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Agenția Metropolitană Brașov – custode din 2011 pe 2 arii protejate: 

 Tâmpa este arie naturală protejată de interes european și de interes național din 196

2, sit Natura 2000

 Stejerișul Mare este arie naturală protejată de interes național, și rezervație naturală 

de interes floristic

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 767/21.04.2016 a fost aprob

at Planul de Management și Regulamentul sitului ROSCI0120 Muntele Tâmpa și Rezerva

ției Naturale Tâmpa, în temeiul prevederilor art.21 alin (2) din OUG nr. 57/2007 privind re

gimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatic

e, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, precum și ale art. 13 alin (

4) din HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor. Planul reglementează toate activitățile ce se derulează în interiorul ariei pentru 

a atinge obiectivul general de conservare a biodiversității. 

OBIECTIVELE:

 Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor  de interes c

omunitar

 Conservarea specilor de plante și faună, a peisajului

 Educația localnicilor și a turiștilor pentru atingerea acestor obiective
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AMENINȚĂRILE: 

Umane: * Depozitare deșeuri * Incendiere * Turism necontrolat – mod           

defectuos de practicare a sportului în aer liber și activități de petrecere a        

timpului liber, activități recreative *Urbanizare necontrolată

Naturale: * Evoluția biocenotică * Înlocuirea și deteriorarea habitatului            

* Evoluții climaterice (seceta, precipitații reduse sau abundente) * Specii        

invazive non-native

OBIECTIVELE DE CONSERVARE:

- 5 habitate: 4 habitate de pădure și un habitat prioritar de tufăriș

- 3 specii de faună: ursul, buhaiul cu burta galbenă, croitorul alpin

- 3 specii de plante protejate

- 27 de specii importante de floră și faună

- 975 de specii de fluturi – 25% din speciile prezente în România
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TURISMUL:

 Este reglementat prin panourile de informare, care conţin traseele de        

vizitare şi pictograme referitoare la activităţi permise şi activităţi interzise;  

la recomandarea Gărzii de mediu (instituţie de stat cu atribuţii exclusiv de 

control) s-au montat şi panouri de avertizare, care conţin cuantumul         

amenzilor

 Localnicii  se deplasează pe jos, pe potecile marcate

 Turiştii ne-localnici folosesc telecabina şi se deplasează către terasa de 

Belvedere (aprox. 150.000 de persoane pe an); pe această porţiune, de  

aprox. 300m, se adună cele mai multe deşeuri

 Apariția tot mai des de utilizatori de ATV-uri și a practicanților de motocros 

montan (acțiuni interzise de lege în arii protejate)

 Situl istoric Cetatea Brașovia
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STRATEGIA CAMPANIEI

Ce vom spune? – mesajul cheie

„FII PRIETEN CU MUNTELE TÂMPA!”

Mesajul doreşte să transmită în comunitatea braşoveană faptul că un nivel   de trai bun  

înseamnă şi un mediu natural curat şi faptul că traiul într-o comunitate implică respect   

pentru ceea ce ne înconjoară. Ca cetăţean te poţi implica ACTIV în viaţa comunităţii.     

Prin implicarea şi participarea ta activă  poţi aduce valoare comunităţii. 

ACTIVITĂȚI PROPUSE PRIETENILOR

 Reabilitare/creare locuri de popas și (re)marcare trasee

 Reabilitare bazin acoperit pentru intervenții, în Șaua Tâmpei

 Acțiuni de ecologizare

 Marcare traseu pentru biciclete, la baza Tâmpei – de la Bastionul Țesătorilor cu       

posibilă continuare de la Iepure spre Noua

 Marcare traseu pentru alergători

 Elaborare studiu peisagistic pentru îmbunătățirea regulamentului de urbanism

 Dotare centru informare Telecabina cu touch-screen, elaborarea informatiilor în         

format soft

 Voluntari pentru eliminarea zilnică a deșeurilor de pe Tâmpa

 Acțiuni/evenimente de educație ecologică, de conștientizare și promovare 



Paşii de implementare

 Zonarea Ariei Protejate Muntele Tâmpa pe „ZONE ALE PRIETENIEI”

 Stabilirea de comun acord a unui Calendar de evenimente pe parcursul un

ui   an calendaristic și derularea acestora

 Semnarea de contracte între custode şi companie/scoala/facultate (universi

tate) prin care sunt stipulate obligaţiile şi drepturile care revin fiecărei părţi

 Organizarea si desfăşurarea actiunilor de ecologizare

 Marcarea zonelor atribuite din Aria protejată cu însemne care anunţă statut

ul  de „Prieten al Muntelui Tâmpa” al organizaţiei

 Promovarea organizaţiilor-prietene în toate mijloacele de informare în       

masă utilizate de custode

 Instruirea voluntarilor din cadrul organizaţiilor-prietene

 Eliberarea de adeverinţe individuale pentru voluntarii înscrişi în Club

 Crearea unui element de identitate vizuală, care se va regăsi pe toate            

materialele şi instrumentele de promovare şi informare  folosite
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FUNDAȚIA KRONOSPAN

- acțiuni: campania 2%, proiect de creare a unui centru de informare integrat în natura

, ecologizare, conștientizare public și promovare a ariei

- resurse: umane, materiale

SIEMENS

- acțiuni: amenajare loc popas, ecologizare, refacere traseu

- resurse: umane, materiale

GENERALI ROMANIA

- acțiuni: ecologizare, acțiuni educative si de promovare

- resurse: umane, materiale, alte resurse dupa caz

ALERGATORII TÂMPEI

- acțiuni: amenajare Treptele Gabony, ecologizare, remarcare, reabilitare infrastructur

a, marcare traseu alergatori

- resurse: umane, materiale

IMMOCHAN 

- acțiuni: ecologizare, acțiuni educatie și de promovare

- resurse: umane, materiale, premii, spatiu de expunere



PRIETENII MUNTELUI TÂMPA

PRIETENII MUNTELUI TÂMPA

LICEUL SILVIC

- acțiuni: ecologizare, acțiuni educative și comunicare

- resurse: 30 elevi, 3 profesori, unelete, saci, manusi

COLEGIUN NAȚIONAL UNIREA

- acțiuni: ecologizare, acțiuni educative, diseminare și promovare, lecții informative 

- resurse: umane

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ

- acțiuni: ecologizare, acțiuni educative si de promovare, site web, grafica materiale de 

informare si promovare

- resurse: umane

MULȚUMESC!


