al presiunilor, acest habitat nu a fost supus unor presiuni
importante, evitându-se avizarea de lucrări de taluzare iar măsurile impuse în
exploatarea forestieră interzic târârea și abandonul materialului lemnos în albia minoră
sau maluri pentru a se evita distrugerea habitatului.
Pentru menținerea stării de conservare favorabile s-au luat măsurile de
conservare și de management adecvate și anume :
-limitarea lucrărilor care pot duce la modificarea dinamicii apelor în zona ocupată de
acest habitat;
-limitarea trecerii prin apă și călcarea vegetației de pe malurile apelor de către
vizitatorii care practică turismul necontrolat;
-patrulări pentru respectarea acestor reguli.
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Pentru stabilirea stării de conservare din punct de vedere al structurii și
funcțiilor habitatelor de tufărișuri, turbării, stâncări și păduri s-a ținut cont, în
interpretarea datelor, de următorii parametrii din tabelul de mai jos:
Parametrul evaluat
Stare
de
conservare
A
B
C
X
Compoziţia stratului >sau = 2
1
0
nedefinit
arbustiv
(număr
specii
edificatoare)
Acoperirea cu arbuşti >sau =70%
30%-70%
<30%
nedefinit
(speciile edificatoare)
Stratul ierbos şi
subarbustiv (număr
specii caracteristice)

> 4 specii

3 specii

Structură şi funcţii la
nivel de SP

Toate A sau 2 A
şi 1X”

Una sau mai Una
sau ≥ 2X
multe B, fără mai
C
multe C

< 3 specii

nedefinit

Matricea de evaluare a structurii şi funcţiilor habitatului la nivelul suprafeţei de probă
(SP) este redată în tabel, iar valorile obţinute pentru fiecare suprafaţă de probă în parte
sunt cumulate la nivelul sitului.
a%A + b%B + c%C+x%X
în care:
A, B, C, X = exprimă starea de conservare a habitatului în fiecare suprafaţă de probă
(A =excelentă; B = bună; C = medie sau redusă; X = necunoscută);
a%, b%, c%,x% = procentul de suprafeţe de probă care au starea de conservare A, B,
C sau X.
4060 Tufărişuri alpine şi boreale –acest habitat a fost monitorizat în două piețe de
probă. În urma activității de monitorizare s-au întocmit fișe de monitorizare.
În urma interpretării datelor din teren s-au constatat următoarele:
-speciile specifice acestui habitat se găsesc într-un procent de 100%, fiind situate pe
platoul munților Bucegi, la altitudini cuprinse între 2000-2200m, fiind un habitat bine
dezvoltat care adăpostește multe din specii de interes conservativ;
-suprafețele studiate nu prezentau zone erodate, acoperirea cu vegetație fiind de 95100% și rezultă că din punct de vedere al structurii și al funcțiilor, habitatul se află
într-o stare favorabilă de conservare;
Măsurile aplicate pentru menținerea acestei stări, în anul 2020, sunt:
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-patrulări pentru menținerea unui turism controlat fără părăsirea traseelor turistice sau
recoltarea de plante rare;
-verificarea respectării măsurilor de pășunat pentru a nu apărea fenomenul de
suprapășunat.
Pe viitor se vor urmării:
-evitarea suprapășunatului;
-interzicerea accesului cu mijloace motorizare în zonele ocupate de acest habitat;
-supravegherea turiștilor pentru a nu părăsii traseele marcate și informarea acestora
despre importanța acestui habitat.
4070 * Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – acest habitat a fost
monitorizat în toate sectoarele parcului dar mai ales în zona Piatra Arsă. În această
zonă, pe o suprafață de 2,85 ha a apărut fenomenul de înroșire a acelor, degradare
rezultată din cauza secetei prelungite care a dus la scăderea rezistenței plantelor la
factorii de stress (schimbări climatice și factori patogeni).
Au fost realizate 13 piețe de probă, ce sunt urmărite de 9 ani și în care s-au
constatat următoarele:
Structura habitatului-Speciile edificatoare sunt reprezentate de Pinus mugo şi
Rhododendron myrtifolium, iar cele caracteristice de Pinus mugo, Rhododendron
myrtifolium şi Calamagrostis villosa, speciile dominante fiind Pinus mugo şi
Vaccinium myrtillus. Sunt tufărişuri subalpine (cca 2 m înălţime) alcătuite din specii
perene.
Sunt dominate în proporţie de cca 90% de Pinus mugo, plantă rară, mezofilă
până la mezohigrofilă, microtermic dependentă (psichrotermofilă) şi oligotrofă de aici
și sensibilitatea sporită la schimbările climatice care au dus la apariția fenomenului de
înroșire a acelor la această specie;
Acoperirea generală cu vegetaţie a speciilor dominante poate ajunge la 90100%.
În urma interpretării acestor date s-a constatat că din punct de vedere al
structurii , habitatul se află în stare de conservare favorabilă .
Presiunile antropice exercitate asupra acestui habitat sunt culegerea mugurilor
speciei Pinus mugo și a florilor de Rhododendron myrtifolium în scop medicinal și
călcarea puieților de către turiști.
Măsuri administrative și de conservare:
Pentru prevenirea presiunilor antropice, Administrația Parcului monitorizează
vizitatorii, verifică locurile de pășunat pentru a evita intrarea animalelor în perimetrul
acestui habitat și patrulează pe traseele din interiorul habitatului pentru a preîntâmpina
actele de vandalism.
4080 Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix – ținând cont că acest habitat ocupă o
suprafață mică din Parc, au fost realizate trei piețe de probă în funcție de cele două
forme de habitat care se găsesc pe teritoriul Parcului și anume o piață de probă în
Turbaria Lăptici –unde este întâlnit acest habitat specific cu Salix bicolor și două în
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zona Gaura și Valea Morarului, în zona habitatului cu Salix hastata și pentru care sau realizat fișe de monitorizare.
În urma analizei acestora s-a constatat că:
-din punct de vedere al structurii habitatului, la momentul monitorizării, s-au găsit
doar 30 % din speciile specifice;
-datorită momentului la care s-a efectuat monitorizarea, o parte din speciile
caracteristice au fost mai greu de identificat sau neidentificate.
În toate cele trei suprafețe habitatul este foarte restrâns și insular.
Ținând cont de datele culese se constată o stare de conservare favorabilă din
punct de vedere al structurii.
Pentru stabilirea stării de conservare din punct de vedere al structurii habitatelor
de pajiști s-a recurs la metoda de evaluare a structurii habitatului la nivel de sit ce se
bazează pe prelucrarea statistică a datelor şi informaţiilor preluate din suprafeţele de
probă în care este prezent habitatul în sit.
Matricea de evaluare a structurii şi funcţiilor habitatului la nivelul suprafeţei de probă
(SP) este redată în tabel, iar valorile obţinute pentru fiecare suprafaţă de probă în parte
sunt cumulate la nivelul sitului.
a%A + b%B + c%C+x%X
în care:
A, B, C, X = exprimă starea de conservare a habitatului în fiecare suprafaţă de probă
(A =excelentă; B = bună; C = medie sau redusă; X = necunoscută);
a%, b%, c%,x% = procentul de suprafeţe de probă care au starea de conservare A, B,
C sau X.
Parametrul evaluat

Abundenta specii
edificatoare
Abundenta
specii
caracteristice %ha
Abundenta speciilor
indicatoare
pentr
perturbari
Structură şi funcţii la
nivel de SP

Stare
de
conservare
A
>sau= 35%

B
35%-25%

C
<20%

X
nedefinit

>sau =70%

30%-70%

<30%

nedefinit

<25%

>sau = 25%

>35%

nedefinit

Toate A sau 2 Una sau mai
Una
sau ≥ 2X
A
multe B, fără C mai
şi 1X”
multe C
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6110 * Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi
Deoarece este un habitat care ocupă o suprafață foarte mică pe teritoriul Parcului
s-a realizat o singură piață de probă, deoarece habitatul este fragmentat. Piața de probă
a fost realizată în zona Obârșia Ialomiței.
Din datele obținute de pe teren, în urma interpretării acestora s-a constatat:
-prezența speciilor edificatoare numai în procent de 20%, substratul este unul calcaros
și nu s-a constatat prezența speciilor indicatoare de perturbări sau invazive. În urma
interpretării acestor starea de conservare poate fi considerată inadecvată deoarece la
momentul monitorizării nu au fost identificate decât un număr mic de specii
edificatoare.
Pentru a se putea ajunge la o stare de conservare favorabilă este necesară
intensificarea măsurilor de conservare și de management pentru interzicerea turismului
necontrolat, conștientizarea turiștilor asupra importanței conservative a habitatului,
respectarea măsurilor specificate în avizul de pășunat, astfel evitându-se
suprapășunatul, una din principalele presiuni asupra habitatului.
6170 Pajişti calcifile alpine şi subalpine - pentru monitorizarea acestui habitat s-au
realizat 9 piețe de probă, pentru care s-au realizat fișe de monitorizare .
În urma interpretării datelor din teren s-au obținut următoarele informații:
-prezența speciilor edificatoare în proporție de peste 45% pe suprafața monitorizată.
Dintre speciile edificatoare şi caracteristice se remarcă Sesleria rigida şi Carex
sempervirens, care sunt şi dominante, specii alohtone Pinus mugo și Nardus stricta dar
într-un procent de 10-15% pe suprafață. Din punct de vedere al parametrilor
monitorizați starea habitatului este favorabilă.
Presiunile asupra acestui habitat sunt:
-activităţile turistice asociate cu recoltarea unor plante rare şi vulnerabile, precum:
Leontopodium alpinum, Nigritella nigra, Nigritella rubra;
-suprapășunatul.
Pentru stoparea acestor presiuni Administrația Parcului a efectuat controale și
patrulări în zonele supuse presiunilor antropice, verificarea respectării măsurilor
impuse prin avizul de pășunat, conștientizarea turiștilor asupra importanței
conservative a habitatului .
Aceste măsuri vor fi întreprinse și în anii următori în scopul menținerii stării de
conservare favorabile a acestui habitat.
6230 * Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase –acest
habitat este monitorizat în 15 piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare iar prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Speciile edificatoare sunt Viola declinata şi Nardus stricta. Dintre speciile
caracteristice au fost identificate la nivelul zonei platoului Bucegi - Nardus stricta şi
Poa media;
-Domină Nardus stricta (80-95%) şi Festuca supina;
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-Din punct de vedere al structurii , habitatul este pe substrat silicios;
Principalele presiuni antropice sunt: păşunatul intensiv şi cu diversitate de
animale (oi, capre, cai, vaci, măgari), turismul necontrolat şi dezvoltarea unei
infrastructuri turistice din ce în ce mai ample.
Pentru stoparea acestor presiuni Administrația Parcului a efectuat controale și
patrulări în zonele supuse presiunilor antropice, verificarea respectării măsurilor
impuse prin avizul de pășunat, conștientizarea vizitatorilor asupra importanței
conservative a habitatului precum și supravegherea modului de exploatare a terenului
în zona pârtiilor, solicitarea unui program de refacere și întreținere a habitatului în
zona afectată de aceste pârtii.
Pe viitor se urmărește respectarea acestor programe de refacere a habitatului și
toate celelalte măsuri întreprinse și în anii anteriori.
Dupa intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat
din punct de vedere al structurii și funcțiilor este favorabilă.
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan alpin – acest habitat este monitorizat în 6 piețe de probă, fiind un habitat
sub formă de fâșii, pe o lațime variabilă de-a lungul pâraielor, la liziera pădurilor.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
Structura:
-gradul de acoperire este de 82%;
-speciile caracteristice acestui tip de habitat sunt: Adenostyles alliariae, Cicerbita
alpina, Doronicum austriacum, Cirsium waldsteinii și au o acoperire de peste 40% .
-dintre speciile cu posibil impact negativ au fost identificate Urtica dioica şi Erigeron
annuus, care au însă doar o prezenţă sporadică.
-prezența speciei Ligularia sibirica în număr mare;
Presiunea este data de turismul necontrolat.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat din
punct de vedere al structurii este favorabilă.
Măsurile întreprinse de Administrația Parcului–realizarea de panouri informative
cu reguli de vizitare, conștientizarea vizitatorilor asupra valorii conservative a acestui
habitat.
Pe viitor se vor lua aceleași măsuri de conservare precum și interzicerea
măsurilor de desecare sau drenare în zona habitatului sau limitrof acestuia.
6520 Fâneţe montane – acest habitat este monitorizat în 5 piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obtinuțe în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Substrat de şisturi sau conglomerate şi soluri bogate în substanţe nutritive;
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-Specii edificatoare : Trisetum flavescens subsp. flavescens, Cerastium holosteoides,
Anthoxanthum odoratum, Briza media, Dactylis glomerata, Festuca pratensis peste
80%;
-Speciile caracteristice sunt Trisetum flavescens subsp. flavescens şi Cerastium
holosteoides;
-Gradul de acoperire- 90%.
-Presiuni - suprapășunatul și turismul necontrolat;
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat
din punct de vedere al structurii este favorabilă.
Măsurile întreprinse de Administrația Parcului–realizarea de panouri
informative în care sunt prezentate regulile de vizitare, conștientizarea turiștilor asupra
valorii conservative ale acestui habitat, controale și patrulări în zonele supuse
presiunilor antropice, verificarea respectării măsurilor impuse prin avizul de pășunat.
Se vor lua aceleași măsuri și în anii următori în scopul păstrării stării de
conservare favorabile a acestui habitat.

7140 Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat)- acest
habitat a fost monitorizat în două piețe de probă deoarece este un habitat cu o suprafață
restransă și în care s-au urmărit următorii parametri;
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-prezintă substrat de turbă și rogoz;
-Gradul de acoperire este de 100%;
-Abundența specii edificatoare –peste 90%;
-Număr specii edificatoare-15;
-Substrat de sphagnum 95%.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat
din punct de vedere al structurii este favorabilă.
Măsurile întreprinse de Administrația Parcului–realizarea de panouri
informative cu reguli de vizitare, conștientizarea turiștilor asupra valorii conservative
_________________________________________________________________________________________________________________________

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI
Str. Principală, Nr. 71, Loc. Moroieni Jud Dâmboviţa; Cod poştal 137310
ONRC:J15/406/02.06.2009; CUI:RO25636012
Tel: 0245/772640 Fax:0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com
Pagina web: www.rosilva.ro, www.bucegipark.ro

ale acestui habitat, controale și patrulări în zonele supuse presiunilor antropice,
verificarea respectării măsurilor impuse prin avizul de pășunat, conștientizarea
turiștilor asupra importanței conservative a habitatului.
Se vor lua aceleași măsuri și în anii următori în scopul păstrării stării de
conservare favorabile a acestui habitat.
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae
şi Galeopsietalia ladani)-fiind un habitat cu un grad foarte scăzut de stabilitate, piețele
de probă nu au putut fi materializate la sol ci s-a ales o suprafață pe care s-a încercat
culegerea de date care sa poată să raspundă la următorii parametri:
-Locație;
-Stuctură substrat;
-Abundență specii edificatoare;
-Grad de acoperire cu vegetație.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-locația piețelor de probă – Coștila, Moraru,Bucșoiu, Țigănești și Obarșia Ialomiței;
-din punct de vedere al substratului, acesta este alcătuit din grohotișuri silicioase
mobile și semimobile;
-abundența speciilor este de 45%;
-Gradul de acoperire este de circa 55% deoarece nu s-a putut face o estimare reală.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii, este favorabilă.
Deoarece este un habitat pe un substrat instabil nu prezintă presiuni antropice.
Singurele măsuri pe care Administrația poate să le ia în cazul acestui habitat
sunt de reglementare a turismului necontrolat și a alpinismului.
8120 Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin
(Thlaspietea rotundifolii)- un habitat cu o suprafata mică a fost monitorizat în 5 piețe
de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Locație- în zona Vf. Omu, Țigănești, Mălăiești, Podul cu Florile;
-Structura substratului-grohotişuri mobile calcaroase (roci mobile şi semimobile) şi pe
soluri scheletice de pe versanţii înclinaţi sau cu pantă mare, din etajul montan şi până
în cel alpin;
-Abundenta speciilor edificatoare și caracteristice: Minuartia sedoides şi Silene
acaulis, în proporție de peste 80%;
-Speciile dominante sunt reprezentate de Primula minima, Minuartia sedoides,
Saxifraga bryoides şi Cerastium arvense 75%;
-Grad de acoperire de 40-60%.
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După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habita,
din punct de vedere al structurii, este favorabilă.
Deoarece este un habitat pe un substrat instabil nu prezintă presiuni antropice.
8160* Grohotişuri medio-europene carbonatice din etajele colinar şi montan fiind un
habitat care ocupă o suprafață mică nu s-a realizat decât o suprafață de probă din zona
platoului Bucegi.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Locație-habitatul este mozaicat în zona Cariera Veche -Lespezi;
-Structura substratului-grohotișuri calcaroase la altitudine de 1000 m;
-Abundența
speciilor
edificatoare
este
de
35%-Achnatherum
calamagrostis,Calamagrostis varia, Cardaminopsis arenosa, Cardus defloratus,
Geranium robertianum, Gymnocarpium robertianum, Rumex scutatus.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii, este favorabilă.
Datorită localizării în zone foarte greu accesibile, acest tip de habitat este mai
puţin afectat de unele activităţi umane, cu excepţia alpinismului.
8210 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase–fiind un habitat
care ocupă o suprafață mică nu s-a realizat decât o suprafață de probă din zona
platoului Bucegi.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Locație mozaicată în zona Platoului Bucegi;
-Structura substratului-substrat calcaros, ce se găseşte la nivelul pereţilor stâncoşi şi
abrupţi;
-Specii edificatoare reprezentate de Saxifraga moschata, Draba kotschyi, iar dintre
speciile caracteristice: Cystopteris fragilis, Eritrichiumnanum, Saxifraga corymbosa şi
Draba kotschyi. În urma interpretării a rezultat o abundență de 65%;
-Gradul de acoperire este de 30% dar nu s-a putut estima corect deoarece este pe un
substrat mobil sau semistabil.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii, este favorabilă.
Datorită localizării în zone foarte greu accesibile, acest tip de habitat este mai
puţin afectat de unele activităţi umane cu excepţia alpinismului mai mult sau mai puţin
controlat.
8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis–acest habitat a fost monitorizat în
trei peșteri din Parcul Natural Bucegi și anume: Peștera Urșilor I, Peștera Urșilor II și
Peștera Rătei.
În aceste peșteri au fost urmăriți următorii parametri:
-starea habitatului din punct de vedere al factorilor fizici;
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-prezența faunei (specii de lilieci).
În toate cele trei peșteri, factorii fizici sunt în parametri normali perioadei,
prezența antropică nu a influențat habitatul datorită grilajului de la intrare (în peștera
Urșilor II a fost taiat grilajul dar habitatul nu a fost afectat).
În toate cele trei peșteri au fost semnalate exemplare de lilieci.
După intrepretarea datelor se constata ca starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii, este favorabilă.
Datorită localizării în zone foarte greu accesibile, acest tip de habitat este mai
puţin afectat de unele activităţi umane.
Habitate de pădure
Pentru stabilirea stării de conservare din punct de vedere al structurii habitatelor
de pădure s-a ținut cont în interpretarea datelor de următorii parametrii și de tabelul de
mai jos.
Structura habitatului se referă la elementele componente ale biotopului (rocă,
substratul, relieful, solul) şi ale biocenozei (stratul arbuştilor, stratul ierbos).
Funcţiile habitatului reprezintă procesele ecologice care asigură menţinerea
acestuia în spaţiu şi timp. În cazul habitatelor de tufărişuri definitorii sunt următorii
parametri : capacitatea de regenerare, intensitatea vătămărilor, fragmentarea.
Metoda de evaluare a structurii şi funcţiilor habitatului la nivel de regiune
biogeografică se bazează pe prelucrarea statistică a datelor şi informaţiilor preluate din
suprafeţele de probă în care este prezent habitatul în sit și Parc.
Parametrul evaluat

Stare
de
conservare
A
B
arbori >sau = 2
1

Compoziţia
stratde
(număr speciiedificatoare)
Abundenta speciilor edificatoare
de arbori
Volum lemn mort la sol sau pe
picior cu diametru mai mare de
35cm
Structură şi funcţii la
nivel de SP

C
0

X
nedefinit

>sau =70%

30%-70%

<30%

nedefinit

10 mc /ha

7mc/ha

0

nedefinit

Toate A sau Una sau mai
Una sau ≥ 2X
2 A şi 1X”
multe B, fără mai
C
multe C

Matricea de evaluare a structurii şi funcţiilor habitatului la nivelul suprafeţei de probă
(SP) este redată în tabel, iar valorile obţinute pentru fiecare suprafaţă de probă în parte
sunt cumulate la nivelul sitului.
a%A + b%B + c%C+x%X
în care:
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A, B, C, X = exprimă starea de conservare a habitatului în fiecare suprafaţă de probă
(A =excelentă; B = bună; C = medie sau redusă; X = necunoscută);
a%, b%, c%,x% = procentul de suprafeţe de probă care au starea de conservare A, B,
C sau X.
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Pentru aceast habitat s-au realizat 23 piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
-Număr specii edificatoare-3;
-Abundență specii edificatoare-99%;
-Volumul mediu de lemn mort este de 14% .
Acest habitat a fost afectat în perioada 5-6 februarie de doborâturi de vânt, care au
fost în unele zone, masive iar în altele punctuale. Suprafața afectată de 539.62 ha,
reprezentând un procent de 28,81 % din suprafața totală a habitatului. Monitorizarea
habitatului afectat de doborâturi de vânt, în următorii ani va stabili puterea de refacere
naturală a acestuia. Până la sfârșitul anului 2020 starea de conservare este neadecvată
deoarece există modificări ale suprafeței ocupate de habitat și de abundență a speciei
edificatoare.
Administrația Parcului a luat următoarele măsuri: urgentarea demersurilor pentru
avizarea scoaterii urgente a lemnului rezultat din doborâturi, verificarea respectării
măsurilor de exploatare, încurajarea regenerării naturale.
Măsurile propuse pentru anul 2021 sunt aceleași: monitorizarea regenerării și
urmărirea atentă a semințișului.
Măsurile de conservare aplicate în momentul de față și care urmează a se aplica
și în următorii ani sunt:
Menținerea unui număr de arbori uscați sau găunoși, la sol sau pe picior, de peste 10
mc la ha;
Interzicerea pășunatului în pădure;
Promovarea regenerării naturale;
Controlul activității turistice.
9150 Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion-fiind un habitat care
ocupă o suprafață mică nu s-a realizat decât o suprafață de probă.
Pentru monitorizarea habitatului de 9150 a fost stabilită suprafața de probă
constituită în ua 11A, UPIII, Valea Dogăriei în care au fost urmăriți următorii
parametri:
-menținerea lemnului mort și uscat la sol sau pe picior peste 10 mc la ha - în zona
monitorizată este de circa 16mc/ha;
-număr specii edificatoare -5 specii;
-abundența specii edificatore de cel puțin 70% - în zona monitorizată fiind de 96% ;
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-speciile din covorul ierbaceu nu au putut fi identificate datorită încheierii sezonului
vegetativ .
În zonă nu s-au constatat atacuri de dăunători, nu s-au identificat factori de
presiune și nu există exploatări forestiere.
Măsurile de conservare aplicate în momentul de față și care urmează a se aplica și
în anii următori sunt:
Menținerea unui număr de arbori uscați sau găunoși, la sol sau pe picior, de peste 10
mc la ha;
Interzicerea pășunatului în pădure;
Promovarea regenerării naturale;
Controlul activității turistice.
9180 * Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene – fiind un
habitat care ocupă o suprafață mică nu s-a realizat decât o suprafață de probă în zona
Mușchiu, pe malurile Pârâului Ialomicioara, în apropierea DN 71.
În urma analizării datelor din teren s-au constatat următoarele :
număr specii edificatoare - 6;
acest habitat este fragmentat;
Speciile edificatoare sunt într-un procentaj mai mare de 75%;
volumul de lemn mort la ha este de peste 12mc.
Din punct de vedere al structurii, habitatul se prezintă într-o stare de conservare
favorabilă.
Nu s-au înregistrat presiuni antropice în zona monitorizată.
Măsurile de conservare aplicate în momentul de față și care urmează a se aplica
și în anii următori sunt:
Patrulări pentru evitarea tăierilor ilegale;
Interzicerea creării de poteci noi sau drumuri forestiere;
Promovarea regenerării naturale;
Verificări ale respectării normelor silvice .
91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae ) - Pentru aceast habitat s-au realizat 13 piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
Număr specii edificatoare 3 ;
Abundență specii edificatoare 83% ;
Volumul mediu de lemn mort este de de 2mc/ha .
După intrepretarea datelor se constată ca starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii și funcțiilor, este favorabilă.
În urma analizei, comparate a beneficiilor și prejudiciilor aduse habitatului, s-a
observat că modul de administrare și aplicare a măsurilor de conservare asupra
habitatului au dus la obținerea unor rezultate bune cu minimum de pierderi.
Măsurile de conservare și de management aplicate de administrație:
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Interzicerea depozitării lemnului în albie;
Interzicerea exploatării prundișului;;
Respectarea măsurilor de exploatare;
Încurajarea regenerării naturale.
Măsurile propuse pentru anii viitori sunt aceleași dar se va monitoriza
regenerarea naturală și dezvoltarea semințișului.
În zonele monitorizate nu au avut loc activități de extragere a materialului
lemnos, deci influența factorului antropic a fost scăzut.
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)– Pentru aceast habitat s-au realizat 18
piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
Număr specii edificatoare- 6 ;
Abundență specii edificatoare 90% ;
Volumul mediu de lemn mort este de de 15mc/ha .
Nu s-a constatat prezența de specii alohtone sau invazive.
Acest habitat a fost afectat în în perioada 5-6 februarie de doborâturi de vânt,
care au fost în unele zone, masive iar în altele punctuale. Suprafața afectată a fost de
4039.62 ha, reprezentând un procent de 29,11 % din suprafața totală a habitatului.
După intrepretarea datelor se constată că starea de conservare a acestui habitat,
din punct de vedere al structurii și funcțiilor, este neadecvată deoarece suprafața și
consistența habitatului a fost modificată.
Administrația Parcului a luat următoarele măsuri: urgentarea demersurilor pentru
avizarea scoaterii urgente a lemnului rezultat din doborâturi, verificarea respectării
măsurilor de exploatare, încurajarea regenerării naturale.
Măsurile propuse pentru anii viitori sunt aceleași: monitorizarea regenerării și
urmărirea atentă a semințișului.
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9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)
-pentru monitorizarea habitatului au fost realizate un număr de 20 de suprafețe de
probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost realizate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
Număr specii edificatoare 4, Picea abies, Soldanella hungarica, Luzula
sylvatica,Sorbus aucuparia subsp. aucuparia;
Abundență specii edificatoare 85%;
Volumul mediu de lemn mort este de 15 mc/ha;
Nu s-a constatat prezența speciilor alohtone sau invazive.
Printre factorii de ameninţare a pădurilor de molid se remarcă unele procese
naturale cum ar fi furtunile şi vânturile puternice care duc la doborârea arborilor.
În perioada 05-06.02.2020 habitatul a fost afectat de doborâturi de vânt. În unele
zone au fost masive iar în altele în ochiuri. Suprafața afectată de doborâturi este de
418.72 ha, iar procentul raportat la suprafața ocupată de habitat este de 5,45%.
Majoritatea arborilor rupți sau dezrădăcinați sunt din specia molid- Picea Abies.
Monitorizarea habitatului afectat de doborâturi de vânt, în următorii ani va
stabili puterea de refacere naturală a acestuia. Până la sfârșitul acestui an starea de
conservare este neadecvată deoarece există modificări ale suprafeței ocupate de habitat
și de abundență a speciei edificatoare.
Administrația Parcului a luat următoarele măsuri: urgentarea demersurilor pentru
avizarea scoaterii urgente a lemnului rezultat din doborâturi, verificarea respectării
măsurilor de exploatare, încurajarea regenerării naturale.
Măsurile propuse pentru anul 2021 sunt aceleași: monitorizarea regenerării și
urmărirea atentă a semințișului.
9420 Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană – pentru acest
habitat au fost realizate un număr de 4 piețe de probă.
În urma acțiunilor de monitorizare au fost completate fișe de monitorizare. Prin
interpretarea datelor obținute în teren s-au obținut următoarele informații privind
starea de conservare a habitatului:
Număr specii edificatoare 4, Larix decidua, Picea abies, Fagus silvatica și Abies alba ;
Abundență specii edificatoare 90%;
Volumul mediu de lemn mort este de 10 mc/ha;
Nu s-a constatat prezența speciilor alohtone sau invazive.
În zonele monitorizate s-au observat arbori doborați izolat și în ochiuri dar
suprafața afectata este mică, astfel că habitatul nu a fost afectat iar abundența speciilor
și compoziția stratului de arbori a fost modificată într-o mică măsură.
Măsurile de conservare și de management aplicate de Administrație și care
urmează a se aplica și în următorii ani sunt:
Patrulări pentru evitarea tăierilor ilegale;
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Interzicerea creării de poteci noi sau drumuri forestiere;
Promovarea regenerării naturale;
Verificări ale respectării normelor silvice.
În anul 2020 au fost monitorizate un număr de 26 specii de floră cu valoare
conservativă mare, rare și vulnerabile de pe teritoriul Parcului Natural Bucegi situl
Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi.
Speciile monitorizate sunt următoarele:
Ligularia sibirica, Iris aphylla, Campanula serrata, Nigritella nigra, Nigritella rubra,
Arnica montana, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza maculata, Daphne blagayana,
Dianthus glacislis ssp. Gelidus, Gentiana bulgarica, Gentiana lutea, Leontopodium
alpinum, Papaver alpinum, Orchis militaris, Aconitum toxicum, Angelica
archangelica, Aquilegia nigricans ssp. Subscaposa, Campanula transsilvanica,
Carduus kerneri, Centaurea kotschyana, Dactylorhiza incarnate,
Dianthus
spiculifolius, Orchis morio, Taxus baccata, Trollius europaeus
Pentru această activitate au fost realizare piețe de probă și s-au completat fișe pentru
fiecare specie în parte:
Parametrii care s-au urmărit au fost:
Abundență specie;
Suprafață sol neacoperit /erodat;
Presiuni;
Măsurile de conservare și de management.
Acești parametri nu ne pot da starea de conservare a speciei dar se pot constata
prezența, mărimea populației, presiuni ce afectează specia și ce măsuri de conservare
/management trebuie luate.
Specii de floră:
Specia
de Locații
floră
Taxus baccata Raciu, UP V Sinaia,ua
17
UPVl Mălaiești ua
68A
Daphne
blagayana

Dactylorhiza
fuchsii

Parametrii monitorizați

-34 exemplare;
-Starea de conservare a habitatului
specific speciei favorabilă;
- 20% sol neacoperit;
- pășunatul în pădure
Ciubotea,Diham,
-1063 exemplare;
Sfânta Ana
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
( părăsirea traseelor turistice și
recoltarea plantelor).
UPI Bran ua 32,
-123 exemplare;
Glăjarie,Vf. Deleanu, -starea de conservare a
habitatului
Piciorul Doamnelor
specific speciei favorabilă;
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Dactylorhiza
maculata,

Dactylorhiza
incarnata,

Orchis
militaris

Orchis morio,

Cota
1000,
Vl
Mușchiului,Bângăleas
a,
Dichiu, Vl Peleșului
Cuibul Dorului,
Caraiman, Furnica,
Cariera Veche Lespezi
Piciorul Doamnelor
CaraimanVlSpumoasă,
Gaura, Vl Glăjariei
Cheile Zanoagei
Poarta
Vl Glăjarie

Cota 1000
Brătei
Vl Tisei
Mălăiești
Brătei

-pășunatul, râmâturile de mistreț și
turismul necontrolat ( părăsirea traseelor
turistice și recoltarea plantelor).
-203 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul, râmâturile de mistreț și
turismul necontrolat ( părăsirea traseelor
turistice și recoltarea plantelor).
-26 exemplare
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).
-63 exemplare
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).
-4 exemplare;
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).

Aquilegia
Lespezi Cota 1000
-43 exemplare;
nigricans ssp. Cariera
Podul
cu -starea de conservare a
subscaposa
Florile
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).
Gentiana
Poiana Stânii Regale
-17exemplare;
lutea,
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).

habitatului
necontrolat
și recoltarea

habitatului
necontrolat
și recoltarea

habitatului
necontrolat
și recoltarea

habitatului
necontrolat
și recoltarea

habitatului
necontrolat
și recoltarea
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Ligularia
sibirica

Nigritella
nigra

Nigritella
rubra

Arnica
montana

Carduus
kerneri,

Cheile Zănoagei
VL Glajariei

Cheile Tătarului,
Jepii Mici,
Caraiman,
Deleanu
Blana

DJ 713, Vardaleș.
Jepii Mici, Caraiman
Vl Mălăiești
Blana
Bătrana,
Piatra Arsă
Bângleăsa, DJ 713,
Vârdaleș,VânturișDichiu,Vănturiș, Colții
lui Barbeș

Stâna Nucet
Cota 1000

-66 exemplare;
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).
-69 exemplare
-starea de conservare a
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul
(părăsirea traseelor turistice
plantelor).

habitatului
necontrolat
și recoltarea

habitatului
necontrolat
și recoltarea

-144 exemplare
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-52 exemplare
Zona Dichiu este afectată de râmături de
porci mistreți.
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor în scop medicinal ).
-23 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
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Dianthus
spiculifolius,

Campanula
serrata

Cota 1000,Cota 2000Drum de Vară,
Vl Peleșului, Tunel
Lespezi,Cota 1000- Vf
cu
Dor,Cheile
Tătarului
Vl Porții,
Piciorul Boului,
Păduchiosu,
Duda Mică.

Dianthus
glacialis
ssp gelidus

Caraiman, Furnica

Gentiana
bulgarica

Cabana
Babele,
Cabana Floare de Colț,
Pașunea
Alpina
Păduchiosu,
Cabana Ciubotii.

Campanula
transsilvanica

Ciubotea,
Valea
Horoabelor,
Cheile Zanoagei

Leontopodiu
m alpinum

Vl Malaiesti
Vl Tisei

Gentiana
lutea,

Jepii mici

specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice)
- Zona Cota 1000 este afectată de
râmături de porci mistreți.
-123 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-120 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-7 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-80 buchete;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul, râmături de porci mistreți și
turismul necontrolat (părăsirea traseelor
turistice și recoltarea plantelor).
-79 exemplare;
- starea de conservare a habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-176 exemplare în piețele de probă;
- Starea habitatului specific speciei
favorabilă nu sunt presiuni în zona
datorită zonei greu accesibile.
-17exemplare;
- starea de conservare a habitatului
specific speciei favorabilă;
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Centaurea
kotschyana

Turbăria Laptici

Papaver
alpinum

Mălăiești

Aconitum
toxicum;

Traseu Jepii MariPiatra Arsă-Schill,Vl
Mălăiești,
Colții Țapului- Șaua
Bătrana,Gaura
Doamnele

Angelica
archangelica

Lespezi, Cota 1000,
Zănoaga, 7 Izvoare,
Cheile Zănoagei,
Cheile Tătarului
Poiana Stanei Regale
VL Malaiesti
VL Portii

Trollius
europaeus

-recoltarea plantelor în scop medicinal.
-15 exemplare;
- starea de conservare a habitatului
specific speciei favorabilă;
-suprapășunatul și turismul necontrolat.
-6 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul și turismul necontrolat
(părăsirea traseelor turistice și recoltarea
plantelor).
-71 exemplare;
-starea de conservare a habitatului
specific speciei favorabilă;
-principalele
presiuni pășunatul și
turismul necontrolat .

-20 exemplare;
Starea habitatului specific speciei buna
-lucrari de reglarizare a cursrilor de apa
seceta
-93 exemplare;
-starea de conservare a
habitatului
specific speciei favorabilă;
-pășunatul, râmături de porci mistreți și
turismul necontrolat (părăsirea traseelor
turistice și recoltarea plantelor).
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Măsurile întreprinse de Administrația Parcului–realizarea de panouri
informative în care se prezintă și reguli de vizitare, conștientizarea vizitatorilor asupra
valorii conservative a acestor specii, controale și patrulări în zonele supuse presiunilor
antropice, verificarea respectării măsurilor impuse prin avizul de pășunat.
În anul 2020 au fost monitorizate un număr de 18 specii de faună cu valoare
conservativă mare, rare și vulnerabile de pe teritoriul Parcului Natural Bucegi-situl
natura 2000 ROSCI0013 Bucegi, specii de carnivore mari (prădător), specii de
ierbivore (pradă).
Speciile monitorizate sunt următoarele: Barbastella barbastellus, Canis
lupus,Ursus arctos, Lynx lynx, Bombina variegata, Triturus montandoni, Cottus gobio,
Triturus vulgaris, Felis silvestris, Tetrao urogallus, Cervus elaphus, Rupicapra
rupicapra, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Lucanus cervus,
Hyla arborea, Rana dalmatina, Capreolus capreolus.
Monitorizarea speciei Ursus arctos arctos – ursul brun.- monitorizarea prin metoda
transectelor
Pentru monitorizarea speciei Ursus arctos arctos s-au efectuat un număr de 39
zile de monitorizare de către cei 13 membri ai echipei, pe un număr de 11 unități de
management care însumează un număr de 33 locații și care au necesitat străbaterea a
114 km. Prin monitorizarea speciei Ursus arctos arctos s-a urmărit evaluarea
efectivelor de urs brun din punct de vedere al numărului de exemplare, menținerea de
la an la an a zonelor de hrănire și bârloage cât și starea de sanatate. Monitorizările
pentru această specie s-au efectuat iarna și primavara, pentru identificarea urmelor. Nu
s-au observat efecte negative asupra speciei de urs brun, numărul păstrându-se
constant față de anul trecut.
Parametrii monitorizati pentru specia Ursus arctos arctos sunt:
prezența în arealul monitorizat ( răspândirea );
număr de exemplare (mărimea populației);
dinamica populației;
condițiile de habitat;
presiuni.
Măsuri de conservare și de management.
În urma interpretării datelor rezultă că în toate zonele monitorizate au fost
semnalate exemplare de urs. Conform interpretării urmelor au fost observate un
număr de 36 exemplare, habitatul specific speciei se prezintă în condiții bune,
neafectat antropic, adăposturile de iarnă sunt aceleași, structura vegetației în habitatele
specifice speciei acceași, prezența ongulatelor în zonele monitorizate.
Presiuni: -F04.02 colectarea (ciuperci,licheni, fructe de pădure), E 03.01- aruncarea de
gunoi menajer, pășunatul în pădure.
Măsurile intreprinse de Administrația Parcului in anul 2020:- interzicerea
pășunatului în pădure, verificarea măsurilor din avizele de recoltare a cipercilor și
fructelor de pădure, patrulări în vederea evitarii braconajului.
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Monitorizarea speciei Lynx lynx –râs
Pentru monitorizarea speciei Lynx lynx- râs s-au efectuat un număr de 39 zile de
monitorizare de către cei 13 membri ai echipei, pe un număr de 9 unități de
management care însumează un număr de 27 locații de monitorizare, care au necesitat
străbaterea a 83 km. Prin monitorizarea speciei Lynx lynx-s-a urmărit evaluarea
efectivelor de râs din punct de vedere al numărului de exemplare, menținerea de la an
la an a zonelor de hrănire cât și starea de sănătare.Nu s-au observat efecte negative
asupra speciei de râs numărul păstrandu-se constant față de anul trecut fără a avea
variații semnificative.
Măsurile luate de Administrația Parcului sunt interzicerea pășunatului în padure,
verificarea măsurilor din avizele de recoltare a ciupercilor și fructelor de pădure,
patrulări în vederea evitării braconajului.
Monitorizarea speciei Canis lupus - lup
Pentru monitorizarea speciei Canis lupus s-au efectuat un număr de 39 zile de
monitorizare de către cei 13 membri ai echipei, pe un număr de 11 unități de
management care însumează un număr de 33 locații de monitorizare, care au necesitat
străbaterea a 114 km. Prin monitorizarea speciei Canis lupus s-a urmarit evaluarea
efectivelor de lup din punct de vedere al numărului de exemplare, menținerea de la an
la an a zonelor de hrănire și starea de sănătare în urma unor observații obiective.
Parametrii monitorizați pentru Canis lupus sunt:
prezența în arealul monitorizat ( răspândirea );
număr de exemplare (marimea populației);
dinamica populației;
condițiile de habitat;
presiuni.
Măsuri de conservare și de management.
În urma interpretării datelor din teren s-au obținut următoarele rezultate:
–în toate zonele monitorizate au fost semnalate exemplare de lup, habitatele fiind
aceleași cu cele de la urs și se prezintă în stare de conservare favorabilă;
-în suprafața monitorizată s-au observat urme de ongulate atât de mistreți cât și de
cervide.
Măsurile de management întreprinse de Administrația Parcului în anul 2020 au
fost: interzicerea pășunatului în pădure, verificarea măsurilor din avizele de recoltare
a ciupercilor și fructelor de pădure, patrulări în vederea evitării braconajului.
Lupul are aceleași habitate cu ale ursului și monitorizarea s-a efectuat pe aceleași
zone. Au fost observate urmele unui număr de 15 exemplare de lup în timpul acțiunilor
de monitorizare.
Nu s-au observat efecte negative asupra speciei de lup numărul a crescut dar se
păstrează în parametri normali fără a avea variații semnificative.
Monitorizarea speciei Felis silvestris – pisică sălbatică
Pentru monitorizarea speciei Felis silvestris s-au efectuat un număr de 39 zile
de monitorizare, de către cei 13 membri ai echipei, pe un număr de 9 unități de
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management, care însumează un număr de 27 locații, care au necesitat străbaterea a
83 km. Prin monitorizarea speciei Felis silvestris s-a urmărit evaluarea efectivelor de
pisică sălbatică din punct de vedere al numărului de exemplare, menținerea de la an la
an a zonelor de hrănire cât și starea de sănătare Habitatele favorabile pentru specia de
pisică sălbatică sunt aceleași cu cele ale lupului și râsului.
Felis
Plaiul Mircii
4
Rezultatele au fost obținute
silvestris
Pănicer
exemplare în ziua de monitorizare a
Vl Raciului
speciei dar și observații
Ratei –Cufuritu –UP
accidentale în zilele în care
V,ua 27
s-au efectuat monitorizari
ale habitatelor și a altor
specii.
Au fost observate un numar
de patru
exemplare
deoarece
în
marea
majoritate a sectoarelor din
Parc stratul de zapadă sau
noroi era inexistent, pentru a
putea fi observate urmele.
Canis lupus DichiuUP XI ua,32
15
Au fost observate un număr
Vl Muschiului – VL exemplare de 15 exemplare în timpul
Carpenis
acțiunilor de monitorizare.
Raciu UPIIIua 73
Interzicerea pășunatului în
Paraul lui Stefanica
padure,
verificarea
Barbulet upIII,ua80,81
măsurilor din avizele de
Vl Portii- P Codrului
recoltare a ciupercilor și
Sumerita UPI Rasnov
fructelor de pădure, patrulări
ua 101-102
în
vederea
evitării
Vl Glajarie- Malaiesti
braconajului.
Vanturis -Cariera
Lynx lynx
Surle
2 exemplar Au fost observate un număr
Vl Gaura
1 exemplar de 9 exemplare în timpul
Vl Malaiesti
1 exemplar acțiunilor de monitorizare
Vl Glajariei
1 exemplar
Poiana Stanii
2exemplare
Barbulet
1 exemplar
Vl Simonului
1exemplar
Ursus arctos Valea Bangaleasa
4
Rezultatele au fost obtinuțe
arctos
Glajarie panicer
exemplare în ziua de monitorizare a
Panicer,poarta
–Vl 3
speciei dar și prin observații
Portii
exemplare accidentale.
Bratei -Ratei
3
Au fost observate un număr
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Lacul Porcului
Carpenis – Manastire
Cota
1000-Valea
carpenisului
VL
jgheboasa
Pripor
Vl
Muschiuluistanisoara
Cota
1000Vl
Sipotului
Valrea Urlatorii- Jepii
Mari
VL
Caraiman
–
Kalinderu
Cuibul Dorului
VL Lunga –UP V
Sinaia
Telegondola Sinaia
Poiana Stanii regale

exemplare de 36 exemplare.
1 exemplar
1exemplar
3
exemplare
3
exemplare
1exemplar
1 exemplar
1 exemplar
1exemplar
1 exemplar
2
exemplare
1exemplar
4
exemplare
2
exemplare

Amfibienii au fost monitorizați prin metoda transectului linear activ acvatic prin
numărarea larvelor de amfibieni. Acțiunile s-au desfășurat în lunile de primavară,
perioada de depunere a pontei, prin numărarea pontei și a exemplarelor adulte.
Metoda se aplică în zonele de depunere a pontelor, identificate în perioada de
reproducere a speciilor. Au fost urmărite zonele cu densități mari de larve unde s-au
estimat numărul acestora.
Monitorizare Locații
Nr.
Observații
.
specii
de
exemplare
amfibieni
Bombina
VL Izvorului
2 exemplare Rezultatele au fost obținute în
variegata
Lacul Porcului
1exemplar
ziua de monitorizare a speciei
Vl Cerbului
13exemplare dar și prin alte observații.
Si 8 ponte
Au fost observate un număr de
Carpenis
2 exemplare 18 exemplare și 11 ponte.
si 3 ponte
Hyla arborea Datorită
temperaturilor scazută
încă nu a putut fi
observată
Triturus
Vl Tisei
23exemplare 15 masculi și 8 femele, 5 ponte
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montandoni
Triturus
vulgaris

Rana
dalmatina

Mălaiești
Datorită
temperaturilor scăzute
nu a putut fi observat
nici un exemplar.
Ratei
Lacul porcului
Cota 1000
Carpenis
Glajarie ua 65
VL Cerbului
Ratei
Lacul porcului
Cota 1000
Carpenis
Glajarie ua 65

8 exemplare

25
exemplare
9 ponte

Au fost observate un număr de
19 exemplare și 7 ponte în
timpul
acțiunilor
de
monitorizare și accidental.
Datorită frigului și a stratului
gros de zapadă perioada de
reproducere a fost întarziată.

Măsurile de conservare propuse :
Menținerea habitatelor acvatice și terestre existente în aria protejată;
Se va evita suprapășunatul, care are impact negativ asupra locurilor de reproducere,
prin erozinea provocată de copite și poluarea bălților cu dejecții.
Singura specie de pești de importanță comunitară este:1163 Cottus gobio și a fost
monitorizat prin observații directe de către rangerii Parcului.
Cottus gobio

Valea Izvorului
Paraul Ialomicioara

3
exemplare
60
exemplare

Au fost observate un
număr de 63 exemplare
în timpul acțiunilor de
monitorizare

Măsurile de conservare aplicate de Administrația Parcului și propuse și pentru
anul 2021 sunt:
Evitarea deteriorarii habitatului și a modificării calității apelor în care traiește specia;
Patrulări pentru evitarea braconajlui;
Interzicerea extragerii de balast din albia pâraielor și a râurilor;
Interzicerea tăierii vegetației înalte de pe malurile apei.
Monitorizarea speciilor de chiroptere s-a realizat în perioada de maternitate și
hibernare în peșterile din perimetrul parcului.
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Speciile monitorizate sunt: Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum
si Barbastella barbastellus
Monitorizare
Au fost urmăriți următorii parametri:
specie
lilieci -numărul de exemplare – 20. Acestea
Rhinolophus
au fost găsite în două din peșterile
hipposideros
monitorizate.
Starea de conservare a habitatului 8310
din punct de vedere al factorilor fizici
și antropici.
Din punct de vedere al stării habitatului
specific speciei, starea de conservare
este favorabilă. Nu toate exemplarele
au intrat în hibernare.

Repararea grilajului pentru
una din peșteri în scopul
protejării adăposturilor de
hibernare.
Au fost monitorizate trei
peșteri, în două au fost
identificate exemplare ale
acestei specii, în cea de-a
treia nu au fost identificate
exemplare
dar
monitorizarea s-a făcut
numai în zona accesibilă.

Monitorizare
specie
lilieci
Rhinolophus
ferrumequinum

Au fost urmăriți următorii parametrii:
numărul de exemplare- 4 .
Acestea au fost găsite în două din
peșterile monitorizate.
Starea de conservare a habitatului 8310
din punct de vedere al factorilor fizici
și antropici.
Din punct de vedere al stării habitatului
specific speciei, starea de conservare
este favorabilă. Nu toate exemplarele
au intrat în hibernare.

Monitorizare
specie
lilieci
Barbastella
barbastellus

Au fost urmăriții următorii parametrii:
- numărul de exemplare (0)
Barbastella foloseste teritoriul parcului
decât ca teritoriu de hrănire iar acesta
este limitrof Parcului în zona Râșnov.
Starea de conservare a habitatului
91V0 din punct de vedere al factorilor
fizici și antropici.
Din punct de vedere al starii habitatului
specific speciei starea de conservare
este favorabilă

Repararea grilajului pentru
una din peșteri în scopul
protejării adăposturilor de
hibernare.
Au fost monitorizate trei
peșteri, în două au fost
identificate exemplare ale
acestei specii, în cea de-a
treia nu au fost identificate
exemplare
dar
monitorizarea s-a făcut
numai în zona accesibilă
Asigurarea unei structuri
echilibrate pe clase de
vârstă a arboretelor de
foioase,
cu
prezența
echilibrată a arboretelor
mature cu vârsta peste 80
ani ce constituie habitate
de adăpost și hrănire pentru
specie. Măsuri prevazute în
avizele de exploatare.
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Măsurile de conservare și de management necesare menținerii unei stări de conservare
favorabile:
Menținerea de arbori maturi și scorburoși, optimul fiind de 7 exemplare la ha în
habitatele specifice speciei;
Asigurarea unei structuri echilibrate pe clase de vârstă a arboretelor de foioase, cu
prezența echilibrată a arboretelor mature cu vârsta peste 80 ani ce constituie habitate
de adăpost și hrănire pentru specie;
Menținerea habitatelor de hrănire în stare bună (pajiști, fânețe,lăstăriș);
Protejarea peșterilor, conștientizarea turiștilor asupra importanței acestor specii, asupra
modului și perioadelor de vizitare a peșterilor astfel încât aceste specii să nu fie
deranjate în perioadele sensibile de maternitate și hibernare.
Monitorizare specii de cervide Cervus elaphus si Capreolus capreolus
Metoda de monitorizare a cervidelor este metoda transectelor iar la Cervus
elaphus și monitorizarea zonelor de boncănit.

Monitorizare
specie
ierbivore
Cervus elaphus

Au fost urmăriți următorii parametri:
numărul de exemplare( 25 exemplare)
pe 9 transecte monitorizate .
Monitorizarea a fost efectuată în
perioada de rut în care s-a putut face
monitorizarea pe baza urmelor,
excremente, boncănit (audio și vizual)

Măsuri de management
luate de Administrația
Parcului și propuse și
pentru anul 2021:
-conservarea pădurilor ce
alcătuiesc habitatul specific
speciei;
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Capreolus
capreolus

prin monitorizarea locurilor în care are
loc boncănitul.
Traseele monitorizate sunt:
-Vl.Portii-Polite- 8 exemplare;
-Vl. Lacului-Vl Bucsa- 2 exemplare;
-Vl Glajarie- Tiganesti- 3 exemplare;
-Vl Cerbului-Gura Diham-Poiana
Costilei-2 exemplare;
-Vl. Izvorului – 2 exemplare;
-Duda Mare – Lucacila-3 exemplare;
-Carpenis- Vl Mschiului – 2
exemplare;
- Vl.Babii- 3 exemplare.
Mărimea suprafeței ocupate de
pădurile de foioase și amestec asigură
necesarul de hrană, fiind mai mare de
50ha /exemplar.
Raportul dintre sexe este de 1:1.
Starea de conservare a habitatelor
specifice speciei este favorabilă atât
din punct de vedere al funcțiilor cât și
al compoziției.

-monitorizări și patrulări
pentru
împiedicarea
braconajului;
-asigurarea
hranei
pe
perioadele
dificile
în
găsirea hranei;
-interzicerea pașunatului în
pădure;
-sesizarea administratorului
fondului cinegetic pentru
extragerea câinilor hoinari.

Transectele pe care s-a realizat
monitorizarea speciei. :VL Carpeniș-Vl
Mușchiului, Mânăstire- Cota 1000,
Rătei, Raciu, VL Alba, VL Tisei, Vl
Bângaleasa, Vl Glăjariei, Calea
Codrului, Peleș- Poiana Stânii Regale,
Lacul Porcului. Au fost observate
dupa urme și faptic un număr de 32 de
exemplare.
Habitatul specific speciei este în stare
de conservare favorabilă.
Presini : braconaj, câini hoinari și cei
scăpați
de
la
stâni,exploatările
forestiere.

Măsuri de management
luate de Administrația
Parcului și propuse și
pentru anul 2021:
-conservarea pădurilor ce
alcătuiesc habitatul specific
speciei;
-monitorizări și patrulări
pentru
împiedicarea
braconajului;
-asigurarea
hranei
pe
perioadele
dificile
în
găsirea hranei;
-interzicerea pașunatului în
pădure;
-sesizarea administratorului
fondului cinegetic pentru
extragerea câinilor hoinari.
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Monitorizarea speciei Rupicapra rupicapra
Monitorizarea
speciei
Rupicapra
rupicapra

A fost monitorizată specia de
Rupicapra rupicapra la care au fost
urmariți următorii parametri:
Densitatea;
Mărimea populației;
Presiuni;
Stare habitatului specific.
Monitorizarea s-a efectuat pe parcursul
a 4 zile, pe 11 trasee:
Piciorul Pietrei Arse, Vl Babei,Jepii
Mari
Vanturis, Dichiu, Costile, Vl cerbului,
VF Omu,Gaura, Ciubotea, Gaura,
Malaiesti, Saua Strunga, La Scarisoara,
Coltii Tapului, Raciu, Rătei,Lespezi,
Horoabe, Table, Doamnele.
A fost observate un numar de 179
exemplare.
Presiuni:-pășunatul;-câinii
hoinari,
turismul
necontrolat,
exploatările
forestiere.

Măsuri de management
luate de Administrația
Parcului și propuse și
pentru anul 2021:
-colaborare
cu
administratorii fondurilor
cinegetice
pentru
extragerea câinilor hoinari
-evitarea
deteriorării
habitatelor favorabile de
pădure din zona subalpină
prin limitarea exploatărilor
forestiere.

Monitorizare specia de cocos de munte Tetrao urogallus- pentru această activitate au
fost monitorizate 19 locuri de rotit, câte 2 pentru fiecare sector al parcului, câte o zi
pentru fiecare locație.
Pentru aceste locații au fost completate fișe de monitorizare.
Tetrao
urogallus,

Table
Vardales
Duda Mare
Piciorul lui Moise
Muchia cu scorusi
Bucsa lac
Poiana Ciubotii
Valea Tisei
Diham
Vanturis
Culmea Zgarburei
Laptici
Blana

4 exemplare
5 exemplare
2 exemplare
5 exemplare
8 exemplare
6 exemplare
4 exemplare
5 exemplare
6 exemplare
1 exemplar
1 exemplar
2 exemplare
1exemplar

2 masculi și 2 femele
3 masculi și 2 femele
1 mascul și 1 femelă
2 masculi și 3 femele
5 masculi și 3 femele
4 masculi și 2 femele.
2 masculi și 2 femele
4 masculi și 1 femelă
1 mascul și 5 femele
1 mascul
1 mascul și 1 femelă
1 femelă
1 mascul și 2 femele
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Costila
–poiana
Costilei
Diham – Poiana
Izvoarelor
Poiana Blana

1 mascul și 1 femelă
1 mascul și 3 femele

3 exemplare
2 exemplare
4 exemplare
Total
exemplare

59

Parametrii monitorizați au fost următorii: prezența populației, distribuția
populației, compoziția pe sexe a populației de cocoș de munte, starea habitatului
specific speciei.
Presiuni :
Pășunatul, atât prin deranjul pe care îl fac animalele prin trecerea zilnică, cât mai ales
prin faptul că modifică structura, înălțimea, cât și compoziția vegetației, astfel
degradând sau distrugând specii de plante care asigură protecția împotriva prădătorilor,
locurile de cuibărit sau cele de hrănire;
Câinii hoinari.
Măsurile luate de către Administrația Parcului pentru conservarea speciei, care
s-au întreprins în acest an și care urmează să fie implementate și în anul 2021:
Verificări ale respectării avizelor de pășunat pentru reducerea suprapăşunatului,
modificarea structurii vegetației, evitarea unui număr mare de câini;
Patrulări pentru eliminarea braconajului pot contribui la refacerea populaţiei.
În urma interpretarii datelor culese din teren s-a constatat că din punct de vedere
al prezenței și al habitatului starea de conservare este favorabilă.
1.3 Activitate de teren, control, implementare reglementări și măsuri specifice de
protecție
ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE PAZĂ
Monitorizarea permanentă pe teren a tuturor activităților ce se desfașoară în
mod organizat în perimetrul Parcului reprezintă o prioritate pentru Administrația
Parcului, fapt pentru care au fost organizate și realizate următoarele categorii de
acțiuni:
1.3.1. Patrulări:
-Cu unitățile de Jandarmerie Montană. În anul 2020 n-au mai existat grafice de
patrulare din cauza stării de urgență și ulterior a stării de alertă. Jandarmeriile montane
au fost solicitate doar în situațiile în care punctual nu s-au putut legitima vizitatorii
care au încalcat legislația specificã ariei naturale protejate (campare în locuri
neamenjate, părăsirea drumurilor publice, etc.). În urma acestor solicitări ale
Administratiei au putut fi obținute datele celor care au încalcat legislația specificã și
au putut fi întocmite procese verbale de contraveție sau doar avertismente, după caz, în
funcțe de gravitatea faptelor.
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-Cu ocazia activităților/patrulărilor și urmare a suportului oferit de Jandarmeriile
Montane au fost întocmite un număr de 5 contravenții cu privire la desfășurarea de
activități fără avizul administrației, săpaturi, excavații, camparea în locuri neamenjate,
accesul motorizat în afara drumurilor publice, etc.;
În marea majoritate a cazurilor actiunile au putut fi prevenite sau nu au avut
efecte majore fiind făcute avertizări verbale celor în cauză.
1.3.2. Reglementarea activității de recoltare și valorificare a resurselor naturale și
a serviciilor din perimetrul ariei.
Condițiile specifice de punere în valoare a arboretelor precum și condițiile specifice
activității de exploatare:
-În perioada raportată, pentru buna administrare a ariei naturale protejate și respectarea
prevederilor legale în vigoare au fost emise un număr de 38 de condiții specifice la
punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate în urma solicitărilor
Ocoalelor Silvice din perimetrul Parcului, condiții specifice activității de exploatare
ce trebuie respectate de către titularii autorizației pentru desfășurarea activității de
exploatare forestiera în Parcul Natural Bucegi, condiții ce au fost introduse în
cuprinsul autorizațiilor de exploatare forestieră.
În urma eliberării autorizațiilor de exploatare, care conțin și condițiile specifice
conform legislației în vigoare impuse de Administrație au fost întreprinse de către
rangeri un număr de 725 acțiuni în fond forestier, pentru monitorizarea activităților
agenților economici care exploatează masa lemnoasă în perimetrul Parcului.
1.3.3. Verificarea exploatațiilor agropastorale
În anul În curs au existat 31 de solicitări ale crescătorilor de animale aparținând
comunităților locale care dețin sau au închiriat pășunile alpine din perimetrul Parcului
pentru activitatea de pășunat, activitate care necesită o atenție sporită în contextul
diminuarii semnificative a efectivelor cu care se realizează aceste activități tradiționale
cu impact semnificativ asupra menținerii biodiversității acestor habitate valoroase,
activitate fără de care nu ar fi existat această bogăție și care tinde să se diminueze
semnificativ. În urma acestor solicitări au fost verificate cele 31 de amplasamente
pastorale care și-au desfășurat activitatea în perimetrul Parcului, pentru sezonul de
pășunat 2020. Aceste verificări în teren se concentrează în impunerea unor măsuri
punctuale pentru fiecare stână în funcție de habitatul prezent, de întocmire unui set
minim de măsuri de bune practici pentru conservarea habitatelor în consens cu
legislația în domeniul ariilor naturale protejate precum și cu prevederile
regulamentului ariei. Câteva din obligațiile și măsurile urmărite sunt:
respectarea capacității de suport în funcție de suprafața deținută în
proprietate/administrare este obligatorie;
pentru conservarea și ameliorarea pășunilor, strungile vor fi mutate odată la 4-6 zile
sau imediat ce condiţiile de sol o cer, un m2 pentru o oaie adultă sau 6 m2 , respectiv
echivalentul lor pentru restul categoriilor de animale;
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menținerea efectivelor de cîini la un nivel minim având în vedere faptul că un număr
foarte mare de câini de la stână concurează cu prezența carnivorelor mari și pot
răspândi boli cu impact major în rândul populațiilor acestora.
1.3.4. Materializare/refacere limite/zone parc în teren
Au fost materializați în teren 80,2 km din limita zonei de protecție integrală și din zona
de protecție strictă.
1.4. Managementul datelor
În anul 2020 managementul datelor s-a realizat prin:
-Colectarea, introducerea, actualizarea și analiza datelor din teren în urma
monitorizării habitatelor forestiere studiate, a speciilor de floră și faună observate în
urma deplasărilor pe teren, toate aceste informații fiind introduse în baza de date GIS a
Parcului;
-Descărcarea informațiilor colectate în urma măsurătorilor GPS realizate de personalul
de teren din cadrul Administrației;
-Activităţi specifice având la bază utilizarea aplicaţiilor GIS, interogarea bazei de date,
extragerea de informaţii conform necesităţilor apărute, exportul acestora sub formă de
hărţi concentrate pe zone de interes şi având elemente de hartă corespunzătoare
informaţiilor analizate;
-Actualizare bază de date GIS- actualizarea unui numar de 5 layere :proprietari, căi de
comunicație, instalații vânătorești,construcții și fond forestier;
-Monitorizarea site-ului www.bucegipark.ro și actualizarea cu informațiile de ultimă
ora și cu evenimentele desfășurate pe teritoriul Parcului Natural Bucegi;
-Analiza solicitărilor din partea proprietarilor/administratorilor care desfăşoară
activităţi agropastorale, diferite activităţi în perimetrul ariei protejate sau persoane
fizice/juridice cu obiective de construcţii.
1.5 Reintroducerea speciilor dispărute.
Nu este cazul
1.6 Reconstrucție ecologică.
Nu este cazul
1.7 Implementarea setului de măsuri minime de conservare, respectiv a Planului
de Management
În conformitate cu prevederile Planului de management al Parcului Natural
Bucegi și a Planului de lucru aprobat pentru anul 2020, s-au întocmit programe de
lucru periodice (lunare/săptămânale) pentru personalul administrației, acestea
cuprinzând activități care au vizat:
- conservarea, protejarea și managementul biodiversității și peisajului;
- conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului natural, cultural și istoric;
- educația și conștientizarea comunităților locale și a vizitatorilor;
- managementul resurselor naturale;
- managementul turismului și al recreerii;
- promovarea cercetării;
- dezvoltarea relațiilor cu comunitățile locale;
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1.8. Baza de date
Baza de date în format GIS, deținută de Administrația Parcului Natural Bucegi
din anul 2006, a fost actualizată permanent și au fost adăugate noi informații. Ca
urmare a acțiunilor de monitorizare derulate în anul 2020, au fost actualizate datele
privind: 3 specii de floră, 28 specii de faună, 8 habitate naturale. De asemenea au fost
actualizate datele privind inventarierea speciilor: 17 specii de floră, 32 specii de faună.
1.9 Emiterea condițiilor specifice
În perioada raportată, pentru buna administrare a ariei naturale protejate și
respectarea prevederilor legale în vigoare au fost emise un număr de 38 de condiții
specifice la punerea în valoare a arboretelor în ariile naturale protejate.
P2. TURISM
2.1 Infrastructura de vizitare
Administrația Parcului Natural Bucegi dispune la sfârșitul anului 2020 de
următoarea infrastructură de vizitare:
- Centrul de Vizitare „Alexandru Beldie” din orașul Bușteni;
- 3 Puncte de Informare, unul în cadrul sediului Administrației Parcului din
comuna Moroeni, unul în zona Padina-Peștera în incinta Salvamont Dâmbovița
iar unul în cadrul Muzeului Orașului Sinaia din apropierea Telecabinei Sinaia;
- 7 trasee tematice: „La Uzina-7 Izvoare”, „Bângăleasa-Guțanu-Bângăleasa”,
„Zănoaga-Scropoasa” , „Padina-Obârșia Ialomiței-Drumul GrănicerilorStrunga-Padina”, ‚,Bușteni-Jepii Mici-Babele’’, „Bușteni-Cascada Urlătoarea” ,
„Turbăria Lăptici”;
In anul 2020 pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se regăsesc 55 trasee turistice
omologate cu o lungime totală de aprox. 400 km ce traversează întreg Masivul.
Acestea se prezintă într-o stare bună, fiind întreținute de serviciile Județene
Salvamont.
2.2Servicii, facilități de vizitare și promovarea turismului
În Parcul Natural Bucegi găsim o multitudine de atracții turistice și posibilități de
recreere, cum ar fi:
 drumeție – exista 55 de trasee turistice de diferite grade de dificultate;
 transport pe cablu – există 10 instalații de transport pe cablu din care:
- 3 instalații tip telecabină pe traseele Sinaia - Cota 1400 – Cota 2000, BușteniBabele, Babele – Peștera;
- 2 instalații tip telegondolă Sinaia – Cota 1400 și Cota 1400-Cota 2000;
- 4 instalații tip telescaun pe traseele Cota 1400-Cota 2000, Cota 2000-Cabana
Valea Dorului, Cota 2000-Cabana Valea Soarelui, Bușteni -Kalinderu;
- 1 instalație tip teleschi în zona Valea Soarelui;
 alpinism – în aria naturală protejată se află unii dintre cei mai impunători pereți
din țară – Peretele Coștilei, Peretele Văii Albe, şi altele asemenea;
 ciclism – mountain bike pe drumurile publice, drumurile forestiere și pe traseele
amenajate în acest sens din perimetrul Parcului;
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 sporturi de iarnă – sunt amenajate un număr de 15 pârtii de ski în stațiunile
turistice Sinaia, Bușteni și Bran;
 speoturism;
 vânătoare și pescuit;
 cercetare / observarea naturii –în Parcul Natural Bucegi se regăsesc peste 3500
de specii de floră dintre care foarte multe sunt ocrotite de lege, care pot fi
cercetate, observate sau fotografiate;
 fotografie – sunt foarte multe puncte de belvedere cu perspectivă spre spații
largi, există un numar foarte mare de locuri celebre, monumente ale naturii,
specii de floră și faună apreciate de fotografi;
 turism monahal;
2.3 Managementul vizitatorilor
În anul 2020 a fost amenajat traseul tematic „Pădurile din Parcul Natural
Bucegi” pe traseul turistic Bușteni-Cascada Urlătoarea.
Realizarea designului și amplasarea pe teren a unui număr de 20 panouri
informative, cu teme diferite precum “Fauna Muntilor Bucegi”, „Babele”, „Informatii
generale arie protejata”, „Hartă PNB”, „Doborâturi PNB”, etc ;
De asemenea pe teritoriul ariei protejate se regăsesc aprox. 400 de panouri
informative de diferite dimensiuni, amplasate de către Administrația Parcului ce
prezintă patrimoniul natural, reguli de vizitare, rezervații naturale, limite Parc,
monumente naturale, zone frecventate de urs, etc. Acestea sunt întreținute permanent
de angajații Administrației iar un număr de 20 din cele degradate iremedial au fost
înlocuite;
În cadrul proiectului “Muntele pentru toți. Toți pentru munte! ” desfășurat în
colaborare cu Asociația Montană Carpați, finanțat prin programul „Împreună cu Lidl
pentru un viitor mai bun”, au fost refăcute marcajele traseelor turistice pe aprox. 20 de
km;
În anul 2020 s-au desfășurat 2 acțiuni de reabilitare a traseelor tematice
„Turbăria Lăptici”, respectiv „Glajărie-7 Izvoare” realizate în cadrul proiectului
„Optimizarea managementului vizitatorilor prin completarea infrastructurii de vizitare
în Parcul Natural Bucegi-sit Natura 2000”;
În ultimele 4 luni ale anului 2020 s-a desfășurat o campanie de monitorizare a
vizitatorilor Parcului Natural Bucegi prin aplicarea de 600 chestionare vizitatorilor.
Această activitate s-a realizat în cadrul proiectului ,,Creșterea competitivității
economice a sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe,
tehnologie și competențe CDI (CRESFORLIFE)’’.
Rezultatele arată că:
- aproape jumătate din turiștii intervievați (Fig. 1) provin din București (43%), urmați
de cei din Muntenia și Ardeal în procent de 27%, respectiv 19%, probabil datorită
proximității și accesului mai direct față de această atracție turistică.
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Fig. 1 Situația vizitatorilor în funcție de zona istorică din care se deplasează
-în ceea ce privește motivul vizitei, în topul preferințelor este peisajul (73%), urmat de
fotografie (41%), flora și fauna (28%) și odihnă (25%), lucru care confirmă caracterul
predominant al serviciilor culturale furnizate de PNB.

Fig. 2 – Situația motivelor vizitelor în PNB
- interesul cel mai mare pentru vizitarea PNB este în rândul populației active cu vârsta
între 30 și 50 de ani (Fig. 3), respectiv a celor cu un venit lunar între salariul minim și
cel mediu și peste mediu (Fig. 4), în condițiile în care sumele cheltuite în PNB de către
respondenți acoperă o plajă cuprinsă între 200 și 4.000 lei, în proporție de 90% (Fig.
5).
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Fig. 3 – Procentele vizitatorilor pe grupe de vârstă

Fig. 4 – Procentele vizitatorilor pe categorii de venituri
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Fig. 5 Situația cheltuielilor efectuate de respondenți în PNB
P3 Conștientizare, conservare tradiții și comunități locale
3.1 Tradiții și comunități
În anul 2020 evenimentele organizate de comunități și la care Administrația
Parcului participa în mod activ prin amenajări pentru promovarea patrimoniului
natural al ariei protejate nu au mai avut loc (ex. Sinaia Forever, Răvășitul Oilor,
Padina Folk etc).
3.2 Conștientizare și comunicare
Prezentarea patrimoniului natural al Parcului Natural Bucegi, în cadrul
Centrului de Vizitare „Alexandru Beldie” din Bușteni, elevilor participanți la cele 2
tabere de schi organizate în parteneriat cu asociația “Eskival”;
În anul 2020 au fost sprijinite activitățile celor 4 tabere organizate de diferite
asociații pe teritoriul ariei protejate. La aceste tabere au participat un număr de 60 de
elevi, aceștia desfășurând activități precum:acțiuni de ecologizare, prezentarea
patrimoniului natural al Parcului Natural Bucegi prin video proiecții și activități în
teren, parcurgere trasee turistice, tehnici caracteristice activității de camping etc;
Administrația Parcului Natural Bucegi a organizat în perioada 5-6 a lunii
august, în cadrul Centrului de Vizitare „Alexandru Beldie” din Bușteni, ședința de
lucru a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ședință la care au participat
reprezentanți ai parcurilor naturale și naționale și ai Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate;
Promovarea activității Administrației și a patrimoniului natural prin intermediul
reportajelor, interviurilor acordate posturilor Radio România Actualități, DIGI TV,
PRO TV, Antena 1, Prahova TV , articole publicate în presa scrisă și comunicate de
presă pe paginile web și facebook-exemple:
https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-si-mediu/fenomen-rar-in-muntii-bucegiumbra-unui-om-proiectata-intr-un-nimb-de-culori-pe-ceata-cum-se-formeaza-efectulgloria-galerie-foto-1399210
http://stiri.tvr.ro/fenomen-rar-in-mun-ii-bucegi-surprins-in-imagini-umbra-uneipersoane-a-fost-proiectata-pe-un-nor-i-pe-cea-a_873352.html
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https://www.hotnews.ro/stiri-esential-24409029-foto-efectul-gloria-surprins-padurarparcul-natural-bucegi.htm
https://www.mediafax.ro/life-inedit/imagini-rare-in-muntii-bucegi-umbra-unui-om-afost-proiectata-pe-un-nor-si-pe-ceata-19739340
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/efectul-gloria-fenomen-foarte-rar-surprins-inimagini-in-muntii-bucegi-foto-350236.html
https://www.libertatea.ro/stiri/imagine-muntii-bucegi-cu-umbra-unui-barbatproiectata-pe-nor-si-ceata-3241867
https://www.observatorulph.ro/social/2586184-foto-cum-arata-fenomenul-naturalgloria-susprins-in-bucegi-de-un-ranger
https://www.astazi.ro/stiri/stire-imagine-rara-in-muntii-bucegi-cu-umbra-unui-barbatproiectata-pe-un-nor-si-pe-ceata-in-interiorul-unui-nimb-258608151.html
https://www.comisarul.ro/articol/foto-spectaculosul-efect-vizual-gloria-un-fenomen_1159207.html
https://www.romaniatv.net//www.romaniatv.net/imagini-spectaculoase-in-muntiibucegi-fenomen-rar-surprins-de-un-angajat-al-romsilva_544043.html
https://ziare.com/stiri/eveniment/un-ranger-al-parcului-natural-din-muntii-bucegi-asurprins-fenomenul-gloria-1643014
https://www.cotidianul.ro/foto-imagini-spectaculoase-surprinse-in-bucegi/
https://www.gandul.ro/stiri/fenomen-rar-in-muntii-bucegi-un-ranger-montan-a-facutfotografiile-unice-galerie-foto-19535608
http://files.agerpres.ro/eview.php?i=9AB7B46D538F31767EFA064C29889DC454044
828&c=328;
Desfășurarea mai multor acțiuni de conștientizare cu privire la regulile de
vizitare ale zonei de interes Babele-Sfinx, sprijinite de către RNP-Romsilva și care au
avut un impact media ridicat. Aceste ample acțiuni au fost completate de monitorizări
permanente ale acestei zone desfășurate de Administrația Parcului împreuna cu
instituțiile partenere;
3.3 Educație ecologică
În anul 2020 pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor iar
Administrația Parcului Natural Bucegi a suspendat activitatea in cadrul Centrului de
Vizitare și Punctele de Informare, fapt ce a dus ca din martie, activitățile de educație
ecologică să nu se poată realiza decât la un nivel minim prin interacțiuni în teren între
vizitatori si personalul Administrației.
Au fost încheiate 2 protocoale de parteneriat cu unități de învățământ în cadrul
cărora ar fi trebuit să se desfășoare diferite activități precum acțiuni tip „Ranger
Voluntar”, monitorizare fond forestier și zone afectate antropic, video proiecții de
prezentare a patrimoniului natural, acțiuni de ecologizare, parcurgerea de trasee
turistice, acțiuni de conștientizare publică, promovarea patrimoniului natural etc;
In anul 2020 s-au desfasurat 11 actiuni de ecologizare, pe traseele Sinaia-Cota
1000, Moroeni-Cota 1000, Busteni-Valea Cerbului, Busteni-Cascada Urlatoarea,
Padina-Pestera, actiuni desfasurate fie doar de catre Administratia Parcului fie in
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colaborare cu primarii, ocoale silvice, asociatii sau ONG-uri partenere, unitati de
invatamant etc si la care au participat aprox. 200 de voluntari.
P4. Management și administrare
4.1 Echipament și infrastrucura de funcționare
Pentru o bună funcționare și realizarea tuturor activităților propuse, Administrația
Parcului Natural Bucegi beneficiază de dotări obținute din fonduri proprii, cu sprijinul
Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, din proiectele cu finanțare nerambursabilă
derulate de-a lungul anilor cât și prin intermediul unor contracte de comodat după cum
urmează:
Capacitatea tehnica a administratiei ariei
naturale protejate atribuite in administrare
NR.CRT.

DENUMIRE

UM CANTITATE

OBSERVATII

SPATII, CLADIRI
1
2
3
4
5

CLADIRE SEDIU SOCIAL
CLADIRE ANEXA
PUNCT INFORMARE TURISTICA (CLADIRE, DOTARI)
CENTRU DE VIZITARE BUSTENI
MOBILIER ,DOTARI

AUTOTURISME
1 DACIA DUSTER LAUREATE 4X4
2 LABORATOR MOBIL NISSAN NAVARA
3 ANSAMBLU CUSCA CAPTURA SI TRANSPORT
4 ATV-CF MOTO 625 C Z6
5 ATV DINLI 800 4X4-1
6 ATV DINLI 800 4X4-1
ALTE ECHIPAMENTE
1 PC , LAPTOP
2 IMPRIMANTA
3 COPIATOR DE MARE VITEZA
4 PLOTTER
5 MULTIFUNCTIONAL A3 LASER COLOR
6 SCANNER CARTOGRAFIC
7 DISPLAY LCD + SUPORT
8 TOUCHSCREEN (INOCHIOSC)
9 CARMIN GPS MAP76RECIVER
10 RECEPTOR GPS INTGRAT SUBMETRIC
11 GPS PORTABIL
12 STATIE RADIO
13 GIS WORKSTATION
14 SISTEM LOCALIZARE GPS
15 APARAT FOTO
16 BINOCLU CANON
17 LUNETA NIKON ED 82A
18 VIDEOPROIECTOR
19 CAMERA VIDEO SONY
20 BINOCLU PE TIMP DE NOAPTE
21 ECRAN DE PROIECTIE CU ACTIUNE ELECTRICA
22 DULAP CU RAFTURI PENTRU PREZENTARE
23 PANOURI FIXE ILUMINATE 45 MP
24 HARTA PARC 3D
25 ARMA TRANCHLIZARE CU DOUA TEVI
26 TRUSA TRANCHILIZARE
27 ACCESORII ARMA
28 ALTE ECHIPAMENTE SI OBIECTE DE INVENTAR
29 OBIECTE DE INVENTAR

MP
MP

359,42
24,83

CONTRACT COMODAT RNP DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
CONTRACT COMODAT RNP DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
CONTRACT COMODAT CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
CONTRACT COMODAT RNP DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA

BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC

1
1
1
1
1
1

RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
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BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
BUC
MP
BUC
BUC
BUC
BUC

10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
6
6
1
2
1
1
1
1
45
1
1
1
1
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RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
RNP ROMSILVA ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
CONTRACT COMODAT RNP DIRECTIA SILVICA DAMBOVITA
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4.2 Personal conducere, coordonare, administrare
Conform Organigramei aprobate în structura de administrare a RNP ROMSILVA
Administrația Parcului Natural Bucegi sunt prevăzute un numar de 18 posturi , din
care la data de 31.12.2020 sunt ocupate 15 posturi astfel:
Categoria
Existent 2019
Existent 2020
Personal conducere
2
2
Personal coordonare
3
3
Personal administrare
10
10
4.3 Documente strategice si de planificare
În anul 2020 administrarea Parcului și Sitului s-a făcut conform setului de
măsuri minime de conservare până la aprobarea Planului de Management în baza
zonării interne aprobată prin HG 187/2011.
Document strategie
2020
Detalii
Perioada de valabilitate
a planului de
manegement a fost
2011-2016. În același
an, în luna noiembrie a
fost depus la Ministerul
Mediului noua variantă a
Planului de Management
Plan de management Integrat, prin adresa nr.
aprobat
prin
H.G. 26668/DCP/08.11.2016.
Plan de management
nr.187/2011;
La sfârșitul anului 2018
s-a solicitat modificarea
acestuia pe formatul
conform O.M.
304/2018. Noul format a
fost trimis la Ministerul
Mediului cu adresa nr.
10114/IDH/15.03.2019.
Acesta se află în
procedură de avizare.
Elaborat de către RNPRegulamentul Parcului Anexă la
Planul de Romsilva, supus analizei
Natural Bucegi
management
CCA și trimis către
ANANP.
Aprobat
de
RNPTransmis cu adresa nr.
Plan anual de lucru
Romsilva în 18 februarie
19/IDH/07.01.2020,
2020.
_________________________________________________________________________________________________________________________

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BUCEGI
Str. Principală, Nr. 71, Loc. Moroieni Jud Dâmboviţa; Cod poştal 137310
ONRC:J15/406/02.06.2009; CUI:RO25636012
Tel: 0245/772640 Fax:0245/772636
E-mail: bucegipark@gmail.com
Pagina web: www.rosilva.ro, www.bucegipark.ro

Proiect în parteneriat

Titlu-Evaluarea
functiilor si serviciilor
Parteneriat cu INCDS ecosistemice oferite de
"MARIN DRACEA"
padurile din PN Bucegi
si Sit Natura 2000

4.4. Instruire personal
În perioada raportată au fost organizate instruiri interne care au avut ca obiect
prelucrarea modificarilor legislative.
4.5. Bugetul asigurat pentru administrarea ariei naturale protejate, pentru anul
2020 (valoarea cheltuielilor efectuate în folosul ariei, valoarea tarifelor încasate):
Situația bugetului în anul 2020 (lei):
BUGET
BUGET
REALIZAT
REALIZAT
Anul
2019 RNP + 2020 RNP +
SURSE
SURSE
PROPRII
PROPRII
P1 Managementul biodiversității
1.1.

Inventariere și cartare

163467
215479

1.2. Monitorizare stării de conservare
1.3. Paza, implementare reglementări și
măsuri specifice de protecție
319504
1.4. Managementul datelor
44582
1.5. Reintroducerea unor specii disparute
0
1.6. Reconstrucție ecologică
0
Subtotal
743032
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
115682
2.2.Servicii, facilitati de vizitare și
promovarea turismului
51116
2.3. Managementul vizitatorilor
102231
Subtotal
269029
P3 Conștientizare, conservare tradiții și
comunități locale
3.1. Tradiții și comunități
0
3.2. Conștientizare și comunicare
63414
3.3. Educație ecologică
51884
Subtotal
115298

168436
222029
329214
45937
0
0
765616
119198
52669
105338
277205

0
65341
53461
118802
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P4 Management și Administrare
4.1. Echipament și infrastructura de
funcționare
4.2. Personal conducere, coordonare,
administrare
4.3. Documente strategice și de planificare
4.4. Instruire personal
Subtotal
TOTAL GENERAL
Situația tarifelor încasate în anul 2020:
Valoarea
tarifelor
încasate (lei)
2019
TOTAL
164948
Din care:
Tarife de avizare
115773
Prestări servicii
2227
Tarif vizitare
16838
Tarif filmare
30110

52274
50731
64567
26135
12298
153731
1281090

66530
26928
12672
158404
1320027

2020
308594
28581
5000
257996
17017

4.6. Bugetul alocat pentru anul 2021 (sursele de finanţare, valoare, activităţi
propuse) lei:

Anul

BUGET realizat
2021 (RNP +
SURSE
PROPRII)

BUGET propus
2021 (RNP +
SURSE
PROPRII)

168436
222029

206202
271811

P1 Managementul biodiversității
1.1Inventariere și cartare

1.2. Monitorizare stării de conservare
1.3. Paza, implementare reglementări și
măsuri specifice de protecție
329214
1.4. Managementul datelor
45937
1.5. Reintroducerea unor specii disparute
0
1.6. Reconstrucție ecologică
0
Subtotal
765616
P2 Turism
2.1. Infrastructura de vizitare
119198
2.2.Servicii, facilitati de vizitare și
promovarea turismului
52669

403030
56237
0
0
937280
145925
64478
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2.3. Managementul vizitatorilor
Subtotal
P3 Conștientizare, conservare tradiții și
comunități locale
3.1. Tradiții și comunități
3.2. Conștientizare și comunicare
3.3. Educație ecologică
Subtotal
P4 Management și Administrare
4.1. Echipament și infrastructura de
funcționare
4.2. Personal conducere, coordonare,
administrare
4.3. Documente strategice și de planificare
4.4. Instruire personal
Subtotal
TOTAL GENERAL

105338
277205

128957
339360

0
65341
53461
118802

0
79992
65448
145440
63994

52274
66530
26928
12672
158404
1320027

81446
32966
15514
193920
1616000

Venituri proprii propuse a se realiza în anul 2021
Valoarea tarifelor (lei) 2020
TOTAL
308594
Din care:
Tarife de avizare
28581
Prestări servicii
5000
Tarif vizitare
257996
Tarif filmare
17017

2021
304000
29000
5000
250000
20000

Anexa 7
PROCEDURI PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES
PUBLIC
Art. 11 Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează
prin:
a) afişare în punctul de informare-documentare, la sediul central RNP – Romsilva și al
unităților și subunităților ;
b) pagina de Internet a RNP - Romsilva;
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c) consultare la sediul RNP - Romsilva precum și la sediul unităților și subunităților
din teritoriu;
d) mijloacele de informare în masă;
e) publicare în Monitorul Oficial al României.
Art. 12 RNP - Romsilva este obligată să asigure persoanelor fizice sau juridice, la
cererea acestora, prin intermediul Biroului Relații cu Publicul și cu Mass – Media și a
structurilor din teritoriu, informaţiile de interes public, solicitate verbal, în scris sau în
format electronic.
Art. 13 Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public trebuie să cuprindă:
• autoritatea publică la care se adresează cererea;
• informaţia solicitată, astfel încât să permită instituţiei publice identificarea
informaţiei de interes public;
• numele, prenumele, calitatea şi semnătura solicitantului;
• adresa şi/sau numărul de fax la care se solicită primirea răspunsului.
Art. 14 Pentru a facilita redactarea cererii de informaţii şi a reclamaţiei administrative,
se vor pune gratuit la dispoziţia persoanei interesate formulare tip (Anexele 1 şi 2).
Art. 15 Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de
informaţii de interes public sunt următoarele:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitată, dacă
aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial de la punctul a)
nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificată în
termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate
şi a motivării refuzului.
Art. 16 Funcționarea structurilor responsabile de informarea publică directă:
a) asigură rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public și organizarea
și funcționarea punctului de informare – documentare;
b) În cazul formulării verbale a solicitării, informaţia este furnizată pe loc, dacă este
posibil. În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este
îndrumată să solicite în scris informaţia publică, urmând ca cererea să îi fie rezolvată
în termenele prevăzute.
c) Cererile formulate în scris, pe suport hârtie sau pe suport electronic (e-mail) se
înregistrează la registratura generală, care eliberează solicitantului o confirmare scrisă
conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii.
d) După primirea și înregistrarea cererii persoanele responsabile vor stabili dacă
informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau
exceptată de la liberul acces.
e) În cazul în care informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu se asigură de
îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum
şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.
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f) Informaţiile de interes public solicitate verbal de mijloacele de informare în masă
vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
g) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii ale
documentelor, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant. Costul copiei va
fi stabilit în raport cu preţul pieţei.
h) Dacă, urmare a informaţiilor primite, petentul solicită informaţii noi privind
documentele aflate în posesia regiei, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie,
răspunsul fiind transmis în termenele prevăzute de lege.
i) Persoanele care efectuează studii şi cercetări, în folos propriu sau în interes de
serviciu, au acces la fondul documentaristic al regiei, pe baza solicitării personale și cu
aprobarea directorului general. Copiile documentelor deţinute de instituţia publică se
realizează în condiţiile prevăzute la alineatul (g).
j) Redactează răspunsul către petent, împreună cu informația de interes public sau cu
motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii. Răspunsul se
înregistrează și se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termenul
legal.
k) În cazul în care informațiile solicitate nu sunt de competența Romsilva, în termen de
5 zile de la primire, solicitarea se transmite instituțiilor competente și se informează
solicitantul despre aceasta.
l) Ține evidența răspunsurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata
costurilor de copiere a materialelor solicitate.
m) Persoana sau persoanele responsabile de informarea publică realizează organizarea
și funcționarea punctului de informare – documentare, după cum urmează:
- asigură publicarea buletinului informativ care va cuprinde informațiile de interes
public comunicate din oficiu, prevăzute la art.5 din lege;
- asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a-II-a, a raportului de
activitate al regiei;
- asigură disponibilitatea în format scris (la afișier, sub formă de broșuri sau
electronic) a informațiilor comunicate din oficiu;
- organizează în cadrul punctului de informare – documentare accesul publicului la
informațiile furnizate din oficiu;
n) RNP – Romsilva, prin Biroul Relații cu Publicul și cu Mass – Media, va întocmi
anual un raport privind accesul la informațiile de interes public, adresat directorului
general și făcut public, care va cuprinde:
- numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
- numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
- numărul de solicitări rezolvate favorabil;
- numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii informaţii
(exceptate de la acces, inexistente etc.);
- numărul de solicitări adresate în scris: 1. pe suport de hârtie; 2. pe suport electronic;
- numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
- numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
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- numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
- numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de
soluţionare;
- costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;
- sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public
solicitate;
- numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare.
o) Nu este supusă prevederilor prezentei proceduri, activitatea de soluționare a
petiţiilor şi audienţe, dacă aceasta priveşte orice alte solicitări decât informaţii de
interes public.
Dispoziţii speciale privind accesul mass-media la informaţiile de interes public
Art. 17 Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de
interes public, conducerea regiei are obligaţia de a desemna un purtător de cuvânt.
Art. 18 RNP - Romsilva are obligaţia de a organiza periodic, de regulă o dată pe lună,
prin intermediul Biroului Relații cu Publicul și cu Mass – Media, conferinţe de presă,
pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public:
a) Biroul Relații cu Publicul și cu Mass – Media are obligaţia de a informa mijloacele
de informare în masă, în timp util, asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte
acţiuni publice organizate de acestea;
b) RNP - ROMSILVA nu poate interzice accesul mijloacelor de informare în masă la
acţiunile publice organizate de acestea;
a) acreditarea se acordă la cerere, în termen de 2 zile de la înregistrarea acesteia.
b) autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui
ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii
publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist.
c) refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris
şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt
ziarist.
Art. 20 Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia de a publica informaţiile
furnizate de autorităţile sau instituţiile publice.
DISPOZIŢII FINALE
Art. 21 Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat pentru aplicarea prevederilor
prezentei legiconstituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
Art. 22 Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie adresată conducerii, în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (vezi model reclamaţie
administrativă în Anexa 2). Dacă, după cercetarea administrativă, reclamaţia se
dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la
depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial,
cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
Art. 23 (1) Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând
nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, ale normelor metodologice și ale
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prezentei proceduri, la nivelul regiei se constituie, prin decizie a directorului general, o
comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes
public.
(2) Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes
public va avea următoarele responsabilităţi:
a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
b) efectuează cercetarea administrativă;
c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la
informaţiile de interes public este întemeiata sau nu;
d) în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni
disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes
public solicitate.
e) redactează și trimite răspunsul solicitantului.
Art. 24 Solicitantul, care după primirea răspunsului la reclamația administrativă se
consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere
la secţia de contencios administrativ a tribunalului în termen de 30 de zile de la
expirarea termenului prevăzut. Reprezentarea în instanţă se va asigura de către
Serviciul Juridic.
Art. 25 Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de
apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes
public solicitate.
Art. 26 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
Prezenta procedură a fost aprobată astăzi, 14.02.2012 și va fi adusă la cunoștința
fiecărui compartiment din cadrul unităților și subunităților Regiei Naționale a
Pădurilor – Romsilva.
Termen: Permanent

Anexa 8
Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii
544/2001:
1. Lista investitii
2. Lista tarife APN BUCEGI
3. Lista privind plățile efectuate lunar:
- salarii;
- contribuții bugetul de stat;
- TVA;
- impozit salariu;
- furnizori.
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Anexa 9
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în
situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la
informaţiile de interes public solicitate
În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile
de interespublic a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã
conducatoruluiautoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia.
Reclamaţia administrativã, conform modelelor, se depune în termen de 30 de
zile de laluarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul
autoritãţii sau instituţiei publice.
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Anexa 10
Model - Formular-tip cerere de informații de interes public
Denumirea autorității sau instituției publice .........................................
Sediul/Adresa ................................................................................
Data .................................
Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să
enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:
Pe e-mail, la adresa ..............................................................................................
Pe e-mail în format editabil: ............................. la adresa ...................................
Pe format de hârtie, la adresa...............................................................................
..........................................................................................................................
Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Vă mulțumesc pentru solicitudine,
....................................................
semnătura petentului (opțional)
Numele și prenumele petentului ..........................................................................
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/e-mail ........................................
Profesia (opțional) ................................................................................................
Telefon (opțional) .................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Anexa 11
Reclamaţie administrativă
Model (2)
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ............................
Sediul/Adresa ............................................................
Data .....................................................................
Stimate domnule/Stimată doamnă ..........................................,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare, întrucât la cererea nr. ............. din data de ..................... nu am primit
informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
...........................................................................................................................................
.
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din
următoarele considerente:
...........................................................................................................................................
.
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes
public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie,
conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
.......................................
(semnătura petentului)
Numele şi prenumele petentului ............................................................
Adresa ....................................................................................................
Telefon ...............................................................
Fax ....................................................................
Model - Formular-tip cerere de informații de interes public
Denumirea autorității sau instituției publice .........................................
Sediul/Adresa ................................................................................
Data .................................
_________________________________________________________________________________________________________________________
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Stimate domnule/Stimată doamnă ......................................................,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să
enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate):
......................................................................................................................
Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:
Pe e-mail, la adresa ..............................................................................................
Pe e-mail în format editabil: ............................. la adresa ...................................
Pe format de hârtie, la adresa...............................................................................
..........................................................................................................................
Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor
solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Vă mulțumesc pentru solicitudine,
....................................................
semnătura petentului (opțional)
Numele și prenumele petentului ..........................................................................
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/e-mail ........................................
Profesia (opțional) ................................................................................................
Telefon (opțional) .................................................................................................

_________________________________________________________________________________________________________________________

