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Cadrul legal

§§ OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservaOUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarearea
habitatelor naturale, a floreihabitatelor naturale, a florei şşi faunei sălbaticei faunei sălbatice, modific, modificatatăă şşii
completcompletatatăă prinprin OUG nr.154/2008;OUG nr.154/2008;

§§ O.U.G. nr.195/2005 privind protecO.U.G. nr.195/2005 privind protecţţia mediului aprobată prin Legeaia mediului aprobată prin Legea
265/2006, cu265/2006, cu modificările modificările şşi completările ulterioarei completările ulterioare;;

§§ H.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecH.G. nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţţie specialăie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reavifaunistică ca parte integrantă a reţţelei ecologice europene Naturaelei ecologice europene Natura
20002000 îîn Românian România;;

§ Ordin nr.1964/2007privind instituirea regimului de arie naturalăprivind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanprotejată a siturilor de importanţţă comunitarăă comunitară,  c,  ca parte integrantă aa parte integrantă a
rereţţelei ecologice europene Natura 2000elei ecologice europene Natura 2000 îîn Românian România;;

§§ Ordin nr. 19/2010 ordin al ministrului mediuluiOrdin nr. 19/2010 ordin al ministrului mediului şşi pădurilor pentrui pădurilor pentru
aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efecaprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelortelor
potenpotenţţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor nasturaliale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor nasturalşşee
protejate de interes comunitarprotejate de interes comunitar;;

§§ Ordin 860/2002Ordin 860/2002 OrdinOrdin pentrupentru aprobareaaprobarea ProceduriiProcedurii dede evaluareevaluare aa
impactuluiimpactului asupraasupra mediuluimediului sisi dede emitereemitere aa acorduluiacordului dede mediumediu,, cu cu
modificărilemodificările şşi completările ulterioarei completările ulterioare;;

§§ Ordin 1798/2007Ordin 1798/2007 OrdinOrdin pentrupentru aprobareaaprobarea ProceduriiProcedurii dede emitereemitere aa
autorizatieiautorizatiei dede mediumediu;;



DesfăDesfăşşurarea activităurarea activităţţilorilor îîn interiorul sau vecinătatea unei ariin interiorul sau vecinătatea unei arii
naturale protejatenaturale protejate(ANP)(ANP)

AvândAvând îîn vedere obiectivul de conservare al fiecarei arii naturale protn vedere obiectivul de conservare al fiecarei arii naturale protejate,ejate, tipultipul şşii
importanimportanţţaa ANP (ANP (interesinteres national, international,national, international, comunitarcomunitar,, judeteanjudetean sausau local),local),
compatibilitatea unei activitati ce urmeaza a fi desfasurata incompatibilitatea unei activitati ce urmeaza a fi desfasurata in cadrul unei ANP secadrul unei ANP se
poate  stabili dupa parcurgerea upoate  stabili dupa parcurgerea unuinui importantimportant procesproces dede analizaanaliza, respectiv doar, respectiv doar
dupa obtinerea actelor de reglementare prevadupa obtinerea actelor de reglementare prevazzute de lege.ute de lege.

Important deImportant de subliniatsubliniat esteeste faptulfaptul caca nunu oriceorice activitateactivitate esteeste permisapermisa aa fifi desfasuratadesfasurata inin
interiorulinteriorul sausau inin vecinatateavecinatatea uneiunei ANP, oANP, o foartefoarte maremare importantaimportanta avandavand ::

-- localizarealocalizarea proiectuluiproiectului inin raportraport cucu zonareazonarea internainterna a ANP dea ANP de interesinteres nationalnational facutafacuta
prinprin planulplanul de management.de management.

-- RezultatulRezultatul evaluariievaluarii adecvateadecvate sisi stabilireastabilirea impactuluiimpactului asupraasupra ANP deANP de interesinteres
comunitarcomunitar efectuataefectuata potrivitpotrivit OrdinuluiOrdinului MMP nr.19/2010.MMP nr.19/2010.

Conform art.22 din OUG nr.57/2007 cuConform art.22 din OUG nr.57/2007 cu modificarilemodificarile sisi completarilecompletarile ulterioareulterioare, in, in cadrulcadrul
ANP deANP de interesinteres nationalnational planulplanul de managementde management vava definidefini sisi delimitadelimita zone interne,zone interne,
fiecarefiecare avandavand unun scopscop binebine definitdefinit,, inclusivinclusiv cucu stabilireastabilirea activitatiloractivitatilor permisepermise sisi aa
interdictiilorinterdictiilor dede dezvoltaredezvoltare.. AstfelAstfel sese definescdefinesc::

11.. Zonele cu protecZonele cu protecţţie strictie strictăă

§§ sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importansunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanţţăă şştiintiinţţificificăă, ce cuprind, ce cuprind zonezone
ssăălbaticelbatice îîn care nu au existat intervenn care nu au existat intervenţţii antropice sau nivelul acestora a fost foarteii antropice sau nivelul acestora a fost foarte
redusredus

§§ îînn acesteaceste zonezone este ineste interziterzisăsă desfasurarea oricdesfasurarea oricăăror activitror activităăţţi umane, cu excepi umane, cu excepţţiaia
activitactivităăţţilor de cercetare, educailor de cercetare, educaţţieie şşi ecoturism, cu limiti ecoturism, cu limităările descriserile descrise îîn planurile den planurile de
management.management.



2. Zonele de protecţie integrală

§§ cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural dincuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul ariilor naturale protejate.interiorul ariilor naturale protejate.

În aceste zone sunt interzise::

§§ orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, porice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precumrecum şşii
orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul dorice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protece protecţţieie
şşi/sau de conservare;i/sau de conservare;

§§ activitactivităăţţile de construcile de construcţţiiii--investiinvestiţţii, cu excepii, cu excepţţiia celor destinate administra celor destinate administrăăriirii
ariei naturale protejateariei naturale protejate şşi/sau activiti/sau activităăţţilor de cercetareilor de cercetare şştiintiinţţifica ori a celorifica ori a celor
destinate asigurdestinate asigurăării siguranrii siguranţţei naei naţţionale sau prevenirii unor calamitionale sau prevenirii unor calamităăţţii
naturale.naturale.



Prin excepPrin excepţţie de la prevederileie de la prevederile mai sus amintitemai sus amintite îîn zonele de protecn zonele de protecţţie integralie integralăă,, îîn afaran afara
perimetrelor rezervaperimetrelor rezervaţţiiloriilor şştiintiinţţifice cu regim strict de protecifice cu regim strict de protecţţie,ie, se pot desfse pot desfăăşşura urmatoareleura urmatoarele
activitactivităăţţii::

§§ şştiintiinţţificeifice şşi educative; activiti educative; activităăţţi de ecoturism care nu necesiti de ecoturism care nu necesităă realizarea de construcrealizarea de construcţţiiii--
investiinvestiţţii;ii;

§§ utilizarea rautilizarea raţţionala a pajiionala a pajişştilor pentru cosittilor pentru cosit şşi/saui/sau păpăşşunat numai cu animale domestice,unat numai cu animale domestice,
proprietatea membrilor comunităproprietatea membrilor comunităţţilor care deilor care deţţin păin păşşuni sau care deuni sau care deţţin dreptul de utilizare ain dreptul de utilizare a
acestoraacestora îîn orice formă recunoscuăn orice formă recunoscuă prin legislaprin legislaţţia naia naţţionala in vigoare, pe suprafeionala in vigoare, pe suprafeţţele,ele, îînn
perioadeleperioadele şşi cu speciilei cu speciile şşi efectivele avizate de administrai efectivele avizate de administraţţia parcului, astfelia parcului, astfel îîncât să nu fiencât să nu fie
afectate habitatele naturaleafectate habitatele naturale şşi speciile de florăi speciile de floră şşi faună prezentei faună prezente;;

§§ localizarealocalizarea şşi stingerea operativă a incendiilori stingerea operativă a incendiilor; interven; intervenţţiile pentru meniile pentru menţţinerea habitatelorinerea habitatelor îînn
vederea protejării anumitor speciivederea protejării anumitor specii, g, grupuri de specii sau comunităti biotice care constituierupuri de specii sau comunităti biotice care constituie
obiectul protecobiectul protecţţiei,iei, îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale pentru protecii publice centrale pentru protecţţia mediului, aia mediului, a
planului de acplanului de acţţiune provizoriu, elaboratiune provizoriu, elaborat îîn acest scop de consiliuln acest scop de consiliul şştiintiinţţificific şşi valabil până lai valabil până la
intrareaintrarea îîn vigoare a planului de management;n vigoare a planului de management;

§§ intervenintervenţţiileiile îîn scopul reconstrucn scopul reconstrucţţiei ecologice a ecosistemelor naturaleiei ecologice a ecosistemelor naturale şşi al reabilitării unori al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea adminiecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea administrastraţţieiiei şşi cu avizuli cu avizul
consiliuluiconsiliului şştiintiinţţific,ific, îîn baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru prn baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecotecţţiaia
mediului;mediului;

§§ acacţţiunile deiunile de îînlaturare a efectelor unor calamitănlaturare a efectelor unor calamităţţi, la propunerea administrai, la propunerea administraţţiei ariei naturaleiei ariei naturale
protejate, cu avizul consiliuluiprotejate, cu avizul consiliului şştiintiinţţific,ific, îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale pentruii publice centrale pentru
protecprotecţţia mediului.ia mediului. ÎÎn cazuln cazul îîn care calamităn care calamităţţile afectează suprafeile afectează suprafeţţe de păduree de pădure, ac, acţţiunile deiunile de
îînlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea administranlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea administraţţiei ariei naturale protejate, cuiei ariei naturale protejate, cu
avizul consiliuluiavizul consiliului şştiintiinţţific,ific, îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale care raspunde deii publice centrale care raspunde de
silviculturăsilvicultură;;

§§ acacţţiunile de prevenire aiunile de prevenire a îînmultiriinmultirii îîn masă a dăunătorilor forestierin masă a dăunătorilor forestieri, c, care nu necesită extrageriare nu necesită extrageri
de arbori,de arbori, şşi actiunile de monitorizare a acestora; aci actiunile de monitorizare a acestora; acţţiunile de combatere aiunile de combatere a îînmultiriinmultirii îîn masăn masă
a dăunătorilor forestieria dăunătorilor forestieri, c, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădureare necesită evacuarea materialului lemnos din pădure,, îîn cazuln cazul îînn
care apar focare decare apar focare de îînmultire, la propunerea administranmultire, la propunerea administraţţiei ariei naturale protejate, cu avizuliei ariei naturale protejate, cu avizul
consiliuluiconsiliului şştiintiinţţificific şşi in baza aprobării autorităi in baza aprobării autorităţţii publice centrale care raspunde deii publice centrale care raspunde de
silviculturăsilvicultură..



§ 3. Zonele-tampon,, îîn parcurile nan parcurile naţţionale denumiteionale denumite zone de
conservare durabilă şşii îîn parcurile naturale denumiten parcurile naturale denumite zone de
management durabil, nu se includ, nu se includ îîn zonele cu protecn zonele cu protecţţie integralie integralăă,,
strictstrictăă sau de dezvoltare durabilsau de dezvoltare durabilăă a activita activităăţţilor umaneilor umane şşi care faci care fac
trecereatrecerea îîntre zonele cu protecntre zonele cu protecţţie integralie integralăă şşi cele de dezvoltarei cele de dezvoltare
durabildurabilăă..

§§



§ ÎÎn zonele den zonele de conservare durabila(Parcuri Nationale)conservare durabila(Parcuri Nationale) se pot desfasura urmatoarele activitati:se pot desfasura urmatoarele activitati:

§§ şştiintiinţţificeifice şşi educative;i educative; activităactivităţţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construci de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţţiiii--
investiinvestiţţii;ii;

§§ utilizarea rautilizarea raţţională a pajiională a pajişştilor pentru cosittilor pentru cosit şşi/saui/sau păpăşşunat pe suprafeunat pe suprafeţţele,ele, îîn perioadelen perioadele şşi cui cu
speciilespeciile şşi efectivele avizate de administrai efectivele avizate de administraţţia parcului natural, astfelia parcului natural, astfel îîncât să nu fie afectatencât să nu fie afectate
habitatele naturalehabitatele naturale şşi speciile de florăi speciile de floră şşi faună prezentei faună prezente;;

§§ localizarealocalizarea şşi stingerea operativă a incendiilori stingerea operativă a incendiilor;;
§§ intervenintervenţţiile pentru meniile pentru menţţinerea habitatelorinerea habitatelor îîn vederea protejării anumitor speciin vederea protejării anumitor specii, g, grupuri derupuri de

specii sau comunităspecii sau comunităţţi biotice care constituie obiectul proteci biotice care constituie obiectul protecţţiei, cuiei, cu aprobarea autorită aprobarea autorităţţii publiceii publice
centrale pentru proteccentrale pentru protecţţia mediului, a planului de acia mediului, a planului de acţţiune provizoriu, elaboratiune provizoriu, elaborat îîn acest scop den acest scop de
consiliulconsiliul şştiintiinţţific al parculuiific al parcului şşi valabil până la intrareai valabil până la intrarea îîn vigoare a planului de management;n vigoare a planului de management;

§§ intervenintervenţţiileiile îîn scopul reconstrucn scopul reconstrucţţiei ecologice a ecosistemelor naturaleiei ecologice a ecosistemelor naturale şşi al reabilitării unori al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradateecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului, la propunerea consiliului şştiintiinţţific al arieiific al ariei
naturale protejate, cu aprnaturale protejate, cu aprobarea autoritătii publice centrale pentru protecobarea autoritătii publice centrale pentru protecţţia mediului;ia mediului;

§§ acacţţiunile deiunile de îînlăturare a efectelor unor calamitănlăturare a efectelor unor calamităţţi, cu acordul administrai, cu acordul administraţţiei ariei naturaleiei ariei naturale
protejate, emisprotejate, emis îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale pentru protecii publice centrale pentru protecţţia mediului.ia mediului. ÎÎn cazuln cazul îînn
care calamităcare calamităţţile afectează suprafeile afectează suprafeţţe de păduree de pădure, ac, acţţiunile deiunile de îînlăturare a efectelor acestora senlăturare a efectelor acestora se
fac cu acordul administrafac cu acordul administraţţiei ariei naturale protejate, emisiei ariei naturale protejate, emis îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publiceii publice
centrale care raspunde de silviculturăcentrale care raspunde de silvicultură;;

§§ activităactivităţţile de protecile de protecţţie a pădurilorie a pădurilor, ac, acţţiunile de prevenire aiunile de prevenire a îînmulnmulţţiriiirii îîn masă a dăunătorilorn masă a dăunătorilor
forestieri, care neceforestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din păduresită evacuarea materialului lemnos din pădure îîn cantităn cantităţţi care depăi care depăşşescesc
prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraprevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraţţiei ariei naturale protejate, emisiei ariei naturale protejate, emis îînn
baza aprobării autorităbaza aprobării autorităţţii publice centrale care raspunde de silviculturăii publice centrale care raspunde de silvicultură;;



§§ activităactivităţţi tradii tradiţţionale de utilizare a unor resurse regenerabile,ionale de utilizare a unor resurse regenerabile, îîn limitan limita
capacităcapacităţţii productiveii productive şşi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impacti de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact
redus, precredus, precum recoltarea de fructe de pădureum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci, de ciuperci şşi de plantei de plante
medicinale, cu respectarea normativelormedicinale, cu respectarea normativelor îîn vigoare. Acestea se pot desfan vigoare. Acestea se pot desfaşşuraura
numai de către persoanele fizice sau juridice care denumai de către persoanele fizice sau juridice care deţţin/administreain/administreazăză
terenuriterenuri îîn interiorul parcului sau de comunităn interiorul parcului sau de comunităţţile locale, cu acordulile locale, cu acordul
administraadministraţţiei ariei naturale protejate;iei ariei naturale protejate;

§§ lucrări delucrări de îîngrijirengrijire şşi conducere a arboretelor,i conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare lucrări speciale de conservare
cu accent pe promovarea regenerării naturalecu accent pe promovarea regenerării naturale şşi fără extragerea lemnuluii fără extragerea lemnului
mort, cu excepmort, cu excepţţia cazuriloria cazurilor îîn care se manifestă atacuri de dăunători ain care se manifestă atacuri de dăunători ai
pădurii ce se pot extinde pe suprafepădurii ce se pot extinde pe suprafeţţee îîntinsentinse,, îîn primul rând de parcelen primul rând de parcele
intregi limitrofe zonelor cu protecintregi limitrofe zonelor cu protecţţie strictă sau integralăie strictă sau integrală,, îîn restul zonein restul zonei--
tampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promovtampon fiind permisă aplicarea de tratamente silvice care promoveazăează
regenerarea pe cale naturală a arboretelorregenerarea pe cale naturală a arboretelor: t: tratamentul tăierilor deratamentul tăierilor de
transformare spre grădinărittransformare spre grădinărit, t, tratamentul tăierilor grădinăriteratamentul tăierilor grădinărite şşii
cvasigrădinăritecvasigrădinărite, t, tratamentul tăierilor progresive clasice sauratamentul tăierilor progresive clasice sau îîn margine den margine de
masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentelemasiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice sesilvice se
vor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al pavor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al parcurilor si dercurilor si de
ghidurile de gospodarire a pădurilorghidurile de gospodarire a pădurilor îîn arii protejate.n arii protejate.



§§ ÎÎn zonele de management durabiln zonele de management durabil (Parcuri naturale(Parcuri naturale) se pot desf) se pot desfăăşşura urmura urmăătoarele activittoarele activităăţţi:i:

§§ şştiintiinţţificeifice şşi educative;i educative; activităactivităţţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construci de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţţiiii--investiinvestiţţiiii;;
§§ utilizarea rautilizarea raţţională a pajiională a pajişştilor pentru cosittilor pentru cosit şşi/saui/sau păpăşşunat numai cu animale domestice, deunat numai cu animale domestice, de către proprietarii care de către proprietarii care deţţin păin păşşuni sauuni sau

care decare deţţinin dreptul de utilizare a acestoradreptul de utilizare a acestora îîn orice formă recunoscută prin legislan orice formă recunoscută prin legislaţţia nationalăia natională îîn vigoare, pe suprafen vigoare, pe suprafeţţele,ele, îîn perioadelen perioadele şşii
cu speciilecu speciile şşi efectivele avizate de administrai efectivele avizate de administraţţia parcului, astfelia parcului, astfel îîncât să nu fie afectate habitatele naturalencât să nu fie afectate habitatele naturale şşi speciile de florăi speciile de floră şşi faunăi faună
prezente;prezente;

§§ localizarealocalizarea şşi stingerea operativă a incendiilori stingerea operativă a incendiilor;;
§§ intervenintervenţţiile pentru meniile pentru menţţinerea habitatelorinerea habitatelor îîn vederea protejării anumitor speciin vederea protejării anumitor specii, g, grupuri de specii sau comunitărupuri de specii sau comunităţţi biotice carei biotice care

constituie obiectul protecconstituie obiectul protecţţiei, cu aprobarea planului de aciei, cu aprobarea planului de acţţiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru proiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru protectecţţiaia
mediului, plan elaboratmediului, plan elaborat îîn acest scop de consiliuln acest scop de consiliul şştiintiinţţific al parculuiific al parcului şşi valabil până la intrareai valabil până la intrarea îîn vigoare a planului de management;n vigoare a planului de management;

§§ intervenintervenţţiileiile îîn scopul reconstrucn scopul reconstrucţţiei ecologice a ecosistemelor naturaleiei ecologice a ecosistemelor naturale şşi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare saui al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau
degradate, la propunerea consiliuluidegradate, la propunerea consiliului şştiintiinţţific al ariei naturale protejate, cuific al ariei naturale protejate, cu aprobarea autoritătii publice centrale pentru protec aprobarea autoritătii publice centrale pentru protecţţiaia
mediului;mediului;

§§ acacţţiunile deiunile de îînlaturare a efectelor unor calamitănlaturare a efectelor unor calamităţţi, cu acordul administrai, cu acordul administraţţiei ariei naturale protejate, emisiei ariei naturale protejate, emis îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţiiii
publice centrale pentru protecpublice centrale pentru protecţţia mediului.ia mediului. ÎÎn cazuln cazul îîn care calamităn care calamităţţile afectează suprafeile afectează suprafeţţe de păduree de pădure, ac, acţţiunile deiunile de îînlăturare anlăturare a
efectelor acestora se fac cu acordul administraefectelor acestora se fac cu acordul administraţţiei ariei naturale protejate, emisiei ariei naturale protejate, emis îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale careii publice centrale care
răspunde de silviculturărăspunde de silvicultură;;

§§ activităactivităţţile de protecile de protecţţie a pădurilorie a pădurilor, ac, acţţiunile de prevenire aiunile de prevenire a îînmultiriinmultirii îîn masă a dăunătorilor forestierin masă a dăunătorilor forestieri, c, care necesiăa evacuareaare necesiăa evacuarea
materialului lemnos din pădurematerialului lemnos din pădure îîn cantităn cantităţţi care depăi care depăşşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraţţiei ariei naturaleiei ariei naturale
protejate, emisprotejate, emis îîn baza aprobării autorităn baza aprobării autorităţţii publice centrale care răspunde de silviculturăii publice centrale care răspunde de silvicultură;;

§§ activităactivităţţi tradii tradiţţionale de utilizare a unor resurse regenerabile,ionale de utilizare a unor resurse regenerabile, îîn limita capacităn limita capacităţţii productiveii productive şşi de suport a ecosistemelor, prini de suport a ecosistemelor, prin
tehnologii cu impact redus, precum rtehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădureecoltarea de fructe de pădure, de ciuperci, de ciuperci şşi de plante medicinale, cu respectarea normativelori de plante medicinale, cu respectarea normativelor îînn
vigoare. Acestevigoare. Acestea se pot desfăa se pot desfăşşura numai de persoanele fiziceura numai de persoanele fizice şşi juridice care dei juridice care deţţin/administreain/administrează terenuriză terenuri îîn interiorul parcului sau den interiorul parcului sau de
comunităcomunităţţile locale, cu aprobarea administraile locale, cu aprobarea administraţţiei ariei naturale protejate;iei ariei naturale protejate;

§§  activită activităţţi tradii tradiţţionale de cultivare a terenurilor agricoleionale de cultivare a terenurilor agricole şşi de crestere a animalelor,i de crestere a animalelor, precumprecum şşi alte activitati tradii alte activitati tradiţţionale efectuate deionale efectuate de
comunităcomunităţţile locale;ile locale; lucrări delucrări de îîngrijirengrijire şşi conducere a arboretelor si lucrări de conservarei conducere a arboretelor si lucrări de conservare;;

§§ aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe caplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelorale naturală a arboretelor: t: tratamentul tăierilor de transformare spreratamentul tăierilor de transformare spre
grădinăritgrădinărit, t, tratamentul tăierilor grădinăriteratamentul tăierilor grădinărite si cvasigrădinărite si cvasigrădinărite, t, tratamentul tăierilor progresive clasice sauratamentul tăierilor progresive clasice sau îîn margine de masiv,n margine de masiv,
tratamentul tăierilor succesive clasice sautratamentul tăierilor succesive clasice sau îîn margine de masiv,n margine de masiv, tratamentul tăierilor tratamentul tăierilor îîn crâng,n crâng, îîn salcâmeten salcâmete şşii îîn zavoaie de plopn zavoaie de plop şşii
salcie.salcie. ÎÎn cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplican cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şşi tratamentul tăierilor rasei tratamentul tăierilor rase îîn parchete mici, iarn parchete mici, iar îîn arboretele de molid,n arboretele de molid,
tăieri rase pe parcelele de maximumtăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;1 ha;

§§ activităactivităţţi de vânătoarei de vânătoare;;
§§ activităactivităţţi de pescuit sportiv.i de pescuit sportiv.



4.4. ZoneZonelele de dezvoltare durabilde dezvoltare durabilăă a activita activităăţţilor umaneilor umane

SSunt zoneleunt zonele îîn care se permit activităn care se permit activităţţi de investii de investiţţii/dezvoltare, cu prioritate cele deii/dezvoltare, cu prioritate cele de
interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare dinteres turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselorurabilă a resurselor
naturalenaturale şşi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra bi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităiodiversităţţii.ii.

ÎÎn zonele de dezvoltare durabilăn zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea
prevederilor din planurile de management:

§§ activităactivităţţi de vânătoarei de vânătoare,, îîn zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturalen zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale;;
§§ activităactivităţţi tradii tradiţţionale de cultivare a terenurilor agricoleionale de cultivare a terenurilor agricole şşi de crei de creşştere a animalelor;tere a animalelor;
§§ activităactivităţţi de pescuit sportiv,i de pescuit sportiv, industrial si piscicultură industrial si piscicultură;;
§§ activităactivităţţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile,i de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această posibilitate este dacă această posibilitate este

prevazutăprevazută îîn planul de management al parculuin planul de management al parcului şşi dacă reprezintă o activitate tradii dacă reprezintă o activitate tradiţţionalăională;;
§§ lucrări delucrări de îîngrijirengrijire şşi conducere a arboretelori conducere a arboretelor şşi lucrări de conservarei lucrări de conservare;;
§§ aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe caplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelorale naturală a arboretelor::

tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarittratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, t, tratamentul tăierilor grădinărite siratamentul tăierilor grădinărite si
cvasigrădinăritecvasigrădinărite, t, tratamentul tăierilor progresive clasice sauratamentul tăierilor progresive clasice sau îîn margine de masiv,n margine de masiv, tratamentul tratamentul
tăierilor succesive clasice orităierilor succesive clasice ori îîn margine de masiv,n margine de masiv, tratamentul tăierilor tratamentul tăierilor îîn crangn crang îîn salcâmeten salcâmete şşii
zăvoaie de plopzăvoaie de plop şşi salcie.i salcie. ÎÎn zonele de dezvoltare durabilă din parcurile nan zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţţionale se pot aplicaionale se pot aplica
tratamentul tăierilor rasetratamentul tăierilor rase îîn arboretele de molid pe suprafen arboretele de molid pe suprafeţţe de maximum 1 ha, precume de maximum 1 ha, precum şşii
tratamentul tăierilor rasetratamentul tăierilor rase îîn parchete micin parchete mici îîn arboretele de plop euramerican.n arboretele de plop euramerican. ÎÎn zonele den zonele de
dezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplicadezvoltare durabilă din parcurile naturale se poate aplica şşi tratamentul tăierilor rasei tratamentul tăierilor rase îîn parcheten parchete
micimici îîn arboretele de molid pe suprafen arboretele de molid pe suprafeţţe de maximum 1 hae de maximum 1 ha şşi plop euramerican;i plop euramerican;

§§ activităactivităţţi specifice modului de produci specifice modului de producţţie ecologic de cultivare a terenului agricolie ecologic de cultivare a terenului agricol şşi crei creşştereaterea
animalelor,animalelor, îîn conformitate cu legislan conformitate cu legislaţţia specifică din sistemul de agricultură ecologicăia specifică din sistemul de agricultură ecologică;;

§§ alte activităalte activităţţi tradii tradiţţionale efectuate de comunităionale efectuate de comunităţţile locale.ile locale.



§§ ElaborareaElaborarea PlanuluiPlanului de Managementde Management sisi aa RegulamentuluiRegulamentului
uneiunei AriiArii NaturaleNaturale protejateprotejate esteeste oo obligatieobligatie legalalegala stabilitastabilita
inin sarcinasarcina administratoriloradministratorilor acestoraacestora,, iariar respectarearespectarea
mmăsurile prevăzute în acestea este obligatorie pentru
administratorii ANP precum si pentru persoanele fizice si
juridice care detin sau care administreaza terenuri si alte bunuri
si/sau care desfasoara activitati in perimetrul  si in vecinatatea
ANP.

§§ Planul de Management al unei ANP se elaboreazPlanul de Management al unei ANP se elaboreazăă astfelastfel îîncncâât  st  săă ţţininăă
cont de exigencont de exigenţţele economice, socialeele economice, sociale şşi culturale, precumi culturale, precum şşi dei de
particularitparticularităăţţile regionaleile regionale şşi locale ale zonei, prioritate avi locale ale zonei, prioritate avâândnd îînsnsăă
obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejateobiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate..

ÎÎnn cazulcazul suprapuneriisuprapunerii uneiunei ANP deANP de interesinteres comunitarcomunitar îînn ariileariile naturalenaturale
protejateprotejate dede interesinteres nanaţţionalional,, managementulmanagementul acestoraacestora vava fifi inclusinclus îînn
planulplanul de management alde management al respectivelorrespectivelor ariiarii naturalenaturale protejateprotejate, cu, cu
respectarearespectarea celeicelei maimai restrictiverestrictive funcfuncţţiiii dede protecprotecţţieie..



DesfasurareaDesfasurarea uneiunei activitatiactivitati inin interiorulinteriorul sausau vecinatateavecinatatea uneiunei ANP deANP de
interesinteres comunitarcomunitar (ANPIC)(ANPIC)

§§ Conform art. Art. 28 din OUG nr.57/2007 (Conform art. Art. 28 din OUG nr.57/2007 (m.cm.c)) SuntSunt interziseinterzise activitatileactivitatile dindin perimetreleperimetrele
ariilorariilor naturalenaturale protejateprotejate dede interesinteres comunitarcomunitar care potcare pot sasa generezegenereze poluareapoluarea sausau
deteriorareadeteriorarea habitatelorhabitatelor,, precumprecum sisi perturbariperturbari aleale speciilorspeciilor pentrupentru care aucare au fostfost
desemnatedesemnate ariileariile respective,respective, atunciatunci candcand acesteaceste activitatiactivitati au unau un efectefect semnificativsemnificativ,, avandavand
inin vederevedere obiectiveleobiectivele dede protectieprotectie sisi conservareconservare aa speciilorspeciilor sisi habitatelorhabitatelor.. PentruPentru
protejareaprotejarea sisi conservareaconservarea pasarilorpasarilor salbaticesalbatice,, inclusivinclusiv aa celorcelor migratoaremigratoare,, suntsunt interziseinterzise
activitatileactivitatile dindin afaraafara ariilorariilor naturalenaturale protejateprotejate carecare arar produceproduce poluareapoluarea sausau deteriorareadeteriorarea
habitatelorhabitatelor..

OriceOrice planplan sausau proiectproiect carecare nunu are oare o legaturalegatura directadirecta cucu oriori nunu esteeste necesarnecesar pentrupentru managementulmanagementul
arieiariei naturalenaturale protejateprotejate dede interesinteres comunitarcomunitar,, dardar carecare arar puteaputea afectaafecta in modin mod semnificativsemnificativ aria,aria,
singursingur sausau inin combinatiecombinatie cucu altealte planuriplanuri oriori proiecteproiecte,, esteeste supussupus uneiunei evaluarievaluari adecvateadecvate aa
efectelorefectelor potentialepotentiale asupraasupra arieiariei naturalenaturale protejateprotejate dede interesinteres comunitarcomunitar,, avandavand inin vederevedere
obiectiveleobiectivele dede conservareconservare aa acesteiaacesteia..

EvaluareaEvaluarea adecvataadecvata (EA) se(EA) se efectueazaefectueaza potrivitpotrivit GhiduluiGhidului metodologicmetodologic privindprivind evaluareaevaluarea adecvataadecvata aa
efectelorefectelor potentialepotentiale ale.ale. planurilorplanurilor sausau proiectelorproiectelor asupraasupra ariilorariilor naturalenaturale protejateprotejate dede interesinteres
comunitarcomunitar,, aprobataprobat prinprin OrdOrd. MMP nr.19/2010,. MMP nr.19/2010, aceastaaceasta constituindconstituind parteparte integrantaintegranta dindin
evaluareaevaluarea dede mediumediu (EM)(EM) sausau evaluareaevaluarea impactuluiimpactului asupraasupra mediuluimediului (EIM)(EIM) iIniIn cazulcazul planurilorplanurilor
sausau proiectelorproiectelor pentrupentru carecare autoritateaautoritatea dede mediumediu inin cadrulcadrul proceduriiprocedurii dede emitereemitere aa actuluiactului dede
reglementarereglementare aa decisdecis ca  seca  se supunsupun evaluariievaluarii dede mediumediu oriori evaluariievaluarii impactuluiimpactului asupraasupra mediuluimediului..

§§ EtapeleEtapele proceduriiprocedurii dede evaluareevaluare adecvataadecvata suntsunt::
§§ 1.1. etapaetapa dede incadrareincadrare;;
§§ 2.2. etapaetapa studiuluistudiului dede evaluareevaluare adecvataadecvata;;
§§ 3.3. etapaetapa solutiilorsolutiilor alternative;alternative;
§§ 4.4. etapaetapa masurilormasurilor compensatoriicompensatorii,, atunciatunci candcand nunu existaexista solutiisolutii alternativealternative sisi candcand impactulimpactul

negativnegativ persistapersista..



§§ InIn urmaurma evaluariievaluarii adecvateadecvate,, autoritateaautoritatea
competentacompetenta pentrupentru protectiaprotectia mediuluimediului
emiteemite acordulacordul dede mediumediu,, avizulavizul dede mediumediu
sausau avizulavizul NaturaNatura 2000,2000, dupadupa cazcaz,,
numainumai dacadaca proiectulproiectul sausau planulplanul nunu
afecteazaafecteaza in modin mod negativnegativ integritateaintegritatea
arieiariei naturalenaturale protejateprotejate respectiverespective sisi
dupadupa consultareaconsultarea publiculuipublicului, in, in
conformitateconformitate cucu legislatialegislatia inin domeniudomeniu..



ExceptiiExceptii::
InIn cazulcazul in carein care evaluareaevaluarea adecvataadecvata relevareleva efecteefecte negativenegative semnificativesemnificative asupraasupra arieiariei naturalenaturale

protejateprotejate sisi, in, in lipsalipsa unorunor solutiisolutii alternative,alternative, planulplanul sausau proiectulproiectul trebuietrebuie totusitotusi realizatrealizat dindin
considerenteconsiderente imperative deimperative de interesinteres public major,public major, inclusivinclusiv dede ordinordin socialsocial sausau economic,economic,
autoritateaautoritatea competentacompetenta pentrupentru protectiaprotectia mediuluimediului emiteemite acordulacordul dede mediumediu,, avizulavizul dede
mediumediu sausau avizulavizul NaturaNatura 2000,2000, dupadupa cazcaz,, numainumai dupadupa stabilireastabilirea masurilormasurilor compensatoriicompensatorii
necesarenecesare pentrupentru aa protejaproteja coerentacoerenta globalaglobala aa reteleiretelei ««NaturaNatura 20002000»»,, autoritateaautoritatea publicapublica
centralacentrala pentrupentru protectiaprotectia mediuluimediului avandavand obligatiaobligatia de ade a informainforma ComisiaComisia EuropeanaEuropeana despredespre
masurilemasurile compensatoriicompensatorii adoptateadoptate..

Conform art. 28(9) din OUG nr.57/2007 (Conform art. 28(9) din OUG nr.57/2007 (m.cm.c), in), in situatiasituatia in carein care siturilesiturile incluseincluse inin reteauareteaua ««NaturaNatura
20002000»»,, identificateidentificate conformconform legislatieilegislatiei inin vigoarevigoare,, b)b) anumiteanumite consecinteconsecinte beneficebenefice
adapostescadapostesc un tip de habitat naturalun tip de habitat natural prioritarprioritar si/sausi/sau o specieo specie prioritaraprioritara,, singurelesingurele
considerenteconsiderente care potcare pot fifi invocateinvocate pentrupentru emitereaemiterea acorduluiacordului dede mediumediu,, avizuluiavizului dede mediumediu
sausau avizuluiavizului NaturaNatura 2000,2000, dupadupa cazcaz,, suntsunt celecele privindprivind::

§§ a)a) sanatateasanatatea sausau sigurantasiguranta publicapublica;;
§§ b)deb)de importantaimportanta majoramajora pentrupentru mediumediu;;
§§ c)c) altealte motive imperative demotive imperative de interesinteres public majorpublic major asupraasupra caroracarora ss--aa obtinutobtinut punctulpunctul dede

vederevedere alal ComisieiComisiei EuropeneEuropene..
InIn proceduraprocedura dede emitereemitere aa acteloractelor dede reglementarereglementare pentrupentru planuriplanuri,, proiecteproiecte si/sausi/sau activitatiactivitati care potcare pot

afectaafecta semnificativsemnificativ ariileariile naturalenaturale protejateprotejate dede interesinteres comunitarcomunitar,, autoritatileautoritatile competentecompetente pentrupentru
protectiaprotectia mediuluimediului solicitasolicita sisi tintin seamaseama dede avizulavizul administratoriloradministratorilor,, respectivrespectiv alal custozilorcustozilor
ariilorariilor protejateprotejate ( se( se vava aplicaaplica doardoar odataodata cucu intrareaintrarea inin vigoarevigoare aa metodologieimetodologiei dede
aplicareaplicare a EIM).a EIM).





Ţinând cont de aspectele tratate în această prezentare,
subliniem importanţa păstrării patrimoniul natural sub aspectul
conservării diversităţii biologice floristice şi faunistice, al
integrităţii funcţionale a ecosistemelor, conservării
patrimoniului genetic, vegetal şi animal, precum şi pentru
satisfacerea cerinţelor de viaţă, bunăstare, cultură şi civilizaţie
ale generaţiilor prezente şi viitoare.

Vă mulţumesc pentru atenţia acordata!


