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REGULAMENTUL 

 

PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR ŞI A SITURILOR 

ROSPA0033 DEPRESIUNEA ŞI MUNŢII GIURGEULUI, ROSPA0030 DEFILEUL 

MUREŞULUI SUPERIOR, ROSCI0019 CĂLIMANI–GURGHIU, ROSCI0113 MLAŞTINA 

DUPĂ LUNCĂ, ROSCI0243 TINOVUL DE LA DEALUL ALBINELOR, ROSCI0279 

BORZONT, ÎMPREUNĂ CU ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL 

CARE SE SUPRAPUN TOTAL SAU PARȚIAL 

 

 

 

 

CAPITOLUL I. ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ŞI ADMINISTRAREA PARCULUI 

NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR ŞI A ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA  ADMINISTRAȚIEI PARCULUI NATURAL DEFILEUL 

MUREȘULUI SUPERIOR 

 

 

Art. 1. 

(1) Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, înfiinţat prin Hotărârea de Guvern nr. 1143 din 

18 septembrie 2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate, este arie naturală protejată 

de interes naţional, denumit în continuare PNDMS.(2) Siturile de importanţă comunitară 

ROSCI0019 Călimani – Gurghiu, ROSCI0113 Mlaştina după Luncă, ROSCI0243 Tinovul de la 

Dealul Albinelor şi ROSCI0279 Borzont au fost instituite conform Directivei Habitate 

92/43/CEE, prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12. 2007 

privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca 

parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România și  pentru modificarea 

Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/13.12.2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, denumite în continuare SCI. 



(3) Siturile de conservare specială ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului şi 

ROSPA0030 Defileul Mureşului Superior, sunt arii de protecţie specială avifaunistică conform 

Directivei Păsări 147/2009/CE și au fost desemnate prin Hotărârea nr. 1284/24.10.2007 privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România şi modificate prin Hotărârea nr. 971/05.10.2011 pentru 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/24.10.2007, sunt  denumite în 

continuare  SPA. 

Art. 2. 

(1) Scopul principal al Parcului și al ariilor naturale protejate aflate în administrarea 

Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior este menţinerea şi conservarea 

speciilor protejate de interes naţional şi comunitar, a habitatelor acestora şi dacă este cazul, 

refacerea la o stare de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor care au fundamentat 

desemnarea acestor arii naturale protejate şi includerea lor în categoriile de management mai sus 

menţionate. 

(2) Obiectivele specifice ale Parcului și ale ariilor naturale protejate aflate în administrarea 

Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior, sunt: 

a) Menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor 

şi peisajului, promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi 

consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale a populaţiei locale. 

b) Promovarea activităților de recreere și turism şi  încurajarea activităţilor ştiinţifice şi 

educaţionale. 

c) PNDMS corespunde categoriei V IUCN – "Peisaj protejat: arie protejată, 

administrată în principal pentru conservarea peisajului şi recreere". 

Art. 3. 

Limitele PNDMS sunt stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1143/2007. 

Art. 4. 

(1) Responsabilitatea administrării PNDMS şi a ariilor naturale protejate aflate în administrarea 

Administrației Parcului Natural Defileul Mureșului Superior revine Administrației Parcului 

Natural Defileul Mureșului Superior, denumită în continuare APNDMS. 

 (2) APNDMS asigură coordonarea tuturor activităţilor de pe raza PNDMS şi a ariilor naturale 

protejate prevăzute la art. 1, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a resurselor 

naturale, în conformitate cu planul de management. 

Art. 5.  

(1) Activitatea APNDMS legată de conservarea biodiversităţii este îndrumată şi supravegheată 

de către Consiliul Științific al PNDMS, denumit în continuare CS, cu rol de autoritate ştiinţifică. 



(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al CS aprobat prin Ordinul  

Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3307 din 29.08.2012 privind aprobarea componenței 

Consiliului Științific al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. 

(3) Respectarea condiţiilor și termenelor impuse în cadrul avizelor emise de APNDMS pe baza 

deciziilor adoptate de CS este obligatorie pentru beneficiarii acestora.   

Art. 6. 

(1) Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea PNDMS şi ariilor naturale protejate care se 

suprapun acestuia, se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, care  are  rol 

consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor din parc. 

(2) Componența Consiliului Consultativ de administrare  a fost aprobată prin Ordinul Ministrului 

Mediului și Pădurilor nr. 1853 din 01.11.2010 privind aprobarea componenței Consiliului 

Consultativ de administrare al Parcului Natural Defileul Mureșului Superior. 

Art. 7.  

Respectarea regulamentului este obligatorie pentru APNDMS, precum şi pentru persoanele fizice 

şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi, 

implementează planuri/programe/proiecte, pe suprafața şi în vecinătatea PNDMS şi ariilor 

naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art. 8. 

Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din 

PNDMS, instituie de comun acord cu APNDMS şi după caz, cu autoritatea publică centrală care 

răspunde de protecţia mediului, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a 

resurselor naturale, conform prevederilor prezentului Regulament și Planului de management. 

 

CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PARCULUI 

NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR ŞI A ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

PREVĂZUTE LA ART. 1. 

 

SUBCAPITOLUL 1. ACTIVITĂŢI DE SILVICULTURĂ, DE GOSPODĂRIRE A FONDULUI 

CINEGETIC ŞI PISCICOL 

 

Art. 9. 

(1) Fondul forestier naţional de stat şi privat de pe raza parcului şi a ariilor naturale protejate, 

prevăzute la art. 1, este  administrat de către ocoale silvice de stat sau private,  legal constituite. 

(2)  Proprietarii de fond forestier care se suprapune pe teritoriul PNDMS, au conform legii, 

obligația încheierii de contracte de administrare/prestări servicii silvice, cu structuri silvice de 

administrare, legal constituite. 



(3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul PNDMS şi 

ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, se face numai cu acordul APNDMS, în condiţiile 

legii. 

(4) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNDMS şi ariile naturale protejate 

prevăzute la art.1, se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, aprobate 

conform prevederilor legale, cu respectarea zonării funcţionale a pădurilor şi a restricţiilor 

impuse potrivit categoriei de management căreia aparţin ariile naturale protejate pe suprafața 

cărora sunt planificate lucrări silvice. 

(5) Amenajamentele silvice şi silvopastorale, atât pentru fondul forestier de stat, cât şi pentru cel 

privat de pe raza PNDMS şi a ariilor naturale prevăzute la art. 1, se supun avizării de către 

APNDMS. 

(6) APNDMS este invitată la conferințele de amenajare, de către beneficiarii amenajamentelor 

silvice și silvopastorale. 

(7) APNDMS verifică respectarea tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor aplicate 

în fondul forestier naţional de pe raza PNDMS și a siturilor Natura 2000, urmând a sesiza 

administratorul fondului forestier şi reprezentantul teritorial al autorităţii publice care răspunde 

de silvicultură, în cazul constatării unor nereguli. 

(8) Exploatarea materialului lemnos pe suprafața SPA-urilor în perioada 1 aprilie-15 august este 

interzisă la o distanţă de 1000m de la liziera pădurii. 

(9) Altitudinal, exploatarea materialului lemnos este interzisă în perioada 1 aprilie – 31 iunie 

până la 1000 m, iar peste 1000 m interdicţia este valabilă din1 mai până  la 31 iulie. 

Art. 10. 

(1) Acţiunile de evaluare a vânatului pe suprafața aferentă fondurilor de vânătoare care se 

suprapun PNDMS și ariilor protejate, prevăzute la art.1 şi interpretarea rezultatelor, se 

organizează de către gestionarul fondului cinegetic. 

(2) Gestionarul fondului cinegetic, are obligaţia de a invita APNDMS la acțiunea de evaluare a 

vânatului, cu 7 zile lucrătoare înainte de începerea acţiunii. 

(3) Vânătoarea pe suprafața PNDMS și a ariilor naturale prevăzute la art. 1, se va organiza şi 

desfăşura în conformitate cu prevederile legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic și în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007  aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea altor acte 

normative în vigoare cu incidență asupra domeniului vânătorii. 

(4) Acţiunile de monitorizare a efectivelor de specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a 

acestora precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde 

aceasta se găsește, se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor 

fondurilor cinegetice legal constituite şi APNDMS. 



(5) În cazul speciilor strict protejate, gestionarul fondului de vânătoare este obligat să înştiinţeze 

APNDMS, în legătură cu organizarea fiecărei partide de vânătoare. 

(6) Gestionarii fondurilor de vânătoare care se suprapun PNDMS, vor delimita zone de linişte a 

vânatului, pe suprafața parcului și a ariilor naturale protejate, prevăzute la art. 1, în zonele 

stabilite de comun acord cu APNDMS. 

Art. 11. 

(1) Administrarea și exploatarea fondului piscicol din pâraiele și râurile de munte de pe suprafața 

PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, se realizează conform prevederilor 

legale privind fondul piscicol, pescuitul şi acvacultura. 

(2) Orice activitate care se desfăşoară în bazinele piscicole naturale va respecta măsurile şi 

reglementările prin care se asigură conservarea biodiversităţii şi exploatarea raţională a fondului 

piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic. 

(3) Pe suprafața PNDMS, de la podul Sălard, pe râul Mureș, până la confluența pârâului 

Andreneasa cu râul Mureș, pescuitul este interzis. 

(4) Lucrările de corectare a torenţilor, a barajelor pentru centralele hidroelectrice se vor face cu 

avizul APNDMS, iar în cazul în care, pe cursurile de apă pe care se amplasează, există fond 

piscicol, se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime permanente de servitute în aval 

de acestea, necesare vieţii, migrării şi reproducerii speciilor de peşti şi ale altor vieţuitoare 

acvatice, astfel încât să nu fie afectate ecosistemele acvatice din aval. 

(5) Orice activitate de populare cu peşti  a râurilor de pe suprafața PNDMS, se va face cu acordul 

APNDMS. 

(6) Se interzice popularea apelor naturale de pe suprafața PNDMS și a ariilor naturale protejate 

prevăzute la art.1, cu specii  exotice de pești. 

(7) Gestionarii bazinelor piscicole pentru piscicultură, se vor asigura că speciile exotice de peşti 

nu ajung în apele naturale. 

(8) Acţiunile de protecţie a fondului piscicol de pe suprafaţa PNDMS, se organizează în comun, 

de către administratorii bazinelor piscicole şi APNDMS. 

Art. 12. 

(1) Terenurile din perimetrul PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, 

evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite, indiferent de forma de proprietate, se vor 

utiliza raţional pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor 

comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora, în orice formă 

recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi 

efectivele aprobate de către APNDMS, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi 

speciile de floră şi faună prezente. 



(2) În cazul fânațelor situate  în SPA-uri, cositul se va practica după data de 1 iulie, fără a se 

folosi utilaje de cosit rotative. 

(3) Cositul se realizează dinspre interiorul spre exteriorul parcelelor.  

(4) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor existente pe suprafața PNDMS și a ariilor 

naturale protejate prevăzute la art.1, se realizează cu respectarea reglementărilor legale în 

vigoare, ulterior obținerii avizului APNDMS. 

(5) Este interzisă aplicarea de insecticide și erbicide pe terenurile cultivate, cu excepția celor 

omologate şi aplicate în dozele legale.  

(6) Este interzisă aplicarea îngrăşămintelor chimice.  

(7) Pe suprafața PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, este interzisă cultivarea 

plantelor modificate genetic și a speciilor exotice. 

(8) APNDMS poate dispune elaborarea periodică a studiilor pentru stabilirea capacităţii de 

suport a pășunilor. Rezultatele acestor studii, sunt aduse la cunoștința proprietarilor, în vederea 

reglementării corespunzătoare a pășunatului.  

 

SUBCAPITOLUL 2. CAPTĂRI ŞI SURSE DE APĂ 

 

Art. 13. 

(1) Deschiderea de noi captări de apă și modernizarea celor existente se va face cu avizul 

APNDMS, în baza avizului Consiliului Ştiinţific al PNDMS. 

(2) Captările de apă, vor fi astfel dimensionate, încât să asigure debitele minime permanente în 

aval de acestea, necesare conservării şi continuităţii comunităţilor biologice locale. 

(3) Captările de apă în scopuri comerciale şi industriale, fără obținerea în prealabil a avizului 

APNDMS, sunt interzise pe suprafaţa ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1. 

(4) În perimetrul zonelor de protecţie pentru captările de apă în scop potabil, atât pentru 

consumul casnic, cât şi în scopul îmbutelierii, sunt interzise: utilizarea îngrăşămintelor şi a 

substanţelor fitosanitare, amplasarea de containere şi platforme pentru depozitarea deşeurilor, 

vidanjarea şi spălarea cisternelor ce transportă ape menajere, amplasarea de locuinţe, cabane 

turistice, altele asemenea care nu dispun de sisteme de canalizare, executarea de construcţii 

agroindustriale, grajduri, depozite de îngrăşăminte, depozite de carburanţi precum şi locuri de 

târlire, colectarea de produse de balastieră, piatră de râu, nisip, pietriş, balast etc., tăierea sau 

distrugerea vegetaţiei lemnoase şi ierboase. 

 

 

 

 



SUBCAPITOLUL 3. CONSTRUCŢII 

 

Art. 14. 

(1) Pe teritoriul PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, construcţiile civile, 

industriale şi agricole, indiferent de beneficiar şi/sau proprietarul terenului, se vor realiza cu 

respectarea prevederilor Planurilor de amenajare a teritoriului, care se avizează de către 

APNDMS, în baza deciziei CS. 

(2) Beneficiarii autorizaţiilor de construire, au obligaţia  să înștiințeze APNDMS la demararea de 

construcţii, în vederea verificării respectării condițiilor impuse în cadrul avizelor emise. 

(3) APNDMS are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construire şi să sesizeze instituţiile 

abilitate, în cazul în care constată încălcarea condițiilor impuse în cadrul avizului emis pentru 

realizarea construcției. 

(4) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul PNDMS  şi a ariilor naturale 

protejate prevăzute la art. 1, se realizează conform prevederilor legale, în baza avizului emis de 

către APDMS. 

 

SUBCAPITOLUL 4. ECOTURISM - SILVOTURISM  

 

Art. 15. 

În Parcul Natural Defileul Mureşului Superior şi  ariile naturale protejate prevăzute la art.1, sunt 

permise activităţi de turism şi de educație ecologică, cu condiția respectării prevederilor 

prezentului Regulament. 

Art. 16. 

(1) În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii de 

floră şi faună protejate, turiştii vor fi însoţiţi obligatoriu de către agenţi de teren și/sau ghizi de 

turism din cadrul APNDMS. 

 (2) Pentru serviciile de însoţire/îndrumare prestate, APNDMS percepe un tarif, al cărui cuantum 

este stabilit conform prevederilor legale în vigoare. 

 Art. 17. 

(1) Tarifele de vizitare ale PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, se instituie 

de către APNDMS şi se avizează de către autoritatea  publică centrală pentru protecţia mediului, 

conform legii. Tarifele se stabilesc anual, cu acordul Consiliului Ştiinţific.  

(2) Tarifele se percep la punctele de acces şi la punctele de control în PNDMS sau pe teritoriul 

parcului şi ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, de către personalul APNDMS.  

(3) Vizitarea  habitatelor din PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1,  fără plata 

tarifelor de vizitare, este interzisă. 



Art. 18. 

(1)Vizitarea PNDMS este permisă numai pe potecile marcate şi drumurile auto deschise 

accesului publicului şi semnalizate ca atare, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile 

informative cu care sunt echipate acestea. 

(2) Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi 

informative, se face în condiţiile legii, cu avizul APNDMS. 

Art. 19. 

(1) Camparea pe teritoriul PNDMS şi ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, se face pe 

amplasamente special amenajate, semnalizate corespunzător. 

(2) În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice, WC-uri ecologice, aducţiuni de 

apă potabilă, vetre de foc, containere pentru colectarea deşeurilor menajere și altele asemenea, 

semnalizate ca atare, se va percepe un tarif de campare de către administratorul locului, tariful 

fiind folosit pentru întreţinerea, ecologizarea acestuia. 

(3) Aprinderea focurilor pe teritoriul PNDMS şi ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, este 

permisă doar în zonele special amenajate, dotate cu vetre de foc destinate acestui scop. 

(4) Pe  teritoriul PNDMS şi ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, sunt  interzise tăierea, 

ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc, 

în zonele în care acest lucru este interzis, precum şi folosirea  în acest scop a arborilor doborâţi 

sau rupţi de fenomene naturale. 

(5) Pe suprafața PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1 este interzisă aprinderea 

focului la distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii, dacă nu este altfel reglementat şi 

semnalizat pe panourile avertizoare. 

Art. 20. 

(1) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, 

precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale de către persoane care nu au 

această atribuţie.  

(2) Colectarea de specii de floră, faună, roci minerale, se face numai cu acordul APNDMS, cu 

respectarea prevederilor legale. 

(3) Perturbarea liniştii în zonele de extravilan, în locurile de campare şi în zonele cabanelor şi 

refugiilor este interzisă. 

(4) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a 

plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice. 

(5) Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, barierelor sau a oricărei alte 

construcţii sau amenajări de pe teritoriul PNDMS și ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

(6) Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de exploatare a 

masei lemnoase, construcţii, aducţiuni de utilităţi și altele asemenea.  



(7) Contravaloarea lucrărilor de refacere/înlocuire a bunurilor degradate/deteriorate va fi 

suportată de cei vinovaţi. 

(8) Utilizarea de detergenţi pentru spălare, în apele curgătoare de pe suprafața PNDMS și ariilor 

naturale protejate prevăzute la art.1 este interzisă.  

(9) Spălarea autovehiculelor în apele de pe suprafața PNDMS și ariilor naturale protejate 

prevăzute la art.1 este interzisă. 

(10) Este interzis accesul, cu vehicule motorizate, pe drumurile auto forestiere închise publicului 

şi semnalizate corespunzător. 

(11) Este permisă folosirea vehiculelor modificate doar de către administratorii, gestionarii şi/sau 

proprietarii de terenuri, în scopul bunei gospodăriri a terenurilor, înspre locurile deţinute de 

aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie, sau a celor care asigură paza acestor terenuri. 

(12) Este interzisă orice activitate de automobilism, motociclism sau ciclism, în afara drumurilor 

publice, pe teritoriul PNDMS și ariilor naturale protejate prevăzute la art.1.  

(13) Mountainbike-ingul sportiv poate fi practicat doar pe trasee special amenajate şi semnalizate 

corespunzător de către APNDMS. 

Art. 21. 

APNDMS  monitorizează turismul, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei 

şi faunei din PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1 şi pentru stabilirea 

măsurilor de protecţie ce se impun pentru conservarea biodiversităţii. 

Art. 22. 

Excursiile de grup în PNDMS şi în ariile naturale protejate prevăzute la art.1, organizate de 

agenţiile de turism, se desfăşoară numai cu participarea unui ghid de turism din cadrul APNDMS 

sau a unui ghid agreat de APNDMS. 

Art. 23. 

Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobare şi fără plata tarifelor legale, instituite 

de către APNDMS, în parc și în ariile naturale protejate prevăzute la art.1 este interzisă. Cei 

interesaţi pot obţine un permis temporar de la APNDMS, contra plăţii tarifului aprobat. 

Art. 24.  

Este  interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobarea APNDMS, pe 

suprafaţa PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art. 1, cu excepţia fotografierii sau 

filmării efectuate de proprietarii/deținătorii terenurilor. 

Art. 25. 

Organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, de cursuri care presupun accesul pe 

suprafața PNDMS şi ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, fără aprobarea APNDMS este 

interzisă. 

 



Art. 26. 

(1) APNDMS are dreptul să organizeze pe suprafața PNDMS și a ariilor naturale protejate 

prevăzute la art.1, acţiuni de silvoturism. 

(2) Acţiunile de silvoturism organizate de alte entităţi, vor fi aprobate de către APNDMS. 

 

SUBCAPITOLUL 5. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI A APELOR UZATE 

 

Art. 27. 

(1) Este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în sol a deşeurilor de 

orice fel. 

(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării PNDMS și 

a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

(3) Deşeurile sunt evacuate în afara PNDMS, în locuri special amenajate pentru colectare. 

(4) Administratorii cabanelor, hotelurilor, precum şi a punctelor de alimentaţie publică aflate pe 

suprafața PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, au obligaţia de a efectua 

permanent igienizarea de resturi menajere a suprafeţelor din jurul acestor locaţii. 

(5) Pentru terenurile situate în intravilan, proprietarii sau deţinătorii acestora, administraţiile 

publice locale pe raza cărora se află aceste terenuri sau împreună, de comun acord, au obligaţia 

să gestioneze deşeurile generate sau abandonate. 

(6) Administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate pe suprafața parcului și ariilor naturale 

protejate prevăzute la art.1, au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de 

abandonul/depozitarea deşeurilor şi în acelaşi timp, de a lua pe suprafața deținută, măsurile de 

prevenire a poluării care se impun. 

(7) Administratorii societăţilor comerciale care îşi desfăşoară activitatea în PNDMS și în ariile 

naturale protejate prevăzute la art.1, au obligația evacuării deșeurilor, făcând dovada predării 

acestora la societăţi specializate de salubritate. 

(8) Evacuarea apelor uzate se va face conform legii apelor. 

Art. 28.  

Este interzis spălatul vehiculelor, rufelor, recipientelor, a altor obiecte şi utilizarea de detergenţi, 

în apele din cuprinsul PNDMS și ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

 

SUBCAPITOLUL 6. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

Art. 29. 

(1) Capturarea fără drept a oricăror specii de faună sălbatică de pe suprafața PNDMS şi a ariilor 

naturale protejate prevăzute la art.1 este interzisă. 



(2) Este interzisă distrugerea sau deranjarea bârlogurilor, cuiburilor păsărilor sau colectarea 

ouălor acestora în PNDMS şi în ariile naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art. 30. 

Recoltarea humusului şi decopertarea solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a PNDMS şi 

ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art. 31. 

(1) Recoltarea cetinei se poate face doar în partizile autorizate.  

(2) Este interzisă recoltarea de cetină din arbori în picioare sau din semințiș. 

Art. 32. 

Recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale în scopul comercializării 

acestora, se va face ulterior obținerii avizului APNDMS.  

Art. 33. 

Este permisă recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale pentru 

consum propriu, în limita cantității de 1 kg/persoană, pentru membrii comunitățiilor locale din 

localitățiile situate în interiorul PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art. 34. 

(1) Utilizarea explozibililor sau a altor materiale pirotehnice, în afara carierelor care funcţionează 

legal, este interzisă.  

(2) Utilizarea explozibililor sau a altor materiale pirotehnice, în cazuri bine justificate, cum ar fi 

prevenirea avalanșelor, deblocarea drumurilor și altele, se realizează în condițiile legii, cu 

aprobarea APNDMS.  

Art. 35. 

(1) Activităţile comerciale neautorizate pe suprafața PNDMS şi a ariilor naturale protejate 

prevăzute la art.1 sunt interzise.  

(2) Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din PNDMS și în ariile naturale 

protejate prevăzute la art.1, în alte locuri decât camping-urile sau unitățile de turism, sunt 

permise numai cu acordul scris sau după caz, avizul APNDMS şi cu condiția respectării 

legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor. 

Art. 36. 

(1) Este interzisă perturbarea  liniștii în interiorul PNDMS și siturilor Natura 2000 aflate în 

administrarea APNDMS, prin orice mijloace, strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio 

și altele asemenea. 

(2) Cu ocazia sărbătorilor tradiţionale, organizarea evenimentelor se realizează cu acordul 

APNDMS. 

 

 



Art. 37. 

Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop comercial, fără avizul 

administratorului, a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală 

de orice fel din PNDMS și din ariile naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art. 38.  

Capturarea fără drept,  a oricăror specii de faună sălbatică, distrugerea, deranjarea cuiburilor 

păsărilor sau colectarea ouălor acestora pe raza SPA-urilor, este interzisă. 

Art. 39.  

Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a 

plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice/tematice. 

Art. 40.  

Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor sau a oricărei alte construcţii sau 

amenajări, care deservesc interesele de management ale ariilor naturale protejate aflate în 

administrarea APNDMS. 

Art. 41.  

Orice activitate de săpare şi extracţie de pământ, nisip și alte substraturi geologice pe suprafața 

PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, se realizează cu avizul APNDMS. 

Art. 42.  

Introducerea de specii alohtone pe teritoriul ariilor naturale protejate, se va face cu avizul 

APNDMS. 

Art. 43.  

Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material 

educativ, se face cu avizul/acordul APNDMS. 

 Art. 44. 

Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNDMS și ariilor naturale prevăzute la art.1, se 

desfăşoară cu acordul administratorului, care le sprijină logistic şi financiar, în limita 

posibilităţilor. 

 

CAPITOLUL III. SANCŢIUNI 

 

Art. 47. 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz, răspunderea disciplinară, 

contravenţională, penală, materială şi/sau civilă, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 48. 

(1) Aplicarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toate subiectele de 

drept. 



(2) Competența de verificare a respectării prevederilor prezentului Regulament, revine 

personalului APNDMS şi autorităților cu atribuții în domeniu.  

(3) Personalul APNDMS împuternicit să aplice Regulamentul, îşi va declina calitatea cu 

legitimaţiile de administrator, al căror format va fi popularizat în mass–media şi pe panourile 

informative de la intrările în PNDMS. 

Art. 49. 

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul APNDMS, are dreptul de a solicita legitimarea 

persoanelor care au comis fapte  sau au fost surprinse încercând să comită fapte care constituie 

contravenţii sau infracțiuni pe raza PNDMS şi a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1. 

Art.  50. 

Constatarea faptelor care constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor, se face de către 

personalul APNDMS şi de către personalul altor instituţii ale statului, conform competenţelor 

legale. 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 51. 

Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea APNDMS şi a Consiliului Consultativ de 

Administrare, cu acordul Consiliului Ştiinţific. 

Art. 52. 

(1) Orice activități cu posibil impact semnificativ asupra mediului, desfășurate pe suprafața 

PNDMS și a ariilor naturale protejate prevăzute la art.1, se supun avizării prealabile de către 

APNDMS. 

(2) Orice planuri/programe/proiecte, propuse a se derula/implementa pe suprafața PNDMS, se 

supun avizării de către APNDMS. 

 

 


