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Natura 2000
Natura 2000, angajament al statelor membre pentru protecţia biodiversităţii, este 
marele proiect al celor 27 de ţări ale Uniunii Europene pentru conservarea diversităţii 
biologice. Este un atu de netăgăduit pentru conservarea şi valorificarea patrimoni-
ului natural, amenajarea teritoriului şi dezvoltarea durabilă a economiei locale.

Obiectivul acesteia este să contribuie la prezervarea biodiversităţii biologice pe 
teritoriul celor 27 de ţări ale Uniunii Europene. Reţeaua este menită să asigure 
menţinerea sau readucerea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor natu-
rale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică de interes comunitar.

Implementarea acestei reţele presupune 4 sarcini principale:
• Desemnarea siturilor
• Întocmirea unui document de management
• Managementul siturilor şi al reţelei de situri
• Urmărirea modului de implementare şi raportarea o dată la 6 ani

Reţeaua Natura 2000 este alcătuită din situri naturale desemnate de fiecare ţară în 
parte, în conformitate cu prevederile a 2 directive europene:
 
• Directiva 79/409/CEE din aprilie 1979, privind conservarea păsărilor 
sălbatice, pe scurt “Directiva Păsări”
• Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1922, privind conservarea habitatelor 
naturale, precum şi a faunei şi florei sălbatice, pe scurt ”Directiva Habitate“. 
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Aceste directive reglementează modul de selectare şi desemnare a siturilor şi 
protecţia acestora, iar statele membre au dreptul de a reglementa modalităţile de 
realizare practică şi de implementare a prevederilor din Directive. Directiva Habi-
tate impune conservarea a 198 habitate şi 800 specii, prezentate în anexele aces-
tui act normativ. Directiva Păsări impune măsuri de protecţie pentru aproximativ 
200 de specii de păsări ameninţate, arii ce includ şi habitate umede de importanţă 
internaţională. O parte din speciile şi habitatele de interes comunitar sunt consid-
erate de importanţă deosebită întrucât sunt foarte rare, fiind evidenţiate ca specii 
şi habitate prioritare.

În legislaţia românească aceste două Directive sunt transpuse prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habita-
telor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.

Natura 2000 este o reţea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două 
tipuri: 
• Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) 
constituite conform Directivei Habitate 
• Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Ar-
eas), constituite conform Directivei Păsări. 

Un sit poate fi desemnat în baza uneia dintre directivele menţionate sau a ambelor, 
pe acelaşi perimetru sau pe perimetre diferite. 

Din punct de vedere al biodiversităţii, România este considerată una dintre cele 
mai importante ţări europene, datorită habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice, 
cu precădere a marilor mamifere, a păsărilor, a pădurilor naturale.
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Pe teritoriul Uniunii Europene au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între ţările 
membre, România deţine cea mai mare diversitate biogeografic, teritoriul României 
se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comună), alpină (în ţările 
cu zone montane), panonică (se găseşte în Ungaria şi ţările vecine), pontică (doar 
în România şi Bulgaria), stepică (doar în România). Astfel, România, prin valoarea 
ridicată a biodiversităţii pe care o deţine aduce o contribuţie importantă la Reţeaua 
Ecologică Europeană Natura 2000. 

Lista de situri Natura 2000 pentru România include: 
• 108 SPA- uri - 11,89% din suprafaţa ţării 
• 273 SCI- uri - 13,21% din suprafaţa ţării. 

Suprafaţa totală a propunerilor de situri Natura 2000 (SCI + SPA) reprezinta 17,84% 
din suprafaţa ţării. O bună parte din aceste situri se suprapun peste ariile naturale 
protejate de interes naţional (parcuri naţionale, parcuri naturale şi rezervaţii).

La Seminariile Biogeografice care au avut loc în luna iunie 2008, Comisia Europeană 
a acceptat lista propunerilor, dar a solicitat ca până în septembrie 2008 să se com-
pleteze listele speciilor şi habitatelor din siturile propuse, iar până în septembrie 
2009 să se mai desemneze situri pentru câteva specii şi habitate care nu sunt 
suficient de bine protejate.

De menţionat că pe teritoriul României se află peste jumătate din suprafaţa Munţilor 
Carpaţi, cei mai extinşi şi mai sălbatici munţi din Europa, identificaţi ca una dintre 
cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce găzduieşte aprope jumătate din 
populaţia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs), şi Delta Dunării, care este 
cea mai importantă zonă umedă din Europa ce adaposteşte colonii de pelicani şi 
populaţii a alte sute de specii de păsări. 
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Managementul siturilor 
Natura 2000
Declararea unui zone ca sit Natura 2000 nu înseamnă izolarea acesteia. Intere-
sele economice, culturale şi sociale din zona vizată trebuie luate în considerare la 
stabilirea măsurilor de management, fiind permise activităţi economice care sunt 
în spiritul dezvoltării durabile şi nu afectează starea de conservare favorabilă a 
sitului respectiv.

Declararea unei zone ca sit Natura 2000 este dovada că zona respectivă are o 
valoare naturală deosebită, putând genera venituri din ecoturism şi alte activităţi 
asociate (produse alimentare tradiţionale etichetate, obiecte de artizanat etichet-
ate, etc.).

Orice sit Natura 2000 se administrează pe baza principiilor dezvoltării durabile. 
Scopul acestei reţele nu este acela de a interzice activităţile economice, ci de 
a găsi soluţii pentru a permite desfăşurarea acestora simultan cu protejarea 
biodiversităţii în Europa.

În Directive se stipulează că pe teritoriul siturilor Natura 2000: 
• trebuie evitate activităţile care pot afecta semnificativ habitatele şi spe-
ciile pentru care sunt desemnate; 
• trebuie luate măsuri pentru a menţine sau a aduce speciile şi habitatele 
respective într-o stare favorabilă de conservare. 

Este important de menţionat că, în multe situaţii, speciile şi habitatele protejate în 
siturile Natura 2000 au apărut şi s-au menţinut ca urmare a activităţilor umane de 
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exploatare durabilă a resurselor naturale. Ca urmare, în majoritatea siturilor Natura 
2000 se vor menţine activităţile economice, dar cu accent deosebit pe conservarea 
speciilor şi habitatelor pentru care au fost declarate. Managementul acestor zone 
va trebui să ţină cont de faptul că Natura 2000 este, în primul rând, un instrument 
de conservare a biodiversităţii. Planurile de management vor include acele activităţi 
economice care ajută la menţinerea şi protejarea naturii şi a mediului natural. 
Astfel, în siturile Natura 2000 vor fi permise activităţi agricole tradiţionale, unele 
dintre acestea necesare pentru menţinerea peisajelor (de exemplu, pajiştile mon-
tane), cultivarea şi obtinerea produselor ecologice - legume, fructe, produse lactate, 
carne, sucuri de fructe, activităţi de vânatoare şi pescuit, cu conditia ca siturile Na-
tura 2000 să îşi păstreze obiectul conservării. Exploatarea terenurilor agricole nu 
trebuie să conducă însă la degradarea sau distrugerea habitatelor naturale şi a spe-
ciilor de plante şi animale de interes comunitar, pentru care zona a fost declarată 
sit Natura 2000.

Aceste activităţi vor respecta măsurile minime de management pentru speciile de 
interes comunitar, de exemplu: 
• respectarea perioadelor de reproducere, cuibărit, popas şi iernat. 
• exploatarea masei lemnoase - în funcţie de habitatul / specia pentru care 
zona a fost declarată situl Natura 2000; 
• construcţii din materiale tradiţionale, în acord cu arhitectura zonei; 
• activităţi de promovare si dezvoltare a turismului durabil, cu accent pe 
ecoturism. 

Nu vor fi permise în zonele protejate construcţiile şi lucrări de infrastructură care 
afectează habitatele / speciile pentru care zona a fost declarată sit Natura 2000. 
Excepţie fac acele lucrări care sunt importante pentru siguranţa oamenilor sau de 
importanţă naţională. 
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Conform legislaţiei în vigoare, activităţile din siturile Natura 2000 se vor supune 
procedurii de evaluare a impactului de mediu, dacă lucrările prevăzute afectează 
habitatele şi/sau speciile pentru care acea arie a fost declarată sit Natura 2000. 

Evaluarea impactului asupra mediului nu va fi însă necesară pentru activităţile zil-
nice; de asemenea, declararea unei zone ca sit Natura 2000 nu va afecta dreptul 
de proprietate asupra terenurilor. În cazul în care vor exista activităţi care trebuie 
stopate, datorită declararii unei zone drept sit Natura 2000, fermierii, proprietarii, 
administratorii şi concesionari de terenuri vor primi plăţi compensatorii. 

Pe lânga conservarea capitalului natural, reţeaua Natura 2000 oferă oportunităţi 
importante pentru dezvoltare economică durabilă, atât prin posibilitatea atragerii 
de fonduri, cât şi printr-un management economic eficient în beneficiul oamenilor 
şi al naturii.

Planul de management 
pentru un sit Natura 2000
Planul de management reprezintă documentul oficial al unui proces continuu care 
în timp face posibilă realizarea unui management eficient, productiv şi adaptabil 
al ariei protejate.

În forma cea mai simplă, planul de management este un document care exprimă 
clar
• scopul ariei protejate
• de ce este nevoie pentru atingerea scopului 
• ce este necesar să fie făcut pentru realizarea acestora 
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Un plan de management trebuie să joace rolul unui ghid, a unui instrument şi a unui 
stimulent pentru ca echipa de management a ariei protejate să lucreze eficient şi 
productiv pentru realizarea unui scop clar. 

Planul de management trebuie să fie un document des folosit, aflat permanent pe 
birouri şi nu un document neatins aşezat pe rafturile din bibliotecă. 

Planificarea managerială nu trebuie înţeleasă doar ca elaborarea unui produs finit, 
ci ca un proces continuu pornind de la cercetare şi strângerea de informaţii, evalu-
are şi analiză, până la elaborarea planului însuşi, implementarea lui şi revenirea la 
faza de monitorizare şi strângere de noi informaţii.

Planurile de management pentru siturile Natura 2000:
• Sunt elaborate de către administratorii ariilor protejate
• Sunt aprobate de către Ministerul Mediului / Agenţia Naţională pentru 
Arii Naturale Protejate
• Sunt avizate de Academia Română
• Sunt elaborate împreună cu toţi factorii de interes
• Pot fi modificate numai cu acordul instituţiilor care l-au aprobat
• P.U.G.-urile şi P.U.Z.-urile vor fi armonizate cu prevederile planurilor de 
management
• Prevederile planurilor de management sunt prioritare fată de orice alt 
plan de dezvoltare

Câteva motivaţii pentru necesitatea elaborării unui Plan de Management:
• furnizează informaţiile de bază şi descrierea ariei protejate, 
• identifică politica de management ce trebuie urmată, obiectivele ce tre-
buie atinse şi managementul necesar pentru atingerea obiectivelor, 
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• anticipează orice conflict şi sugerează cele mai bune căi de rezolvare 
a acestuia, 
• implementează politicile şi strategiile curente, identifică monitoringul 
necesar pentru măsurarea eficacităţii managementului, 
• joacă rolul unui ghid pentru personalul nou şi garantează continuitatea 
unui management eficace, 
• este un instrument de comunicare şi educaţie, 
• demonstrează că managementul este efectiv şi eficient, 
• evidenţiază zonele legislative ce necesită îmbunătăţiri, 
• furnizează îndrumare pentru dezvoltare fizică şi pentru nevoile mai 
largi de planificare, 
• promovează recunoaşterea unui set de valori a biodiversităţii/ariei pro-
tejate locale, 
• defineşte cui i se adresează activitatea de planificare şi management.

Fişa standard a Sitului Natura 2000 Defileul 
Crişului Repede – Pădurea Craiului  

Codul sitului ROSCI0062

Localizarea sitului:
 latitudine  N 46o52’53’’
 longitudine E 22o31’8’’

Suprafaţa sitului 38.813 ha
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Judeţul Bihor: Aştileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbeşti 
(14%), Ceica (<1%), Curăţele (<1%), Dobreşti (44%), Măgeşti (37%), Pomezeu 
(6%), Remetea (25%), Roşia (52%), Şuncuiuş (82%), Vadu Crişului (70%), Vâr-
ciorog (22%), Judeţul Cluj (Poieni <1%).

Altitudine
 minimă 202 m
 maximă 1332 m
 medie 612 m
Regiune biogeografică
 alpină
 continentală

Tipuri de habitate prezente în sit 

91M0  Păduri balcano-panonice de cer şi gorun 
40A0*  Tufărişuri subcontinentale peri-panonice 
6430  Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, 
până la cel montan şi alpin
6520  Fâneţe montane 
7140  Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat) 
7230  Mlaştini alcaline 
8220  Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase 
9130  Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 
91H0*  Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens 
9150  Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 
9180*  Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 
91V0  Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) 
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9410  Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Picee-
tea)
8310  Peşteri în care accesul publicului este interzis 

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 
92/43/CEE: Triturus vulgaris ampelensis, Triturus cristatus, Bombina variegata. 

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
Barbus meridionalis, Sabanejewia aurata, Cottus gobio, Eudontomyzon danfordi, 
Gobio uranoscopus. 

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/
CEE Odontopodisma rubripes 

Specii de plante enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:Pulsa-
tilla patens, Syringa josikaea, Iris aphylla ssp. hungarica. 

Caracteristici generale ale sitului

Cod  %   CLC   Clase de habitate
N14  17   231   Păşuni
N15  10   242, 243                    Alte terenuri arabile
N16  69   311   Păduri de foioase
N17  2   312   Păduri de conifere
N19  2   313   Păduri de amestec

Situl cuprinde Situl Corine: Vadul Crişului cu S = 307 ha . Cuprinde zonele adiacen-
te carstice: 2.171 Peştera Vântului, Peştera de la Vad, Peştera Ungurului, Peştera 
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Vântului *2.171 (cea mai mare peşteră din România, situată în cel mai important 
sector al Defileului Crişului Repede, zona Şuncuiuş-Vadu-Crişului, dezvoltată pe o 
lungime de 66 km. de galerii cartate (şi explorările continuă), peştera posedă un 
patrimoniu ştiinţific inestimabil.

Calitate şi importanţă

Din punct de vedere biospeologic, Peştera Vadu Crişului este una dintre cele mai 
bogate peşteri din ţară în faună cavernicoă, cu numeroase endemisme. O altă 
Peşteră importantă este Peştera Devenţului, în care s-a descoperit o bogată faună 
pleistocenică şi urme neolitice din perioada bronzului. În majoritatea peşerilor se 
regăsesc specii de lilieci de pe listele Directivei Habitate.
Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care 
traversează regiuni carstice. 

Clasificare la nivel naţional şi regional
Cod   Categorie IUCN   %
RO03   Categoria III IUCN   0,20 
RO04   Categoria IV IUCN   1,26

Relaţiile sitului cu alte arii protejate desemnate la nivel naţional sau regional
  Cod       Categorie    Tip  %  Cod şi aria naturală protejată
RO03  Monument al naturii   +  0,20 2.168. - Peştera Osoi
RO04  Rezervaţie naturală   +  1,00 2.165. - Defileul Crisului Repede
RO04  Rezervaţie naturală   +  0,20 2.193. - Peştera Meziad
RO04  Rezervaţie naturală   +  0,06 2.200. - Peştera Topliţa
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Parcul de Dezvoltare Pădurea Craiului 
– o zonă de dezvoltare creată în jurul sitului Natura 2000 
Defileul Crişului Repede-Munţii Pădurea Craiului

Parcul de Dezvoltare, ca teritoriu de experimentare, trebuie să fie acel spaţiu unde 
se desfăşoară un dialog permanent între dezvoltare şi protecţie. În principiu, po-
litica parcului va fi orientată pe trei axe strategice:

Axa 1 – Valorizarea identităţii locale şi a patrimoniilor. Parcul de Dezvoltare va 
duce o politică de dezvoltare locală bazată pe patrimoniile locale, natural şi cul-
tural, în care se regăsesc identitatea comunităţilor locale şi o locuire permanentă 
seculară. Pe teritoriul Parcului de Dezvoltare Pădurea Craiului, dezvoltarea bazată 
pe resursele naturale proprii şi modul de viaţă tradiţional tipic satului românesc 
transilvan de munte, constituie astăzi adevărate atuuri ale unei dezvoltări dura-
bile.

Parcul de Dezvoltare, ca şi concept nou în administrarea unor teritorii care 
integrează rezervaţii naturale şi situri Natura2000 în perimetrele administrative ale 
comunelor, reprezintă un instrument inovator de amenajare a teritoriului. Concep-
tul îşi găseşte originalitatea în decizia de a duce o politică de dezvoltare locală 
bazată pe patrimonii locale, natural şi cultural, combinat cu o asociere voluntară a 
comunelor în scopul unei dezvoltări armonioase şi pe termen lung. Abordarea este 
una de jos în sus, nu una centralizată, de sus în jos, atât de prezentă în spaţiul 
administrativ şi politic românesc.
    
Deoarece teritoriul Parcului de Dezvoltare Pădurea Craiului este rezultatul unei 
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umanizări seculare, fiecare element al peisajului, fiecare obiect specific modului 
de existenţă şi de organizare socială, stă martor al experienţelor acumulate de 
comunităţile umane care s-au succedat pe acest teritoriu, pe care l-au pus în valo-
are şi care astfel le-a definit identitatea. Parcul de Dezvoltare Pădurea Craiului este 
un laborator care favorizează dezvoltarea învăţând din schimbările care s-au pro-
dus şi care vor avea loc pe teritoriul său, oferind soluţii pentru clarificarea opţiunilor 
actuale de dezvoltare şi pentru o bună planificare în viitor. 
    
De aceea, Parcul de Dezvoltare îşi propune: 
• să pună în practică o politică de cunoaştere, protecţie, conservare şi 
punere în valoare a patrimoniului natural printr-o gestiune echilibrată a resurselor; 
• o mai bună protecţie şi valorificare a patrimoniului cultural;
• ocrotirea identităţii peisajelor şi impulsionarea unor noi moduri de plani-
ficare şi administrare a teritoriilor. 

Principalele teme identificate în cadrul acestei axe sunt:

1.1 Patrimoniul natural 
 1.2.1 Carst (exo şi endocarst, inclusiv peşteri)
 1.2.2 Păduri
 1.2.3 Pajişti montane
 1.2.4 Habitate acvatice
 1.2.5 Situl natura 2000 (Habitate şi Specii de interes comunitar)
 1.2.6 Rezervaţii naturale
 1.2 Patrimoniul cultural şi tradiţiile locale 

Axa 2 – Dezvoltarea economică locală şi impulsionarea implicării comunităţilor 
locale. Ocrotirea patrimoniilor nu poate fi pusă în practică fără o puternică implicare 

14



Parcul de Dezvoltare Pădurea Craiului - 
instrument inovator de amenajare a teritoriului şi conservarea naturii

şi un suport susţinut din partea comunităţilor de pe teritoriul său. În acest context, 
menţinerea unei activităţi economice dinamice şi angajamentul comunităţii în dez-
voltarea teritoriului sunt două priorităţi importante.

Dezvoltarea unor mărci specifice, cum ar fi marca «Produs al Parcului de Dez-
voltare Pădurea Craiului» constituie un veritabil demers pentru a oferi un plus 
de valoare şi calitate produselor şi serviciilor locale, ce trebuie să ţină seama 
de aceste priorităţi. Confruntând aceste priorităţi cu aşteptările societăţii pentru 
menţinerea cadrului natural, a calităţii vieţii, a spaţiului rural în general şi a teritori-
ului Munţilor Pădurea Craiului în special, se impune identificarea unor răspunsuri 
foarte precise în direcţia dezvoltării locale. 
    
Comunităţile locale îşi vor organiza proiectele proprii de dezvoltare în jurul temei 
«Parcul de Dezvoltare Pădurea Craiului» bazându-se pe diversitatea teritoriilor 
sale şi pe originalitatea unui mod nou de dezvoltare locală care îmbină protecţia 
patrimoniilor cu dezvoltarea economică. 

Deoarece dezvoltarea locală necesită multiple iniţiative în teren, implicând crearea 
de noi locuri de muncă şi diversificarea activităţilor, parcul regional îşi propune 
realizarea unei game variate de mijloace de stimulare şi de susţinere a iniţiativelor 
locale, de dezvoltare a creativităţii şi inovaţiei. 

De aceea, parcul de dezvoltare îşi propune : 
• dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calitate a produselor şi 
serviciilor locale, cu sprijinul factorilor economici implicaţi, bazat pe valorificarea 
unor mărci locale, cum ar fi marca «Parcul de Dezvoltare Pădurea Craiului»;
• inducerea unei dinamici de dezvoltare bazată pe valorificarea patrimo-
niilor în vederea optimizării activităţilor agricole şi silvice, precum şi a unui turistim 
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responsabil de calitate; 
• dezvoltarea unor acţiuni experimentale acompaniind factorii economici, 
favorizând resursele umane locale şi impulsionând schimburile culturale.

Principalele teme identificate în cadrul acestei axe sunt:
2.1 Armonizarea dezvoltării economice cu ocrotirea patrimoniilor 
 2.1.1 Agricultură activă
 2.1.2 Silvicultură şi exploatări forestiere
 2.1.3 Valorificarea produselor locale prin atribuirea mărcii parc regional
 2.1.4 Managementul turismului responsabil şi recreerii
2.2 Managementul în coordonare cu Planurile de Amenajare a Teritoriului 
2.3 Gestionarea durabilă a energiei şi valorificarea resurselor energetice locale 
2.4 Susţinerea agenţilor economici prin dezvoltarea sistemului de formare

Axa 3 – Dezvoltarea teritoriului parcului de dezvoltare, bazată pe acţiunea 
solidară a comunităţilor locale.  Parcul va promova o dezvoltare rurală specifică, 
dinamică, care se va baza pe forme originale de amenajare luând în considerare 
patrimoniile naturale şi culturale locale.

O asemenea intenţie este un atribut al unei dezvoltări performante a teritoriului 
şi o misiune aflată la latitudinea factorilor locali, coalizaţi pentru o valorificare a 
iniţiativelor proprii de dezvoltare.
    
Educaţia de mediu, educaţia civică şi de responsabilizare, precum şi un nivel op-
tim de  comunicare pot contribui la o dezvoltare globală a Parcului de Dezvoltare 
Pădurea Craiului, stimulând astfel creativitatea, favorizând promovarea culturală 
şi socială a populaţiei, oferind informaţiile necesare vizitatorilor (în special printr-o 
reţea de centre de vizitare ale parcului). 
De aceea, parcul de dezvoltare intenţionează : 
• să organizeze acţiuni de valorificare a potenţialului turistic în parteneriat 
cu factorii de decizie din teritoriul său şi să adapteze mijloacele sale acestei misi-
uni; 
• să susţină dezvoltarea prin formare;
• să promoveze educaţia de mediu;
• să angajeze o nouă politică de primire şi de comunicare.          

Principalele teme identificate în cadrul acestei axe sunt:
3.1 Sprijinirea cooperării comunitare locale şi a schimburilor culturale 
          3.2 Promovarea educaţiei ecologice, instruirii şi conştientizării 
          3.3 Promovarea teritoriului 
          3.4 Dezvoltarea serviciilor comunitare (gestionarea deşeurilor, utilităţi, etc.)
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„Alternative descentralizate de administrare a 
ariilor naturale protejate declarate sit Natura 2000”

Proiectul „Alternative descentralizate de administrare a ariilor naturale protejate de-
clarate sit Natura 2000”,  a fost implementat de către Centrul pentru Arii protejate şi 
Dezvoltare Durabilă Bihor în parteneriat cu Fundaţia ECOTOP Oradea în perioada 
decembrie 2008-octombrie 2008 cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Pro-
gramul „Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României„

Scopul proiectului a fost: implementarea unui model de sistem de management dura-
bil şi participativ, alternativ sistemelor de management public al ariilor naturale prote-
jate pentru siturile Natura 2000 din România, cu accent pe situl ROSCI0062 localizat 
în zona Munţii Pădurea Craiului.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1)   Elaborarea unui concept participativ de plan de management pentru situl Natura 
2000 ROSCI0062

2)   Dezvoltarea unei mărci de calitate (pe conceptul “marca parc”) pentru zona sitului 
Natura 2000 Defileul Crisului Repede-ROSCI0062, pe componentele : produse locale 
tradiţionale nealimentare şi servicii locale pentru turism şi industria ospitalităţii.

3) Crearea unei structuri funcţionale de administrare a sitului Natura 2000 Defileul 
Crişului Repede, viitorul nucleu al Parcului de Dezvoltare Pădurea Craiului, prin 
iniţierea unui consorţiu între administraţii publice locale, ONG-uri comunitare, ONG-
uri de mediu şi dezvoltare locală, mediul de afaceri, Consiliul Judeţean Bihor.

Pentru orice informaţie suplimentară despre acest proiect sau 
despre siturile Natura 2000 ne puteţi contacta la adresa 

contact@capdd-bihor.ro sau la nr. 0359/410556, www.capdd-bihor.org

Text: Alina Pitic, Ioana Iacobaş, Andrei Acs, Paul Iacobaş, Viorel Lascu
Fotografii: Alina Pitic, Andrei Posmoşanu
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