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Regulament de organizare şi funcŃionare al  

Consiliului ŞtiinŃific al Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu (SCI 0126) 

 

Art. 1. Prezentul Regulament  are la bază prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului  

nr. 57/20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei şi faunei sălbatice şi Contractul de Administrare al sitului MunŃii łarcu nr. 02/01.03.2010. 

Art. 2. Consiliul ŞtiinŃific alături de Consiliul Consultativ fac parte din Comitetul de Coordonare 

for care asigură gestionarea participativă, eficientă, interesată şi competentă, aplicată de 

administraŃia sitului. 

Art. 3. ComponenŃa Consiliului ŞtiinŃific se realizează în baza propunerilor făcute de către 

AdministraŃia Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu şi se aprobă de autoritatea centrală care răspunde 

de protecŃia mediului cu avizul Academiei Române. 

Art. 4. Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Consiliului ŞtiinŃific se propune de 

AdministraŃia Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu şi se aprobă de autoritatea centrală care răspunde 

de protecŃia mediului cu avizul Academiei Române. 

Art. 5. Consiliul ŞtiinŃific este organizat şi funcŃionează ca organism de îndrumare al Structurii de 

Administrare a Sitului Natura 2000 MunŃii łarcu, cu rol de autoritate ştiinŃifică.  

Art. 6. Membri consiliului ştiinŃific sunt selectaŃi funcŃie de expertiza ştiinŃifică dovedită 

(cercetător, cadru universitar, studii, lucrări publicate), pentru tipurile de habitate şi specii protejate 

de Situl Natura 2000 MunŃii łarcu. 

Art. 7. Membrii Consiliului ŞtiinŃific pot pierde această calitate în următoarele situaŃii: 

 prin notificare scrisă de retragere din consiliul ştiinŃific, făcută administraŃiei sitului; 

 prin notificare scrisă de schimbare din consiliul ştiinŃific, făcută de administraŃia sitului; 

 situaŃii de incompatibilitate; 

 întreprinderea de acŃiuni ce contravin principiilor de conservare ale sitului; 

Art. 8.  Consiliul ŞtiinŃific are următoarele atribuŃii: 

 avizează raportul anual de activitate al administraŃiei sitului; 

 avizează planul de management al sitului, regulamentul, măsurile de management al habitatelor 

şi speciilor şi planurile anuale ce decurg din acestea; 

 avizează planurile de dezvoltare, planurile de urbanism, amenajamentele silvice şi pastorale din 

sit, alte planuri şi programe. 

 avizează rapoartele de monitorizare şi evaluare a stării de conservare ; 

 avizează toate activităŃile desfăşurate de terŃi în sit şi vecinătatea acestuia, în urma solicitării 

acestora administraŃiei sitului; 
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 asistă/sprijină administraŃia în activitatea de administrare; 

 evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevazute în planul de management; 

 analizează rezultatele controlului efectuat de autoritate de mediu şi recomandă măsuri. 

Art. 9. Consiliul ŞtiinŃific se întruneşte semestrial în şedinŃe ordinare şi ori de câte ori este nevoie 

în şedinŃe extraordinare sau în cadrul Comitetului de Coordonare alături de Consiliul Consultativ 

funcŃie de domeniul de competenŃă sau categoriile socio-profesionale.  

Art. 10. Şedintele se convoacă de către administraŃia sitului, în urma consultării membrilor 

Consiliului Ştiintific asupra perioadei, locului întâlnirii, agendei de lucru şi asupra persoanelor 

invitate. 

Art. 11. ŞedinŃele se organizează de către administraŃia sitului, data, locul şi ordinea de zi 

comunicându-se membrilor cu minim 7 zile înainte de data întâlnirii. 

Art. 12. Decizia de emitere a avizului poate fi luată şi prin mijloace de comunicare electronică sau 

poştă. 

Art. 13. In cazul votului electronic, Consiliul ŞtiinŃific are obligaŃia de a emite un răspuns oficial în 

maxim 15 zile de la primirea documentaŃiei transmisă de administraŃie.  

Art. 14. In situaŃiile în care documentaŃia este incompletă sau nu oferă suficiente date, Consiliul 

ŞtiinŃific va solicita furnizarea de date suplimentare, caz în care perioada de emitere a avizului se 

va prelungi cu încă 5 zile de la primirea lor. 

Art. 15. ŞedinŃele se pot derula dacă sunt prezenŃi minim jumătate plus unu din membrii iar decizia 

este exprimată prin votul a două treimi din numărul total de membrii prezenŃi. 

Art. 16. La şedinŃe pot participa ca observatori în prima parte a şedinŃei, cu acordul administraŃiei 

sitului, reprezentanŃi ai altor organizaŃii sau persoane fizice interesate cu scopul de a prezenta sau 

susŃine un plan, proiect, program, activitate. 

Art. 17. Moderarea şedinŃelor este asigurată de Preşedintele Consiliului ŞtiinŃific, ales prin vot de 

către membri Consiliului ŞtiinŃific la prima întrunire. 

Art. 18. Consemnarea discuŃiilor se face într-un registru de procese verbale, de către biologul 

administraŃiei sitului. 

Art. 19. Avizul Consiliului ŞtiinŃific se întocmeşte de către Preşedinte în baza deciziilor 

consemnate în registrul de procese verbale şi se transmite administraŃiei sitului în scris. 

Art. 20. Documentele şi corespondenŃa Consiliului ŞtiinŃific se înregistrează într-un registru de 

intrări/ieşiri, de către biologul administraŃiei. 

Art. 21. Prezentul regulament se poate modifica de către administraŃia sitului luând în considerare 

recomandările membrilor Consiliului ŞtiinŃific, cu avizul Academiei Române şi aprobarea 

autorităŃii centrale de mediu. 

 


