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Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0062  

Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului 

 

 

 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

 

Articolul 1. Regulamentul cuprinde regulile ce trebuie respectate pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului, denumit în continuare ”situl 

Natura 2000 ROSCI0062”, precum și modul în care se vor desfășura activitățile din 

perimetrul sitului. Prezentul regulament este elaborat de Centrul pentru Arii Protejate și 

Dezvoltare Durabilă Bihor – Filiala Pădurea Craiului, denumit în continuare “Administrația”, 

în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011. 

 

Articolul 2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru Administrație, pentru 

autoritățile care reglementează activitățile pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, 

pentru toate persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri 

și/sau care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 

 

Articolul 3. Situl Natura 2000 ROSCI0062 a fost declarat în anul 2007 prin Ordinul 

Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 

arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrată a rețelei 

ecologice Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor 

nr. 2387/2011, sub indicativul ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului. 

 

Articolul 4. Administrativ, sitului Natura 2000 ROSCI0062 se află în proporție de peste 99% 

pe teritoriul județului Bihor – comunele  Aștileu, Bratca, Budureasa, Bulz, Căbești, Ceica, 

Curățele, Dobrești, Măgești, Pomezeu, Remetea, Roșia, Șuncuiuș, Vadu Crișului, Vârciorog, 

Țețchea  și sub 1% pe teritoriul județului Cluj – comuna Poieni. 
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Articolul 5.  Situl Natura 2000 ROSCI0062 are o suprafață de 39.411 ha și o altitudine medie 

de 612 m. Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0062 au fost aprobate prin Ordinul Ministrului 

Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 

protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrată a rețelei ecologice Natura 

2000 în România, modificat prin Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011. 

 

Articolul 6. Scopul sitului Natura 2000 ROSCI0062 este: 

a. de a asigura menținerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a habitatelor: 

9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 7230 – Mlaștini alcaline, 40A0*- 

Tufărișuri continentale peri-panonice, 8220 – Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică 

pe roci silicioase, 6430 – Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan și alpin, 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din 

regiunea montană, 91V0 – Păduri dacice de fag, 9150 – Păduri medio-europene de fag 

din Cephalantero-Fagion, 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, 

grohotișuri și ravene, 8310 – Peșteri în care accesul publicului este interzis, 91M0 – 

Păduri balcano-panonice de cer și gorun, 91H0* Vegetație forestieră panonică cu 

Quercus pubescens, 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, 9110 – 

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, pentru care a fost declarat situl; 

b. de a asigura menținerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a efectivelor 

din speciile: 1355 – Lutra lutra, 1308 – Barbastella barbastellus, 1354 – Ursus arctos, 

1321 – Myotis emarginatus, 1324 – Myotis myotis, 1304 – Rhinolophus ferrumequinum, 

1303 – Rhinolophus hipposideros, 1361 – Lynx lynx, 1310 – Miniopterus schreibersi, 

1323 – Myotis bechsteini, 1307 – Myotis blythii, 1318 – Myotis dasycneme, 1305 – 

Rhinolophus euryale, 1352 – Canis lupus, 1166 – Triturus cristatus, 1193 – Bombina 

variegata, 4008 – Triturus vulgaris ampelensis, 1163 – Cottus gobio, 1122 – Gobio 

uranoscopus, 1138 – Barbus meridionalis, 1146 – Sabanejewia aurata, 4123 – 

Eudontomyzon danfordi, 4052 – Odontopodisma rubripes, 1060 – Lycaena dispar, 4097 

– Iris aphylla ssp. hungarica, 2186 – Syringa josikaea, 1477 Pulsatilla patens, pentru care 

a fost declarat situl; 

c. de a contribui la menținerea diversității biologice în regiunile biogeografice alpină și 

continentală; 

d. de a contribui la menținerea coerenței rețelei ecologice Natura 2000. 
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Articolul 7.  Responsabilitatea administrării sitului Natura 2000 ROSCI0062 îi revine 

Centrului pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor – Filiala Pădurea Craiului, în 

baza Contractului de Administrare nr. 20/13.02.2014, structură aflată în subordinea Centrului 

pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor. Contractul de administrare a fost încheiat 

cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei 

de atribuire a administrării și custodiei ariilor naturale protejate, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Articolul 8. Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei 

sălbatice, completată și modificată prin Legea nr. 49/2011, pe suprafața ROSCI0062 sunt 

interzise activitățile cu impact semnificativ, care pot să genereze deteriorarea habitatelor, 

precum și perturbări ale speciilor pentru care situl a fost desemnat. 

 

CAPITOLUL II - Limitele și administrarea sitului Natura 2000 ROSCI0062 

 

Articolul 9. Reprezentarea cartografică a limitelor teritoriale ale sitului Natura 2000 

ROSCI0062, este stabilită în Ordinul 1964/2007 al Ministerului Mediului și Dezvoltării 

Durabile. 

 

Articolul 10. Administrația este responsabilă pentru elaborarea și urmărirea respectării 

Regulamentului și a Planului de Management, planifică, organizează și desfășoară activități 

specifice și supraveghează toate activitățile care se desfășoară pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor de management. 

 

Articolul 11. În activitățile sale, Administrația este îndrumată de Consiliul Științific al sitului 

Natura 2000 ROSCI0062, constituit în baza prevederilor OUG 57/2007 cu modificările și 

completările ulterioare, și a prevederilor contractuale stipulate în Contractul de administrare 

nr. 20/13.02.2014.  
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Articolul 12. Participarea factorilor interesați la managementul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 se asigură prin Consiliul Consultativ, care are un rol consultativ în planificarea și 

realizarea activităților legate de administrarea sitului Natura 2000 ROSCI0062.  

 

CAPITOLUL III - Avizarea planurilor, proiectelor și activităților 

 

Articolul 13. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 sunt acceptate doar planurile, 

proiectele sau activitățile fără impact semnificativ asupra habitatelor naturale și speciilor de 

floră și faună sălbatică de interes conservative, pentru care a fost declarant situl. 

 

Articolul 14. Emiterea actelor de reglementare de către autoritățile competente în domeniul 

protecției mediului pentru planurile, proiectele sau activitățile de pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor și 

habitatelor, se face cu avizul Administrației, în conformitate cu prevederile legale. 

 

Articolul 15. Avizul Administrației se eliberează conform procedurii interne de avizare  

pentru situl Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 16. Pentru emiterea avizului, Administrația poate percepe un sistem de tarife, în 

conformitate cu prevederile și reglementările legale. 

 

CAPITOLUL IV -  Reglementarea activităților desfășurate pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 

 

Fondul Forestier 

 

Articolul 17. Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus în situl Natura 2000 

ROSCI0062 se vor executa numai lucrările prevăzute prin amenajamentele silvice aprobate 

cu respectarea procedurilor de evaluare a impactului de mediu SEA și respectiv EA, după 

caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și cu 

respectarea obiectivelor de conservare ale speciilor și habitatelor de interes conservativ. 

Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de către Administrație.  
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Articolul 18. În amenajamentele silvice vor fi prevăzute tratamente care promovează 

regenerarea pe cale naturală a arboretelor. În cadrul acțiunilor de ajutorare a regenerării și a 

altor lucrări silvotehnice vor fi promovate speciile edificatoare de habitat.  

 

Articolul 19. Amenajarea/reamenajarea pădurilor se face cu respectarea obiectivelor de 

conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ, indiferent de forma de proprietate, 

amenajamentele silvice trebuind să fie armonizate cu prevederile planului de management al 

sitului Natura 2000 ROSCI0062. Proprietarii/administratorii de păduri vor pune la dispoziția 

Administrației o copie a amenajamentului silvic în vigoare, în vederea monitorizării 

respectării prevederilor acestuia. 

 

Articolul 20. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu 

aprobarea autorităților publice centrale pentru silvicultură și protecția mediului și cu avizul 

Administrației. 

 

Articolul 21. Efectuarea de lucrări silvice în baza unor studii sumare de amenajare a pădurilor 

aflate în vigoare se face numai cu parcurgerea procedurilor de evaluare adecvată a impactului 

de mediu specifice siturilor Natura 2000. 

 

Articolul 22. Administrația va verifica punerea în practică a lucrărilor prevăzute în 

amenajamentele silvice. Structurile silvice de administrare vor prezenta Administrației pentru 

avizare borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafața sitului 

Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 23. Administratorii fondului forestier din situl Natura 2000 ROSCI0062 transmit 

anual Administrației evidența aplicării amenajamentelor silvice. 

 

Articolul 24. Lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor efectua conform 

planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice, armonizate cu prevederile planului de 

management al ariei naturale protejate. Orice derogare de la prevederile amenajamentului 

silvic se va realiza numai în condițiile legii, sau în baza unui aviz favorabil al Administrației, 

în lipsa prevederilor legale aplicabile. 
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Articolul 25. În cadrul lucrărilor silvotehnice se va acorda o atenție sporită ținerii sub control 

a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și 

asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure. Se interzice pe 

suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0062 plantarea în fondul forestier a altor specii lemnoase 

decât cele autohtone, specifice sitului. În cazul plantărilor sistematice de specii lemnoase se 

vor folosi puieți proveniți din material genetic local.  

 

Articolul 26. Lucrările speciale de conservare, caracteristice arboretelor incluse în tipul II 

funcțional, pot fi efectuate doar când, din cauze naturale sau antropice, se produce în habitat o 

perturbare care necesită intervenție antropică pentru eliminarea factorilor perturbanți, în 

vederea asigurării continuității pădurii și menținerii arboretelor într-o stare corespunzătoare  

îndeplinirii funcției speciale de protecție și de menținere/refacere a stării de conservare 

favorabilă a habitatului. Lucrările pot fi efectuate doar în baza unui aviz favorabil al 

Administrației, emis în baza unui document justificativ realizat de administratorul fondului 

forestier și cu respectarea tuturor prevederilor legale specifice. 

 

Articolul 27. În rezervația naturală Defileul Crișului Repede, lucrările speciale de conservare, 

în cazul în care se impun, se vor executa strict în afara sezonului de cuibărit a speciilor de 

păsări protejate. 

 

Articolul 28. În cadrul efectuării lucrărilor silvice, dacă acestea se impun, se va respecta  

măsura de a menține în pădure minim 2-3 arbori/ha  parțial uscați, bătrâni sau rupți care 

prezintă cavități și scorburi. 

 

Articolul 29. Arborii izolați de la limita rezervației naturale Defileul Crișului Repede, situați 

la ieșirea din Defileul Crișului Repede către Șuncuiuș, vor fi exceptați de la tăiere în vederea 

menținerii habitatului de hrănire a speciei  Picus canus. 

 

Articolul 30. Este obligatorie păstrarea lizierelor, pajiștile și tufișurile din parcelele forestiere 

din rezervația naturală Defileul Crișului Repede,  în vederea asigurării de posturi de cântec 

pentru specia Lullula arborea. 
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Articolul 31. Activitățile necesare pentru înlăturarea efectelor unor calamități, declarate 

oficial, care necesită evacuarea  materialului lemnos din pădure, precum și măsurile ce 

vizează reducerea înmulțirii excesive a insectelor ce se hrănesc cu specii forestiere se execută 

doar prin procedura legală de derogare de la prevederile amenajamentelor silvice, cu 

aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și cu avizul Administrației. 

 

Articolul 32. În cazul unor atacuri de insecte, oportunitatea efectuării unor combateri chimice 

se va efectua doar cu avizul Administrației, emis în baza unui document justificativ realizat 

de administratorul fondului forestier și cu respectarea tuturor prevederilor legale specifice. 

 

Articolul 33. Sunt interzise activitățile de exploatare forestieră care pot perturba speciile de 

carnivore mari, în orice formă, în zonele cu bârloguri sau adăposturi, în perioada hibernării 

și/sau maternității. 

 

Articolul 34. Pe traseele turistice omologate este interzisă punerea în valoare și exploatarea 

arborilor pe care sunt materializate semne de marcaj turistic. Prin excepție, dacă nu este 

posibilă menținerea acestor arbori pe picior, punerea în valoare a acestora se va realiza doar 

cu avizul Administrației și cu înștiințarea Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 

Bihor. 

 

Articolul 35 Pe suprafața Habitatul 40A0* - Tufărișuri subcontinentale peri-panonice este 

interzisă introducerea de specii vegetale arboricole, arbustive sau ierboase, necaracteristice 

habitatului și este obligatorie menținerea sub control a procentului speciilor cu potențial 

invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor, dacă acestea au fost identificate pe 

suprafața habitatului. 

 

Articolul 36. Este interzisă amplasarea de platforme primare și organizări de șantier pe 

suprafața sau în imediata vecinătate a Habitatului 6430 - Comunități de lizieră cu ierburi 

înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan alpin. Acolo unde nu există 

posibilitatea amplasării platformei primare în afara suprafeței de habitat, aceasta se va 

restrânge la dimensiuni minime necesare pentru desfășurarea operațiunilor de secționat, 

manipulat, stivuit, încărcat, nedepășindu-se suprafața de 100 mp. Locațiile pe care au fost 

organizate platformele primare se vor curăța corespunzător la finalul lucrărilor. Organizarea 
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de șantier nu se poate amplasa, în nici un caz, pe suprafața Habitatului 6430 - Comunități de 

lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan alpin. 

 

Fondul cinegetic 

 

Articolul 37. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 vânătoarea se organizează și se 

desfășoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 

407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale legislației specifice ariilor naturale 

protejate. 

 

Articolul 38. În rezervațiile naturale de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, 

vânătoare este interzisă. 

 

Articolul 39. Managementul speciilor de interes cinegetic, care nu fac obiectul conservării în 

sitului Natura 2000 ROSCI0062 se va face conform prevederilor legale specifice din domeniu 

și va ține cont de măsurile minime de conservare a speciilor și habitatelor de interes 

comunitar stabilite, precum și de prevederile Planului de Management al sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 

 

Articolul 40. Administrația participă la monitorizarea și evaluarea populațiilor speciilor de 

faună de interes cinegetic. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a invita 

Administrația la acțiunile de evaluare a populațiilor speciilor de interes cinegetic în vederea 

avizării cotelor de recoltă. 

 

Articolul 41. Managementul speciilor de urs, lup, râs și pisică sălbatică, se va face conform 

prevederilor legale specifice din domeniu și va ține cont de prevederile Planului de 

Management al sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 42. Administrația participă la monitorizarea și evaluarea populațiilor de urs, lup, râs 

și pisică sălbatică. Gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a invita Administrația la 

acțiunile de evaluare a populațiilor de urs, lup, râs și pisică sălbatică, în vederea avizării 

eventualelor derogări de la regimul de conservare. 
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Articolul 43.  Deținătorii de stâne și turme de animale domestice sunt obligați să ia măsuri de 

prevenire a atacurilor carnivorelor mari prin utilizarea de garduri electrice și/sau alte mijloace 

care nu presupun hăituirea acestora. Gestionarii fondurilor cinegetice de pe raza sitului 

precum și Administrația acordă în măsura posibilităților, tot sprijinul necesar în vederea 

evitării producerii pagubelor și a evitării uciderii carnivorelor mari. 

 

Alte resurse naturale 

 

Articolul 44. Colectarea de plante medicinale, fructe de pădure, ciuperci și altele asemenea, 

este permisă pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, cu respectarea legislației în 

vigoare și cu avizul Administrației. 

 

Articolul 45. Este interzisă recoltarea exemplarelor din speciile: Iris aphylla ssp. Hungarica,  

Pulsatilla patens, Ruscus aculeatus și alte specii de floră din Anexa II a Directivei Habitate, 

pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 46. Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de Triturus cristatus, Triturus vulgaris ampelensis, Bombina 

variegata și a alte specii de amfibieni din Anexa II a Directivei Habitate, aflate în mediul lor 

natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cu excepția celor realizate în scopuri de 

cercetare științifică, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 47. Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de Eudontomyzon danfordi, Barbus meridionalis, Cottus gobio, 

Gobio uranoscopus, Sabanejewia aurata și a altor specii de pești din Anexa II a Directivei 

Habitate, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cu 

excepția celor realizate în scopuri de cercetare științifică, pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 

 

Articolul 48. Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis myotis,  

Rhinolophus ferrumequinum,  Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi,  Myotis 

bechsteini,  Myotis blythii, Myotis dasycneme, Rhinolophus euryale și a altor specii de lilieci 
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din Anexa II a Directivei Habitate, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, cu excepția 

celor realizate în scopuri de cercetare științifică, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 49. Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare a exemplarelor de Odontopodisma rubripes, Lycaena dispar și a altor specii de 

nevertebrate din Anexa II a Directivei Habitate, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre 

stadiile ciclului lor biologic, cu excepția celor realizate în scopuri de cercetare științifică, pe 

teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 50. Este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau 

vătămare, pe teritoriul rezervației naturale Defileul Crișului Repede, a exemplarelor de 

Caprimulgus europaeus, Picus canus, Lullula arborea, Dendrocopos syriacus, Bubo bubo, 

Ficedula albicollis, Emberiza cia, Jynx torquilla, Lanius collurio, Lanius collurio, Alcedo 

atthis, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

 

Articolul 51. Este interzisă recoltarea oricăror specii de specii de floră sau faună de pe 

teritoriul habitatelor: 6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan alpin, 7230 - Mlaștini alcaline, 8220 - Versanți stâncoși 

silicatici cu vegetație chasmofitică, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 52. Arderea miriștilor, tufărișurilor și vegetației ierboase pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062 este interzisă. 

 

Articolul 53. Realizarea de lucrări de exploatare a resurselor minerale de orice fel, pe 

teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 se realizează cu avizul Administrației și cu 

respectarea tuturor prevederilor locale, fără a pune în pericol sau a afecta starea de conservare 

favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar. 

 

Articolul 54. Este interzisă exploatarea de resurse minerale de pe teritoriul Habitatului 8220 - 

Versanți stâncoși silicatici cu vegetație chasmofitică, pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 
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Articolul 55. Este interzisă dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecționarea speleotemelor sau 

a altor resurse ale peșterii, definite conform legislației în vigoare, pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 56. Pentru conservarea și protecția bunurilor patrimoniului speologic, pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0062 nu se autorizează în peșteri niciun fel de activități de 

recoltare în vederea comercializării pe piața internă sau la export a fosilelor de plante și a 

fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate.  

 

Articolul 57. Este interzisă efectuarea neautorizată, în peșteri sau la suprafață, a oricăror 

lucrări sau activități care pot pune în pericol integritatea peșterilor, cum ar fi: derocări, 

defrișări, realizarea de baraje, explozii controlate, construcții, cariere, etc., pe teritoriul sitului 

Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Cursuri de apă și zone umede 

 

Articolul 58. Este interzisă realizarea oricăror tipuri de lucrări care pot duce la modificarea 

nivelului natural al apei în Habitatul 6430 -  Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile 

de la nivelul câmpiilor, până la cel montan alpin, pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 

 

Articolul 59. Este interzisă realizarea drenajelor prin canale de desecare și de îndiguiri, 

precum și a oricăror altor tipuri de lucrări care pot duce la modificarea nivelului apei pe 

suprafețele ocupate cu Habitatul 7230 - Mlaștini alcaline, pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 

 

Articolul 60. Este interzisă evacuarea oricăror substanțe poluante în ape sau în apropierea 

acestora, inclusiv în bălți și șanțuri, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 61. Este interzisă poluarea prin deversări de substanțe sau materii solide, cum ar fi  

rumegușul, în cursurile de apă, bălți, șanțuri sau mlaștini, pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062. 
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Articolul 62. Sunt interzise orice fel de intervenții în albia cursului de apă cum ar fi, dar 

nereducându-se la acestea, exploatarea balastului sau executarea de amenajări hidrotehnice, 

care pot afecta starea de conservare favorabilă a speciilor de pești pentru care a fost constituit  

situl Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 63. Se interzice cu desăvârșire consolidarea sau betonarea malurilor de pământ în 

care există cuiburi ale speciei Alcedo atthis, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 64. Este interzisă realizarea oricăror lucrări care pot duce la creșterea nivelului apei, 

dacă aceste lucrări pot afecta integritatea cuiburilor speciei Alcedo atthis.  

 

Articolul 65. Este interzisă excavarea de balast sau pietriș, de nisip, argilă sau loess din patul 

sau din malurile apelor, în zonele în care există cuiburi ale speciei Alcedo atthis, pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 66. vor executa numai în situații de maximă necesitate și doar în baza unor studii 

preliminare, cu avizul Administrației, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 67. În zonele de adăpost și hrănire a speciei Lutra lutra, realizarea de construcții 

hidrotehnice, de amenajări de maluri și de praguri de fund se va face doar după efectuarea 

prealabilă a unor studii de impact asupra ecosistemelor de râu, cu accent pe Lutra lutra și 

speciile pradă ale acesteia, pentru evitarea distrugerii zonelor de adăpost sau hrănire, pe 

teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Pășunatul 

 

Articolul 68. Administrația monitorizează activitatea de pășunat din situl Natura 2000 

ROSCI0062 pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei și faunei din interiorul 

acestuia și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate. 

 

Articolul 69. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, pășunatul este permis doar pe 

suprafețele pășunilor delimitate prin studiile silvopastorale și cu un număr de animale care să 

nu depășească capacitatea de suport a pășunilor. Proprietarii/administratorii de terenuri, în 
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vederea realizării activităților pastorale au obligația întocmirii studiilor silvopastorale 

aferente pășunilor pe care le dețin, studii ce vor fi supuse avizării Administrației. 

 

Articolul 70. Pășunatul în păduri, în perdelele forestiere de protecție și în perimetrele de 

ameliorare a terenurilor degradate sau în alunecare este interzis pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062, conform prevederilor legale. 

 

Articolul 71. Pășunatul pe suprafața habitatelor 40A0* - Tufărișuri subcontinentale 

peripanonice și  6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 

câmpiilor, până la cel montan  alpin precum și pe suprafața rezervațiilor naturale de pe 

teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, este interzis. 

 

Articolul 72. Locurile de târlire vor fi amplasate la cel puțin 100 de m de cursurile de apă și 

ținând seama de pantă, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 73. Trecerea cu animale domestice prin fondul forestier spre alte terenuri sau spre 

sursele de apă, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, se face conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Articolul 74. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, numărul de câini de la fiecare 

stână și dimensiunea jujeielor, vor respecta prevederile legale în vigoare. Fiecare câine 

trebuie să aibă tratamentele veterinare prevăzute de lege, la zi. 

 

Articolul 75. Incendierea suprafețelor de pășuni este strict interzisă, pe teritoriul sitului 

Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

Articolul 76. Autoritățile administrației publice locale vor asigura reprezentarea limitelor 

sitului Natura 2000 ROSCI0062, în planurile de amenajare a teritoriului și de urbanism. 

Planurile de urbanism vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament și a planului 

de management al sitului Natura 2000 ROSCI0062. 
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Articolul 77. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic a terenurilor 

incluse în situl Natura 2000 ROSCI0062, se face conform prevederilor Ordonanței de urgență 

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

naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin 

Legea nr. 49/2011, precum și a altor prevederi legale specifice în vigoare. 

 

Articolul 78. Realizarea de drumuri noi de orice fel, sau orice alte amenajări/construcții care 

pot fragmenta habitatele naturale din sit, se va supune în prealabil procedurii de evaluare a 

impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată conform cerințelor legislative 

pentru protecția mediului 

 

Articolul 79. Realizarea de construcții noi pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0062 se va 

face cu respectarea Planurilor Urbanistice Generale și a altor prevederi legale specifice în 

vigoare și numai cu avizul Administrației. 

 

Articolul 80. Este interzisă schimbarea categoriei de folosință a terenului pe suprafețele 

ocupate de Habitatul 7230 - Mlaștini alcaline, pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Deșeurile 

 

Articolul 81. Este interzisă abandonarea și depozitarea deșeurilor pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062, în alte locații decât cele autorizate și prevăzute de lege. 

 

Articolul 82. Autoritățile competente vor gestiona evacuarea deșeurilor de pe teritoriul sitului 

Natura 2000 ROSCI0062 conform legislației în vigoare. 

 

Articolul 83. Autoritățile publice locale de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 au 

responsabilitatea asigurării colectării și transportului deșeurilor menajere din localități la 

punctele legale de colectare a deșeurilor. 

 

Articolul 84. Autoritățile publice locale de pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 au 

responsabilitatea de a desființa depozitele ilegale de deșeuri aflate pe teritoriul lor 

administrativ. 
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Articolul 85. Deținătorii cu orice titlu a terenurilor de pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 au obligația de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curățare a terenurilor pe 

care le dețin. 

 

Articolul 86. Gestionarii locurilor de campare de pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062, pentru care se percepe tarif de campare, au responsabilitatea depozitării 

temporare a deșeurilor cu respectarea condițiilor legale și a prezentului Regulament. 

 

Articolul 87. Este interzisă depozitarea de roci, pământ sau alte materiale provenite din 

excavări sau construcții, sau orice alte deșeuri, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

Depozitarea se va putea face doar cu respectarea condițiilor prevăzute de acordurile de mediu 

sau a altor acte de reglementare. 

 

Articolul 88. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 este interzisă depozitarea 

temporară sau permanentă a materialelor în cursurile de apă sau pe maluri, cu excepțiile 

prevăzute de acordurile de mediu sau de alte acte de reglementare. 

 

Articolul 89. Este interzisă degradarea peșterilor prin inscripționare sau poluarea peșterilor 

prin abandonarea în interiorul lor, ori în elementele de relief cu care acestea comunică în mod 

direct, de deșeuri de orice fel sau a oricăror altor tipuri de poluanți. 

 

Circulația în situl Natura 2000 ROSCI0062 

 

Articolul 90. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, accesul public cu mijloace 

motorizate este permis pe drumurile deschise circulației publice. 

 

Articolul 91. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, accesul public cu mijloace 

motorizate în afara drumurilor, este interzis. 

 

Articolul 92. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, accesul public cu mijloace 

motorizate pe drumurile de exploatare agricole/forestiere/alte drumuri neclasificate, este 

interzis fără acordul explicit al proprietarului/administratorului drumului. 
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Proprietarii/administratorii acestor drumuri emit acorduri în baza unor condiții și criterii 

stabilite de comun acord cu Administrația. 

 

Articolul 93. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, ca excepție, accesul public cu 

mijloace motorizate pe drumurile de exploatare agricole/forestiere/ alte drumuri neclasificate 

este permis numai personalului Administrației, personalului cu atribuții de control, 

personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice, personalului 

Salvamont în exercitarea atribuțiilor de serviciu, proprietarilor, administratorilor terenurilor și 

/sau împuterniciților acestora în zonele de responsabilitate, gestionarilor fondurilor cinegetice 

și împuterniciților acestora, personalului silvic în exercitarea atribuțiilor de serviciu, 

specialiștilor care desfășoară activități de cercetare științifică cu avizul Administrației, 

personalului care însoțește animalele domestice. 

 

Turism 

 

Articolul 94. Administrația încurajează dezvoltarea turismului responsabil pe teritoriul 

sitului, cu respectarea regulilor de vizitare și a legislației în vigoare. 

 

Articolul 95. Administrația monitorizează turismul pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062, în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și faunei din sit și 

pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, inclusiv a celor de restricționare a 

accesului turiștilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatelor și/sau 

speciilor de interes comunitar. 

 

Articolul 96. Organizarea  de manifestări și concursuri sportive, culturale, tabere și altele 

asemenea pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, se face doar cu avizul Administrației, 

conform prevederilor legale. 

 

Articolul 97. Pentru vizitarea unor obiective naturale și pentru organizarea  de manifestări și 

concursuri sportive, culturale, tabere și altele asemenea pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062, Administrația poate institui un sistem de tarifare, în condițiile legii. 
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Articolul 98. Vizitarea per pedes a sitului Natura 2000 ROSCI0062, se poate face numai pe 

traseele turistice marcate și omologate. 

 

Articolul 99. Vizitarea cu mijloace nemotorizate a sitului Natura 2000 ROSCI0062, se poate 

face, în afara drumurilor deschise circulației publice, numai pe traseele desemnate și 

semnalizate. 

 

Articolul 100. Abaterea de la traseele menționate la art. 98 este permisă pentru: personalul 

Administrației, personalul cu atribuții de control, personalul care îndeplinește o funcție ce 

implică exercițiul autorității publice, personalul Salvamont, în exercitarea atribuțiilor de 

serviciu, proprietarii, administratorii terenurilor și /sau împuterniciți ai acestora în zonele de 

responsabilitate, gestionarii fondurilor cinegetice și împuterniciți ai acestora, personalul 

silvic, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, specialiștii care desfășoară activități de cercetare 

științifică cu avizul Administrației, personalul care însoțește animalele domestice. 

 

Articolul 101. Aprinderea focului deschis pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0062 este 

permis doar în locuri special amenajate și semnalizate. 

 

Articolul 102. Amenajările turistice, reamenajările sau modificările acestora, de pe teritoriul 

sitului Natura 2000 ROSCI0062 se vor face cu avizul Administrației. Pentru 

planurile/programele/proiectele/activitățile care țin de realizarea/amenajarea unui traseu 

turistic montan nou, realizarea/amenajarea unui parc de aventură/traseu sportiv situat la 

înălțime și utilizând tehnici și echipament specifice practicării alpinismului, escaladei, 

speologiei sportive, realizarea/amenajarea unui traseu turistic amenajat predominant pe 

verticală care impune montarea de prize/trepte artificiale pentru înaintare și a unui element de 

siguranță, realizarea/amenajarea unor elemente de siguranță turistică pe traiectul unui traseu 

turistic montan sau amenajarea unei pârtii de schi ori traseu de schi-fond, solicitantul va 

solicita și obține Avizul de siguranță montană, denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat 

de către Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor. Pentru planurile/programele/ 

proiectele/activitățile care țin de amenajarea unei cavități pentru acces turistic de masă sau 

amenajarea unei cavități pentru turism speologic specializat, solicitantul va solicita și obține 

Avizul de siguranță speologică, denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de către  

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor. 
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Articolul 103. Panourile informative sau de promovare vor folosi elemente grafice de 

imagine unitare, elaborate și puse la dispoziție în mod gratuit de către Administrație. 

 

Articolul 104. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și a 

indicatoarelor, precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj, de pe traseele turistice 

și a altor mijloace de semnalare montate legal pe suprafața sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 105.  Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, camparea este permisă doar în 

locurile special amenajate pentru aceasta, conform prevederilor legale. 

 

Articolul 106.  Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, bivuacul de suprafață este 

permis doar în situații limită, pentru o noapte, pentru turiștii care se deplasează pe jos, cu 

acordul proprietarului/administratorului terenului, între orele 20.00-8.00. Amenajarea vetrelor 

de foc și/sau aprinderea focului, în locurile de bivuac, este interzisă. Pentru gătit pot fi 

utilizate echipamente speciale de camping. 

 

Articolul 107.  Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, în cazuri excepționale, cu avizul 

Administrației, este permisă realizarea de bivuacuri speologice, cu limitarea duratei la 

minimul necesar și cu respectarea condițiilor impuse prin avizare, de către Administrație. 

 

Articolul 108.  Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, activitatea de picnic este 

permisă doar în locurile special desemnate și amenajate, conform prevederilor legislației 

specifice în vigoare. 

 

Articolul 109. Practicarea de sporturi cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili, 

este permisă doar pe trasee special amenajate, care pot fi realizate doar cu avizul 

Administrației, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062. 

 

Articolul 110. Pe suprafața rezervației naturale Defileul Crișului Repede, amenajarea sau 

parcurgerea de trasee de escaladă pe pereții stâncoși pe care au fost identificate cuiburi ale 

exemplarelor din speciile Bubo bubo și Aquila chrysaetos este interzisă, pentru a se evita 

deranjarea sub orice formă a speciilor. 
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Turism speologic specializat 

 

Articolul 111. Unele peșteri situate pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, care se 

remarcă prin dimensiuni, relief, spectaculozitate, parcurs aventuros, etc. pot fi utilizate pentru 

practicarea turismului speologic specializat. Peșterile de acest tip sunt echipate pentru 

parcurgerea cu echipament specializat. Pentru fiecare din aceste peșteri este realizat un 

regulament de vizitare. 

 

Articolul 112. Activitățile de turism speologic specializat sunt avizate de Administrație în 

strictă corelare cu categoriile de management ale peșterilor/sectoarele peșterilor. Vizitele se 

vor realiza în prezența unui ghid agreat de Administrație, pe căile de acces publice, pe 

traseele și în perioadele agreate de Administrație. Excepțiile de la cele menționate sunt 

permise numai în cazuri bine justificate și argumentate, cu avizul Administrației și fără a pune 

în pericol starea de conservare a speciilor și a habitatelor din peșteri. 

 

Articolul 113. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, pentru activitățile de turism 

speologic specializat este necesară solicitarea și obținerea avizului Administrației. Anterior 

solicitării acestui aviz, este necesară obținerea unei Autorizații din partea Comisiei 

Patrimoniului Speologic care funcționează sub coordonarea autorității publice centrale pentru 

protecția mediului și a Avizului emis de Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 

Bihor, precum și a altor autorizații și avize specifice conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Articolul 114. Practicarea turismului speologic specializat pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 se poate face doar în grupuri organizate. O intrare în subteran presupune un grup 

compus din maxim 10 persoane, la care se adaugă minim 2 persoane conducători de grup cu 

pregătire de specialitate - 1 conducător de grup pentru fiecare 5 persoane, dacă pentru peștera 

respectivă nu există un regulament de vizitare specific. 

 

Articolul 115. Avizul Administrației reglementează accesul în subteran din punct de vedere al 

protecției și conservării patrimoniului carstic. Beneficiarii de avize desfășoară activități 

speologice pe proprie răspundere și trebuie să respecte prevederile Legii nr. 402/2006 privind 

prevenirea accidentelor și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic și a 

Normelor de prevenire a accidentelor în mediul subteran speologic N-SR-001 Asociația 



20 

 

Corpul Român – Salvaspeo CORSA, în ceea ce privește echipamentul, tehnicile de acces și 

explorare, gradul de dificultate al peșterilor, prevenirea accidentelor și organizarea activității 

de salvare din mediul subteran speologic, precum și alte prevederi legale specifice în vigoare. 

Administrația nu va fi făcută răspunzătoare de nici o daună personală, accident sau deces 

rezultat în urma activităților desfășurate în peșterile situate pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062.  

 

Articolul 116. Pentru activitatea de turism speologic specializat, Administrația poate institui 

un sistem de tarifare, în condițiile legii. 

 

Articolul 117. Peșterile Ciur Izbuc - Nr. crt. 2.167 din Anexa 1 a Legii nr. 5/2000 și Toplița de 

Vida  Nr. crt. 2.200 din Anexa 1 a Legii nr. 5/2000 nu sunt accesibile pentru turism speologic 

specializat.  

 

Articolul 118. Peșterile în care accesul este restricționat temporar din diverse motive - 

explorare/cartare sau alte cercetări științifice în curs de desfășurare, periculozitate mare, etc. 

nu sunt accesibile pentru turism speologic specializat, pe perioada restricționării. 

 

Articolul 119. Peșterile în care Administrația a avizat organizarea școlilor/stagiilor anuale de 

instruire în tehnică speologică alpină/salvare din subteran, nu sunt accesibile pentru turism 

speologic specializat, pe perioada desfășurării activităților programate. 

 

Articolul 120. Activitatea de salvare din mediul subteran speologic are ca scop prevenția, 

amenajarea, organizarea de exerciții și derularea de acțiuni de intervenții în caz de accidente. 

Activitatea de salvare din mediul subteran speologic se desfășoară în concordanță cu 

prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor și organizarea activității de 

salvare din mediul subteran speologic, cu reglementările Corpului Român Salvaspeo - 

CORSA și cele ale Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, cu avizul 

Administrației. Prin excepție, activitățile efective de intervenție în caz de accidente în peșteri 

pot fi derulate fără avizul Administrației, fiind suficientă notificarea, prin orice mijloace a 

acesteia. 

 

Articolul 121. Activitățile de educație nonformală și formare profesională în mediu subteran 
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speologic se desfășoară în concordanță cu legislația în vigoare, cu avizul Administrației. 

 

Cercetare științifică 

 

Articolul 122. Activitățile de cercetare științifică, precum și implementarea altor tipuri de 

proiecte sau activități, pot fi desfășurate pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, atât la 

suprafața terenului, cât și în mediul subteran.  

 

Articolul 123. Activitatea de cercetare științifică, inclusiv a celei de explorare, cartare, și 

documentare în peșteri, pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 se desfășoară cu 

respectarea prevederilor legale și cu avizul Administrației. 

 

Articolul 124. Pentru activitățile propuse a se desfășura pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 în mediul subteran,  anterior solicitării avizului Administrației, este necesară 

obținerea unei autorizații din partea Comisiei Patrimoniului Speologic care funcționează sub 

coordonarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și a Avizului emis de 

Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Bihor, precum și altor avize și autorizații, 

conform prevederilor legale specifice în vigoare. 

 

Articolul 125. Pentru activitățile de cercetare științifică de natură arheologică propuse a se 

desfășura pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, anterior solicitării avizului 

Administrației, este necesară obținerea unei Autorizații din partea Ministerului Culturii și 

Patrimoniului Național, conform prevederilor legale din domeniul arheologiei. 

 

Articolul 126. Administrația va acorda sprijin logistic pentru activități de cercetare 

desfășurate pe suprafața sitului, în limita posibilităților și numai pentru atingerea obiectivelor 

de management ale acestuia. 

 

Articolul 127. Colectarea de specii de floră și faună actuală și fosilă în scop științific sau de 

cercetare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062 se face cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare și cu avizul Administrației. 
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Articolul 128. Activitatea de cercetare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, efectuată 

de către colaboratori externi ai Administrației, se desfășoară pe baza unui contract de 

cercetare încheiat cu aceasta. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părți. 

 

Articolul 129. Administrația va fi beneficiarul rezultatelor activităților de cercetare științifică 

desfășurate pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0062, utilizarea datelor făcându-se 

ulterior cu respectarea drepturilor de autor. 

 

Articolul 130. Reconstrucția habitatelor deteriorate de pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 se va face pe baza unui studiu științific, aprobat de Consiliul Științific și avizat 

de Administrație. 

 

Articolul 131. În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale, care periclitează 

integritatea habitatelor și/sau speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 

ROSCI0062, Administrația va sesiza instituțiile cu competențe în domeniu, în vederea luării 

măsurilor legale care se impun. Soluțiile propuse pe baza unor studii științifice, vor fi supuse 

aprobării Consiliului Științific și avizate de Administrație. 

 

Finanțare 

 

Articolul 132. Activitățile Administrației sunt finanțate din următoarele surse: 

 - Bugetul de stat și al autorităților publice județene și locale; 

 - Activități proprii și din sistemul de tarife instituit conform legislației în vigoare; 

 - Proiecte realizate de administrator sau în colaborare cu alte organizații/instituții și 

finanțate prin programe locale, naționale, comunitare sau internaționale; 

 - Subvenții, donații, sponsorizări, contribuții. 

 

CAPITOLUL V - Sancțiuni 

 

Articolul 133. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare. 
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Articolul 134. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenție, dacă 

faptele nu au fost săvârșite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracțiuni. 

 

Articolul 135. Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către personalul 

Administrație sau de alte persoane împuternicite, potrivit legislației în vigoare.  

 

Articolul 136. Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului își dovedește 

identitatea cu legitimații emise de Administrație, conform legii. 

 

CAPITOLUL VI - Dispoziții finale 

 

Articolul 137. În cazul producerii de fenomene de forță majoră pe teritoriul sitului Natura 

2000 ROSCI0062, instituțiile abilitate intervin conform prevederilor legale, în vederea 

mobilizării și luării măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative. 

 

Articolul 138. Proprietarii terenurilor extravilane situate pe teritoriul sitului Natura 2000 

ROSCI0062 și supuse unor restricții de utilizare, sunt scutiți de plata impozitului pe teren, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Articolul 139. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Administrației, conform 

legislației în vigoare. 

 

Articolul 140. Administrația pune la dispoziția publicului interesat și a autorităților 

administrației publice locale prezentul regulament. 


