Nr.

DB/185301/ 09.11.2020
Referat de aprobare

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.
6 alin. (3) şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și
motivare a proiectului de ordin privind aprobarea Planului de management al Parcului
Natural Comana.
Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art.
21 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Planul de management al Parcului Natural Comana a fost elaborat de către
Administrația Parcului Natural Comana – R.A., în calitate de administrator al parcului
conform Contractului de administrare nr. 1880/DCP/09.03.2016 încheiat cu Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor și al Actului adițional nr.1 încheiat cu Agenția Națională
pentru Arii Naturale Protejate.
Planul de management a fost supus avizării Consiliului Științific al Parcului
Natural Comana în cadrul ședinței din data de 25.06.2020 și a fost avizat favorabil prin
Hotărârea Consiliului Științific nr. 21/09.07.2020, conform prevederilor art. 21 alin.
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. De
asemenea, Planul de management a fost supus consultării Consiliului Consultativ de
Administrare al Parcului Natural Comana în data de 25.06.2020, prezentându-se în
acest sens Procesul-verbal al ședinței ordinare nr.1336/25.06.2020.
Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, planul de
management a parcurs evaluarea strategică de mediu în urma căreia a fost emisă de
către Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu - Decizia etapei de încadrare nr.
5577/12.03.2019 pentru " Planul de management al Parcului Natural Comana".
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, republicată, proiectul de ordin privind aprobarea planului de
management și anexa acestuia vor fi supuse consultării publice pe site-ul MMAP.
Parcul Natural Comana a fost constituit ca arie protejată de interes național prin
Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală de
protecție pentru noi zone, publicată în Monitorul Oficial nr. 38 din 12 ianuarie 2005.
Scopul declarării acestuia îl reprezintă, în ansamblu, protejarea diversității floristice
și faunistice, a habitatelor caracteristice unor specii vulnerabile, periclitate şi/sau
rare, vegetale și animale, a unor zone speciale de interes științific, istoric sau
peisagistic. După constituirea parcului, zona a fost încadrată prin acte normative
succesive atât ca sit Natura 2000, cât și ca zonă umedă de importanță internațională,
respectiv sit Ramsar. Siturile Natura 2000 Comana au fost declarate în anul 2007, parte
integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, statut prin care s-a
instituit, regimul de arie naturală protejată de interes european, până la declararea
acestuia ca zonă specială de conservare. Siturile Natura 2000 Comana cuprind situl de
importanță comunitară ROSCI0043 Comana, declarat prin Ordinul ministerului mediului
şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 modificat și completat prin OM 2387/20011, având
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o suprafață de 26.579,2 ha şi situl de protecție avifaunistică ROSPA0022 Comana cu
suprafața de 24.982 ha, declarat prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 modificat și
completat prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.
Scopul principal al planului este acela de a reglementa modul în care se
realizează managementul ariei naturale protejate pentru conservarea și protejarea
diversității capitalului natural, peisagistic și cultural existent, în interesul publicului
general și în beneficiul comunităților locale, prin menținerea interacțiunii armonioase
a omului cu natura, promovarea păstrării folosințelor tradiționale ale terenurilor,
încurajarea şi consolidarea activităților, practicilor şi culturii tradiționale ale
populației locale, oferirea publicului de posibilități de recreere şi turism şi încurajarea
activităților științifice şi educaționale.
De asemenea, prin planul de management se stabilește zonarea internă a
parcului.
Pentru îndeplinirea scopului planului de management au fost stabilite
următoarele obiectivele generale (OG) și specifice (OS) pentru Parcul Natural Comana
și celelalte arii naturale protejate suprapuse:
OG 1 - Asigurarea conservării speciilor și habitatelor de interes conservativ prin
managementul adecvat al biodiversităţii
OS 1.1 – Realizarea/actualizarea inventarierii şi cartării
OS 1.2 - Realizarea monitorizării stării de conservare
OS 1.3 - Pază, implementare reglementări şi măsuri specifice de protecţie
OS 1.4 - Managementul datelor
OS 1.5 - Reintroducere specii dispărute
OS 1.6 - Reconstrucţie ecologică
OG 2 - Promovarea unui turism durabil, bazat pe valorile naturale și culturale locale
OS 2.1 - Infrastructura de vizitare
OS 2.2 - Servicii, facilităţi de vizitare şi promovarea turismului
OS 2.3 - Managementul vizitatorilor
OG 3 - Conștientizarea publicului asupra necesității protejării zonei, conservarea
tradiţiilor și promovarea comunităţilor locale
OS 3.1 - Tradiţii şi comunităţi
OS 3.2 - Conştientizare şi comunicare
OS 3.3 - Educaţie ecologică
OG 4 - Administrarea şi managementul efectiv al ariilor naturale protejate şi asigurarea
durabilităţii managementului
OS 4.1 - Echipament şi infrastructură de funcţionare
OS 4.2 - Personal conducere, coordonare, administrare
OS 4.3 - Documente strategice şi de planificare
OS 4.4 - Instruire personal
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de Ordin
privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana.

Director
Doina CIOACĂ

Bd. Libertăţii, nr.12, Sector 5, Bucureşti
Tel.: +4 021 408 9545
website: www.mmediu.ro

