
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului - Cioclovina 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, 

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

completări prin Legea nr. 49/2011, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Planul de management al Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului - Cioclovina, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, elaborat de Administraţia Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, 

cu sprijinul Consiliului Ştiinţific şi al Consiliului Consultativ de administrare. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

Victor – Viorel PONTA 

 

 



NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea I. Titlul proiectului de act normativ:  

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Planului de management al Parcului 

Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina 

Secţiunea a II - a: Motivul emiterii proiectului de act normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale Parcul Natural Grădiştea Muncelului – 

Cioclovina (PNGM-C) este încadrat în  categoria 

a V-a a Uniunii Internaţionale pentru 

Conservarea Naturii – „arie protejată administrată 

în special pentru conservarea peisajului şi 

recreere”. 

PNGM-C a fost înfiinţat prin la nivel judeţean în 

anul 1979 prin Decizia nr. 452 a Comitetului 

executiv al Consiliului Popular al judeţului 

Hunedoara şi reconfirmat în 1997 prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 13. În anul 2000, odată 

cu apariţia Legii nr. 5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a III-a – zone protejate, PNGM–C a 

fost declarat arie naturală protejată de interes 

naţional, fiind încadrat, conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, 

în categoria parcurilor naturale, corespunzătoare 

categoriei V  IUCN. Prin Hotărârea Guvernului 

nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor 



biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor 

naturale şi constituirea administraţiilor acestora, 

cu modificările ulterioare, au fost stabilite 

limitele PNGM-C, iar prin Ordinul ministrului 

agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 

552/2003 privind aprobarea zonării interioare a 

parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din 

punct de vedere al necesităţii de conservare a 

diversităţii biologice au fost stabilite zonele de 

conservare specială ale parcului. 

Pe suprafaţa parcului se regăsesc următoarele 

rezervaţii: 2.497 Complexul carstic Ponorici  –

Cioclovina, 2.499 Peştera Şura Mare, 2.500 

Peştera Tecuri, 2.513 Punctul fosilifer  

Ohaba  Ponor, 2.522 Cheile Crivadiei, 2.523 

Dealul şi Peştera Bolii. 

Ca o recunoaştere a valorii mari  a biodiversităţii 

acestei zone inclusiv la nivel european, prin 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării 

durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, suprafaţa parcului a fost inclusă în situl 

de importanţă comunitară – ROSCI0087 ;i 

ROSPA0045 Grădiştea Muncelului - Cioclovina.  

2. Schimbări preconizate Planul de management al PNGM–C se constituie 

în documentul oficial de stabilire a obiectivelor 

Parcului şi a activităţilor care trebuie întreprinse 



pentru realizarea acestor obiective. 

Planul de management al PNGM–C stabileşte 

măsurile necesare în vederea atingerii scopului 

PNGM–C, respectiv asigurarea menţinerii 

cadrului cadrului fizico – geografic în stare 

naturală, protecţia şi conservarea unor eşantioane 

reprezentative pentru spaţiul biogeografic 

naţional cuprinzând elemente naturale cu valoare 

deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, 

faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, 

speologic, pedologic sau de altă natură, oferind 

posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, 

educative, recreative şi turistice, protecţia 

ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi 

a diversităţii biologice în condiţii de stabilitate 

ecologică, prevenirea şi excluderea oricărei 

forme de exploatare a resurselor naturale şi a 

folosinţelor terenurilor incompatibile cu scopul 

pentru care PNGM–C a fost declarat. 

Prin Planul de management se stabilesc 7 teme 

generale: 

a) Peisajul şi mediul fizic; 

b) Managementul biodiversităţii; 

c) utilizarea raţională a resurselor; 

d) comunităţile locale; 

e) turismul ecologic; 

f) educaţie şi conştientizare; 

g) managementul şi administrarea 

concretizate în 7 obiective de management: 



a) menţinerea şi conservarea caracteristicilor 

geologice, geomorfologice şi a trăsăturilor 

caracteristice peisajului natural şi antropic; 

b) creşterea sau menţinerea cel puţin la nivelul 

actual a populaţiilor de animale şi plante 

sălbatice din PNGM-C, menţinerea 

habitatelor din zonele cu protecţie specială 

în starea lor naturală; 

c) reglementarea, monitorizarea şi controlul 

activităţilor de utilizare a resurselor din parc, 

astfel încât să se permită desfăşurarea de 

activităţi tradiţionale existente, care nu 

dăunează biodiversităţii, peisajului sau 

mediului fizic al parcului; 

d) încurajarea comunităţilor locale în 

dezvoltarea unor activităţi economice care să 

urmărească dezvoltarea durabilă a zonei; 

e) promovarea unui turism care să aducă 

venituri şi care să încorporeze valorile 

naturale, culturale şi tradiţionale ale zonei, în 

circuitul turistic naţional şi internaţional; 

f) conştientizarea şi educarea publicului, a 

factorilor interesaţi, pentru înţelegerea 

importanţei parcului şi obţinerea sprijinului 

acestora în vederea realizării obiectivelor 

parcului,  

g) asigurarea unui sistem integrat de 

gospodărire a parcului, prin intermediul 

Administraţiei şi al factorilor interesaţi,  în 



vederea realizării obiectivelor pentru care a 

fost constituit parcul 

care se operaţionalizează prin acţiunile specifice 

din planul de acţiune, propuse a se realiza în 

următorii 5 ani. 

Planul de management cuprinde, de asemenea, 

hărţi relevante pentru ilustrarea informaţiilor 

prezentate. 

Planul va sta la baza activităţii Administraţiei 

PNGM-C şi se constituie ca document de 

referinţă pentru planificarea tuturor activităţilor 

pe termen scurt, mediu şi lung legate de Parc, 

pentru toţi deţinătorii/ administratorii de terenuri 

şi pentru toţi cei ce doresc să iniţieze şi să 

desfăşoare activităţi pe teritoriul parcului. 

Regulamentul PNGM-C este prezentat ca anexă a 

planului de management. Aprobarea 

Regulamentului PNGM-C duce la oficializarea 

unui set de reguli obligatorii pentru cei care vin 

în contact cu această arie naturală protejată. 

Planurile detaliate de acţiune se elaborează anual 

de către Administraţia PNGM-C, cu aprobarea 

Consiliului Ştiinţific, având la bază prevederile 

Planului de management, dar luându-se în 

considerare şi situaţia curentă, atât de pe teritoriul 

parcului, cât şi în ceea ce priveşte resursele de 

management. 

Având în vedere faptul că parcul este inclus în 

siturile Natura 2000 ROSCI0087 şi ROSPA0045 



Grădiştea Muncelului - Cioclovina, acţiunile 

propuse prin planul de management au fost astfel 

concepute încât să aibă ca efect şi conservarea 

speciilor şi habitatelor pentru care siturile au fost 

declarate. 

Valoarea conservativă a teritoriului ce constituie 

PNGM-C nu este aceeaşi pe întreaga lui 

suprafaţă; ca urmare, ţinând seama de distribuţia 

biodiversităţii, de frecvenţa şi amploarea 

fenomenelor geologice şi geomorfologice, de 

modul de utilizare a terenurilor şi de intensitatea 

circulaţiei oamenilor şi animalelor, au fost 

identificate, constituite şi semnalizate în teren 

perimetre cu activităţi diferenţiate de 

management, respectiv zona de protecţie strictă, 

zona de protecţie integrală, zona de conservare 

durabilă şi zona de dezvoltare durabilă.  

Pe suprafaţa parcului au fost identificate un 

număr de 36 specii de ciuperci, 114 specii de 

lepidoptere, 18 specii de ortoptere, 499 specii de 

plante dintre care 5 specii sunt protejate, 21 

specii de herpetofaună, 13 specii de chiroptere. 

Se estimează că inventarul acestor specii se va 

modifica  odată cu realizarea activităţilor din 

planul de acţiune inclus în planul de 

management. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a III-a: Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic Nu este cazul. 



1^1. Impactul asupra mediului                                             

concurenţial şi domeniului                                 

ajutoarelor de stat         

Nu este cazul. 

2.Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Nu este cazul. 

3. Impactul social Implicarea Administraţiei PNGM-C în 

problemele comunităţilor locale se realizează 

doar în scopul protejării biodiversităţii, prin 

asigurarea respectării Regulamentului şi Planului 

de management al parcului. 

Având în vedere caracterul de arie naturală 

protejată pe care îl conferă statutul de parc 

naţional, desfăşurarea activităţilor turistice în 

cadrul limitelor parcului trebuie să respecte 

normele de protecţie a patrimoniului natural şi să 

nu provoace dezechilibre în cadrul 

componentelor mediului natural şi a relaţiilor 

dintre acestea. 

Planul de management reprezintă un instrument 

de promovare a activităţilor cu impact redus 

asupra mediului şi de restricţionare a acelora care 

aduc prejudicii grave mediului şi colectivităţilor 

locale. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului are ca 

scop promovarea Planului de management şi a 

Regulamentului PNGM-C, care prin obiectivele 

sau regulile stabilite urmăresc menţinerea într-o 

stare de conservare favorabilă a speciilor de 

plante şi animale, precum şi a habitatelor acestora 



şi a peisajului şi conştientizarea populaţiei locale 

cu privire la valoarea pe care acestea o reprezintă. 

Rezultatul final al tuturor activităţilor propuse 

este menţinerea integrităţii parcului.   

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a IV-a: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât 

pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:             

  (i) impozit pe profit                  

  (ii) impozit pe venit                  

b) bugete locale:                         

 (i) impozit pe profit                         

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat:  

 (i) contribuţii de asigurări        

Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

asupra bugetului general consolidat nici pe 

termen scurt, nici pe termen lung, întrucât 

finanţarea activităţilor din planul de acţiune al 

PNGM-C este asigurată de către Regia Naţională 

a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică 

Deva, astfel cum rezultă din contractul de 

administrare nr. 740/22.05.2004, încheiat între 

Ministerul Mediului şi Gospodării Apelor şi 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 

Rurale. 

2.Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta:             

   (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:                         

  (i) cheltuieli de personal             

  (ii) bunuri şi servicii                          

 c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat:  

  (i) cheltuieli de personal                     

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  (ii) bunuri şi servicii            

3.Impact financiar, plus/minus, 

din care:  

a) buget de stat                          

b) bugete locale 

Nu este cazul. 

4.Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul. 

5.Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Nu este cazul. 

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau a cheltuielilor 

bugetare 

Nu este cazul. 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a V-a: Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 

pentru                                          

aplicarea prevederilor         

proiectului de act normativ:                                            

a) acte normative în vigoare ce 

vor                                     fi 

modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ;                                          

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate ca urmare a                        

implementării noilor dispoziţii. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

Nu este cazul. 



comunitară  în cazul proiectelor 

ce transpun                                      

prevederi comunitare 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VI-a: Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 

normativ 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Administraţia Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului - Cioclovina este susţinută în 

elaborarea şi implementarea Planului de 

management de Consiliul Ştiinţific şi de 

Consiliul Consultativ de administrare, ultimul 

având în componenţa sa organizaţii 

neguvernamentale, precum şi instituţii de 

învăţământ.  

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului  

în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de obiectul 

proiectului de act normativ 

În Consiliul Consultativ au fost cooptate 

organizaţii active în zonă - Consilii locale, Obşti 

şi Asociaţii de obşti, Ocoale silvice, iar 

consultarea a fost realizată în cadrul şedinţelor de 

Consiliu Consultativ. Membrii Consiliului 

Consultativ au avut posibilitatea să participe şi la 

şedinţele Consiliului Ştiinţific, dar şi la alte 



întâlniri pe probleme punctuale organizate de 

Administraţia Parcului.  

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative 

ale autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

În conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative, sunt 

consultate structurile asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea 

prezentului proiect de act normativ. 

Administrarea Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului - Cioclovina se realizează prin 

intermediul structurii de administrare special 

constituite, care este sprijinită de Consiliul 

Ştiinţific şi Consiliul Consultativ de 

Administrare, fiecare cu atribuţiile caracteristice.  

Componenţa şi regulamentul de funcţionare al 

Consiliului Ştiinţific sunt aprobate prin ordin al 

conducătorului autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului. Consiliul Ştiinţific are rol de 

autoritate ştiinţifică pe teritoriul Parcului, 

respectiv îndrumă şi supraveghează, din punct de 

vedere ştiinţific, activitatea Administraţiei.  

Consiliul Consultativ de Administrare - organism 

cu rol consultativ, a cărui componenţă este 

stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii 

responsabile pentru protecţia mediului şi care are 

un regulament propriu de funcţionare, are în 

componenţa sa reprezentanţi ai instituţiilor, 



organizaţiilor economice, organizaţiilor 

neguvernamentale, autorităţilor administraţiilor 

publice locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, 

bunuri sau au interese în perimetrul ori în 

vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt 

implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de 

protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a 

zonei. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii 

Guvernului  nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei; 

e) Curtea de Conturi. 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul 

Legislativ 

 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VII-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi 

implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

proiectului de act normativ 

În vederea respectării prevederilor Legii nr. 52 

/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, proiectul de hotărâre a 



Guvernului incluzând textul Planului de 

management a fost postat pe pagina web a 

Ministerului Mediului şi Pădurilor, la adresa 

www.mmediu.ro, în vederea consultării. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Planul de management al Parcului Natural 

Grădiştea Muncelului - Cioclovina a fost supus 

procedurii de consultare publică şi în cadrul 

derulării etapei de încadrare conform Hotărârii 

Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe. Iniţierea procedurii 

de evaluare a fost anunţată în mass-media. 

Procedura s-a finalizat cu Decizia Directorului 

Executiv din cadrul Agenţiei Regionale pentru 

Protecţia Mediului Timişoara nr. 6436/ 

22.08.2011 privind Planul de management al 

Parcului Natural Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a VIII-a: Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale, 

înfiinţarea de noi organisme sau 

extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Având în vedere faptul că Administraţia Parcului 

Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, 

sprijinită de Consiliul Ştiinţific, respectiv de 

Consiliul Consultativ de Administrare este 

organismul special constituit pentru coordonarea 

managementului acestui parc, nu este necesară 

înfiinţarea unor noi organisme, nici extinderea 

competenţelor instituţiilor deja existente.  

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

http://www.mmediu.ro/


Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de hotărâre a Guvernului 

pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Grădiştea Muncelului - 

Cioclovina, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi de Consiliul 

Legislativ şi pe care îl supunem spre adoptare. 
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