
 

 

REGULAMENTUL GEOPARCULUI  

PLATOUL MEHEDINŢI 

 

  

CAPITOLUL I  

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI 

MANAGEMENTUL GEOPARCULUI PLATOUL MEHEDINŢI  

 

Art. 1.Geoparcul Platoul Mehedinți, declarat prin Hotarirea 

Guvernului nr. 2151/2004,este  arie naturală protejată de interes international si 

este incadrat conform OUG nr. 57/2007 (Cap.2 Art 5 litera b.) privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice , cu modificările si completările ulterioare in categoria  arii naturale 

protejate.                                                                

          Art. 2.Geoparcul este un teritoriu ce cuprinde elemente de interes 

geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric si 

cultural.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Caracteristicile geologice sunt cuprinse intr-un numar de 17 situri de 

importanță științifică, educațională sau estetică, reprezentative pentru un anumit 

moment din istoria pămîntului ori pentru anumite evenimente sau procese 

geologice.  

Geoparcul Platoul Mehedinți are limitele stabilite prin 

HotărireaGuvernului 2151/2004 cu o suprafață de 106000 ha si o strategie de 

dezvoltare teritorială in folosul comunitaților locale, a caror existență este bazată 

pe valorificarea resurselor naturale si culturale, pe principiul dezvoltării 

durabile.  

  Geoparcul Platoul Mehedinți este zona cu așezări umane gestionate in așa 

fel încît să constituie modele de dezvoltare a comunităților in armonie cu mediul 

natural.  

Managementul Geoparcului se realizează in conformitate cu strategia de 

dezvoltare teritorială identificată. Pentru asigurarea managementului siturilor 

geologice, naturale, istorice, culturale, precum si pentru valorificarea resurselor 

naturale disponibile, potrivit cerințelor de consum ale populațiilor locale, in 

cuprinsul Geoparcului sunt delimitate zone cu regim diferențiat de protecție, de 

conservare si de valorificare a resurselor. 

 Geoparcul Platoul Mehedinți corespunde categoriei V  de clasificare 

IUCN (uniunea internațională pentru conservarea naturii) și are in protecție si 

conservare urmatoarele arii naturale protejate: 

http://lege5.ro/Gratuit/geydqobuge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2007-privind-regimul-ariilor-naturale-protejate-conservarea-habitatelor-naturale-a-florei-si-faunei-salbatice?pid=&d=2015-11-10


 Cornetul Băii şi Valea Mănăstirii; 

 Cornetul Bălţii; 

 Cheile Coşuştei;  

 Cornetul Babelor şi Cerboanei; 

 Pereţii calcaroşi de la izvorul Coşuştei; 

 Pădurea Borovăţ; 

 Peştera lui Epuran; 

 Cheile Topolniţei si Peştera Topolniţa; 

 Pădurea de pe Muntele Drăghiceanu; 

 Tufărişurile mediteraneene Peşterii Izverna; 

 Cornetul Piatra Încălecată; 

 Izvorul carstic cu stâncăriile de la Camăna; 

 Pădurea de liliac de la Ponoarele; 

 Complexul carstic de la Ponoarele; 

 Tufărişurile mediteraneene Cornetul Obârşia-Cloşani; 

 Padurea Gorganu; 

 Rezervaţia naturală Peştera Isverna, recunoscută prin Hotărârea de 

Guvern nr. 2151/30.11.2004.  

  Art.3. Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti(AGPMH) este 

asigurată conform Contractului nr. 102 712/ SB / 22.11.2005 de către Consiliul 

Judeţean Mehedinti, prin Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti, 

creata în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Mehedinti nr. 91/II/2012, instituţie 

publică cu personalitate juridică. 

Organigrama Directiei Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti este 

aprobata prin Hotarirea Consiliului Judetean Mehedinti  nr.50/29.05.2015.  

Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti este indrumata de 

un Consiliu Stiintific  cu rol de autoritate stiintifica pe teritoriul ariei naturale 

protejate si e  numit prin ordinul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor.  

            AGPMH coordonează unitar activităţile de pe raza GPMH, în vederea 

protejării peisajelor, conservării biodiversităţii şi a utilizării durabile  a 

resurselor naturale, în conformitate cu planul de management şi zonarea internă 

a geoparcului. 

 In aplicarea masurilor de protectie, conservare si dezvoltare durabila a 

zonei Geoparcului este sprijinita de un Consiliu Consultativ alcatuit din 

reprezentanti ai institutiilor, organizatiilor economice, organizatiilor  

neguvernamentale, autoritatilor si comunitatilor locale, consiliu numit prin ordin 

de ministru. 

1. În interiorul parcului există şi zone de intravilan, conform Planurilor 

de Urbanism General ale localităţilor. 

2. Zonarea interioară a GPMH se  realiza ulterior  cu respectarea 

legislatiei in vigoare O.U.G. 57/2007. 

Art.4. În conformitate cu O.U.G. 57/2007, art. 19, pct. (2), pe lângă  

Directia Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti funcţionează un Consiliu 



Consultativ. În baza aceluiaşi act normativ – O.U.G. 57/2007 art. 19, pct. (4),  

activitatea Directiei Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinti este 

îndrumată de un Consiliu Ştiinţific. 

 

 

CAPITOLUL II 

 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN GEOPARCUL PLATOUL 

MEHEDINŢI 

 

Agricultură  si păşunat 

 

Art. 5. Pe teritoriul GPMH, cu sprijinul autorităţilor locale, se va promova 

o agricultură ecologică, proprietarii sau utilizatorii de terenuri urmând a folosi 

metode prietenoase pentru mediu şi a elimina practicile agricole 

necorespunzătoare (arături perpendiculare pe curba de nivel, folosirea 

insecticidelor şi pesticidelor, etc.). 

 

Art.6. Exploatarea păşunilor este permisă doar pentru animalele 

persoanelor şi comunităţilor din satele care deţin păşuni în arealul GPMH. 

  

Art. 7. Pe teritoriul GPMH activitatea pastorală se desfăşoară respectându-

se încărcătura de animale conform bonităţii pajiştilor, responsabilitatea în acest 

sens revenind proprietarului păşunii.  

 

Art. 8. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:  

a. păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al 

GPMH este reglementat prin Codul Silvic;  

b. pe păşunile situate in GPMH, păşunatul animalelor domestice se 

desfăşoară în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-

pastorale şi a studiilor de păşunat. GPMH are dreptul de a verifica în 

teren respectarea gradului de încărcare cu animale a păşunilor, conform 

bonităţii acestora;  

c. amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale va urmări încadrarea în peisaj 

şi este permisă cu aprobarea AGPMH;  

d. este interzisă amplasarea locurilor de târlire la mai puţin de 50 m de 

cursurile de apă sau izvoare; 

e. pasunatul este o activitate traditionala care este permisa in geoparc. 

 

Art. 9. AGPMH poate solicita deţinătorilor legali ai păşunilor realizarea 

de studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor, în vederea 

reglementării corespunzătoare a păşunatului şi a categoriilor de animale. 

 

 



Activităţile de silvicultură, de vânătoare şi pescuit 

 

Art.10.  (1) Activităţile de silvicultură se desfăşoară în conformitate cu  

amenajamentele silvice a ocoalelor silvice sau ale altor persoane fizice sau 

juridice ce deţin sau administrează suprafeţe de pădure în Geoparc și se supun 

reglementărilor legale în vigoare: Codul Silvic şi alte acte normative specifice 

domeniului, inclusiv norme şi instrucţiuni tehnice.   

(2) AGPMH participă la elaborarea (în cadrul conferinţelor de amenajare) 

și avizarea amenajamentelor silvice, în scopul punerii acestora în concordanţă cu 

planul de management al parcului.  

(3) La încadrarea funcţională a pădurilor de pe teritoriul GPMH se va ţine 

cont şi de prevederile ghidului de amenajare şi gospodărire a pădurilor în arii 

protejate. 

(4) AGPMH are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tratamentelor 

(natura, intensitatea  și volumului tăierilor) în fondul forestier naţional de pe 

raza GPMH. În cazul constatării unor nereguli în fondul forestier  de stat  va 

sesiza Direcţia Silvica Mehedinți. În cazul constatării unor nereguli în fond 

forestier privat, public-privat sau în cazul vegetaţiei forestiere din afara va sesiza 

Comisariatele de Regim Silvic şi Cinegetic. În acest scop structurile de 

administrare silvică sunt obligate să înainteze AGPMH planul de amplasare a 

tăierilor de masă lemnoasă și  borderoul de pe suprafaţa GPMH înainte de 

începerea noului an forestier pentru avizare. Autorizaţiile de exploatare vor fi 

obligatoriu vizate de către AGPMH.  

Art. 11. În vederea aprovizionării cu lemn de foc și lemn pentru 

construcţii rurale  a comunităţilor locale izolate din zona Geoparcului precum și 

a sălaşelor și stânelor limitrofe zonelor de protecție  integrală, Consiliul Ştiinţific 

poate aproba anual punerea în valoare şi extragerea cantităţii de masa lemnoasă 

necesară din zona de protecție  integrală.  

Vânătoare  
Art. 12. În conformitate cu prevederile Legii vânătorii nr. 407/2006, cu 

completările și modificările ulterioare pe teritoriul geoparcului vânătoarea este 

permisa.  

Art. 13.  Acţiunile de evaluare a faunei de interes cinegetic şi de 

interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului cinegetic cu 

participarea AGPMH.  Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa 

cu o săptămână înainte AGPMH despre intenţia de organizare a evaluării, 

urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.  

Art. 14. Faptele ilegale din domeniile vânătorii pot fi constatate și 

sancţionate de personalul GPMH, împuternicit în acest sens, precum și de alte 

persoane abilitate conform prevederilor legale. 

Art.15. Pescuitul şi vânătoarea sunt interzise în arealul rezervaţiilor 

GPMH.  

 

 



Industrie şi construcţii 

 

Art.16. Pe teritoriul GPMH vor fi monitorizate activităţile economice  

pentru care au fost emise avize favorabile. 

 

 

Art.17. Deschiderea sau redeschiderea de şantiere de exploatare a 

resurselor naturale este reglementată după cum urmează: 

a) este interzisă în rezervaţii şi în imediata vecinătate a altor obiective 

protejate ale GPMH; 

b) este permisă în restul teritoriului numai cu avizul Consiliului Ştiinţific 

al GPMH pe bază de studiu de impact de mediu şi după obţinerea 

tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare. 

 

Art.18. AGPMH poate institui un sistem de tarife pentru realizarea de 

venituri suplimentare con.form OUG 57/2007. 

 

  Art.19. (1) Activităţile de construcţii şi modificări ale infrastructurii de 

transport si comunicaţii, în GPMH se vor desfăşura in baza hotararii C.S. 

             (2) Analiza documentaţiilor şi a amplasamentelor în teren în vederea 

avizării va fi realizată de AGPMH după achitarea de către solicitant a unei taxe 

stabilite de Consiliul Judeţean Mehedinţi.  

 

Art.20. Modificările în planurile de urbanism existente, vor fi însoţite de 

studii de impact de mediu, şi de avizul Consiliului Ştiinţific al GPMH.  

 

Art.21.  Documentatiile depuse în scopul modificării planurilor generale 

de urbanism ale localităţilor din interiorul Geoparcului, se analizeaza de către 

Consiliul Ştiinţific al GPMH in vederea emiterii unei hotarari. 

 

Art.22. Pe teritoriul Geoparcului, în intravilan, se va urmări realizarea de 

construcţii în stil arhitectural local. 

Art. 23. (1) Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de 

urbanism ale localităţilor si OUG 57/2007 pentru suprafeţele aflate in geoparc.   

(2) Pe teritoriul geoparcului, realizarea de construcţii permanente sau 

temporare se face cu respectarea legislaţiei în vigoare pe baza unui studiu de 

impact de mediu (în extravilan) avizat de CŞ al AGPMH, aprobat de DAGPMH.  

Art. 24.  Administratorii căilor de comunicaţii rutiere au obligaţia de a 

solicita administraţiei geoparcului aprobarea pentru executarea lucrărilor de 

întreţinere.  

 

  



 

Cercetarea ştiinţifică 

 

Art.25.  AGPMH promovează şi, în măsura posibilităţilor, sprijină 

activităţile de cercetare ce au ca scop conservarea patrimoniului natural si 

etnocultural din arealul GPMH. 

 

Art.26.  Activităţile practice cu studenţii şi elevii, precum şi recoltarea de 

probe şi eşantioane pentru temele de cercetare şi în scop ştiinţific, analize, ca 

material educativ şi întocmirea de colecţii, se face pe baza protocoalelor stabilite 

în scris cu AGPMH.  

 

Art.27.  Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul GPMH este 

coordonată de Consiliul Ştiinţific şi se desfăşoară cu avizul AGPMH pe baza 

unui protocol de colaborare încheiat între aceasta (AGPMH) si  persoane fizice 

sau juridice interesate.  

 

Art.28. AGPMH completează permanent baza de date ştiinţifice, 

identifică domeniile prioritare de cercetare pe care le supune spre aprobare 

Consiliului Ştiinţific şi le pune la dispoziţie celor interesaţi. 

 

Art.29. AGPMH va iniţia, atunci când este cazul, acţiuni de  reconstrucţia 

ecologică a habitatelor deteriorate, care se va face pe baza unor studii avizate de 

Consiliul Ştiinţific şi Academia Româna. 

 

Art.30. (1) Introducerea de specii alohtone sau care nu au existat în arealul 

GPMH este interzisă. 

               (2) În cazul apariţiei speciilor invazive care periclitează integritatea 

ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare sau eliminare pe baza unor studii 

avizate de Consiliul Ştiinţific al GPMH şi Academia Româna.   

 

Art.31. Relaţiile AGPMH cu centrele de cercetare, se desfăşoară pe baza 

protocoalelor de colaborare, iar rezultatele investigaţilor cercetărilor ştiinţifice 

vor fi furnizate AGPMH pentru completarea bazei de date.  

Art. 32.  Cercetarea ştiinţifică în AGPMH are ca scop cunoaşterea şi 

conservarea biodiversităţii  şi a celorlalte componente ale mediului fizico-

geografic şi socio-cultural. Aceasta va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea 

scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii și a peisajului zonei. 

Art. 33.  Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul  DAGPMH se 

poate desfăşura:  

a)  de către personalul  administraţiei geoparcului în baza unui plan 

propriu aprobat de CŞ; 



b)  în colaborare cu administraţia  geoparcului, pe baza de contract de 

parteneriat sau voluntariat ştiinţific încheiat de către  terţe persoane fizice sau 

juridice; 

c)  independent de către terţe persoane fizice sau juridice cu aprobarea 

administraţiei geoparcului și cu respectarea  clauzelor stipulate în aprobare.  

Art. 34.  Persoanele și instituţiile care derulează activităţi de cercetare pe 

teritoriul DAGPMH vor pune la dispoziţia administraţiei rezultatele obţinute, şi 

după caz, baza cu datele primare, cu respectarea dreptului de autor. 

Art. 35.  Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare 

ştiinţifică, analize sau ca material educativ se poate face numai cu acordul scris 

al AGPMH, solicitantul fiind obligat să pună la dispoziţia  administraţiei 

informaţiile privind calitatea, cantitatea  și locul de prelevare a eşantioanelor.  

Art. 36.  Activităţile de cercetare ştiinţifică în AGPMH efectuate de 

colaboratori externi se vor desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu 

AGPMH. AGPMH va urmări includerea DAGPMH în programe de cercetare 

naţională şi internaţională.  

Art. 37.  Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza 

unui studiu ştiinţific avizat de CŞ.  

Art. 38.  În cazul apariţiei unor specii invazive de plante și animale care 

periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare și eliminare a 

acestora pe baza unui studiu avizat de CŞ.  

                                               

 

 

Turism, reguli de vizitare 

 

Art.39. Tarifule de vizitare se propun de catre AGPMH pentru avizare la 

Ministerul Mediului Apelor si Padurilor.  

 

Art.40. Localnicii şi cetăţenii provenind din localităţi care au proprietăţi 

pe raza GPMH nu plătesc tariful de vizitare în Geoparc. Sunt, de asemenea, 

exceptaţi de la plata acestui tarif proprietarii, administratorii de terenuri. Cu 

avizul AGPMH, societăţile care desfăşoară activităţi pe baze contractuale cu 

aceştia, angajaţi ai proprietarilor sau administratorilor societăţilor sus 

menţionate, sunt ,de asemenea, exceptate de la plata tarifului de vizitare în parc. 

 

Art.41. (1) Excursiile de grup în GPMH, organizate de agenţii de turism în 

scopuri comerciale, se desfăşoară cu ghizi autorizaţi, după înştiinţarea cu cel 

puţin 5 zile înainte a AGPMH. 

             (2) Vizitarea GPMH este permisă numai pe traseele marcate în acest 

scop. Accesul pe trasee nemarcate, precum şi pe cele de căţărare se face cu 

acordul prealabil al AGPMH. 

 



Art.42. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi 

amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu aprobarea 

AGPMH.  

 

Art.43. Camparea pe teritoriul GPMH se reglementează astfel: 

a. Camparea este permisă în zonele amenajate sau în locurile 

marcate. 

Amplasarea bivuacului este permisă pe teritoriul geoparcului 

numai de la apusul până la răsăritul soarelui, fără facerea 

focului. 

b. Dreptul de campare poate fi revocat de către administratorul 

campingului în cazul comiterii următoarelor fapte de către 

persoanele ce-l utilizează: încălcarea regulilor Geoparcului, 

conduită agresivă, zgomot, ceartă, etc. 

c. săparea de şanţuri în jurul locurilor de campare este interzisă. 

 

 

Art.44. Regimul deşeurilor pe teritoriul GPMH se reglementează astfel: 

a. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel, turiştii având 

obligaţia de a evacua deşeurile în locuri special amenajate 

pentru colectare; 

b. responsabilitatea depozitării temporare precum şi a evacuării, 

cel puţin o dată pe lună, a deşeurilor la pensiunile şi casele de 

vacanţă, cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu 

existe posibilitate de acces pentru câini sau animale sălbatice, 

revine gestionarilor sau proprietarilor clădirilor sau facilităţilor 

turistice în cauză.   

 

Art.45. (1) Se interzice distrugerea, degradarea sau  colectarea speciilor de 

floră si faună, distrugerea habitatelor acestora, a mostrelor de roci si fosilelor, 

precum si speleotemelor sau a resurselor peşterilor. 

   (2) Se interzice colectarea, menţinerea ilegală în captivitate a animalelor 

sălbatice şi exploatarea acestora în diverse scopuri.  

Art. 46.  Recoltarea unor  resurse  regenerabile, precum recoltarea  de 

fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale se pot desfăşura numai de 

către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul 

Geoparcului sau de comunităţile locale, cu avizul administraţiei ariei naturale 

protejate.  

Art. 47.  Colectarea de specii de floră şi faună se poate face doar în scop 

ştiinţific şi numai cu acordul scris al DAGPMH (cu excepţia speciilor comune 

de plante folosite în scop medicinal).  

Art. 48.  Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice 

a Geoparcului Platoul Mehedinti  este interzisa.  Nu este permisă distrugerea 



bârlogurilor, vizuinelor,  adăposturilor,  cuiburilor păsărilor sau colectarea 

ouălor acestora în Geoparc.  

Art.49.  Recoltarea humusului și a solului este interzisă pe întreaga 

suprafaţă a geoparcului cu excepţia suprafeţelor din intravilan.  

Art.50.  În cazuri exceptionale, valorificarea resurselor minerale 

regenerabile (captările de apă, etc.) se poate face numai în urma obţinerii 

avizului administraţiei geoparcului și a hotărârii Consiliului Ştiinţific pe baza 

unei documentaţii de specialitate.  

 

 

Art.51. Perturbarea liniştii în GPMH este strict interzisă. Pentru 

organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, etc., cei interesaţi 

vor cere aprobarea AGPMH. 

 

Art.52. (1) Circulaţia bicicletelor în scop de agrement este permisă pe 

traseele amenajate şi semnalizate corespunzător. Circulaţia acestora într-o 

manieră ce deranjează publicul este interzisă. 

   (2) Circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor şi a altor 

vehicule cu motor este permisă numai pe drumurile publice şi pe cele forestiere 

până în dreptul indicatoarelor sau barierelor care le limitează accesul. 

               

Art.53.  Este interzisă comercializarea produselor alimentare, amplasarea 

tonetelor în GPMH, cu excepţia zonelor de intravilan sau a cabanelor sau 

pensiunilor turistice.  

 

          Art.54. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor 

informative şi indicatoare,  precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de 

marcaj de pe traseele turistice sau intrarea în incinta oricărui spaţiu atribuit 

conservării biodiversităţii, loc îngrădit, pieţe de monitoring etc. Această regulă 

este aplicabilă numai acolo unde un panou informativ notifică intrarea interzisă. 

 

           Art.55. Este interzisă degradarea adăposturilor, podeţelor, construcţiilor si 

amenajărilor de pe teritoriul GPMH.  

 

          Art.56.  Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare este 

interzisă în GPMH. Cei interesaţi pot obţine permis de la AGPMH, contra 

achitării tarifului aprobat.  

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

 
PROCEDURA DE AVIZARE A ACTIVITATILOR DESFASURATE IN PERIMETRUL 

GEOPARCULUI PLATOUL MEHEDINTI 



 

 

 

Art.57.  Activitatile care pot fi desfasurate in GPMH sunt: 

Activitati se cercetare –toate tipurile de investigatii stiintifice (biologice, 

geologice, paleontologice, arheologice, antropologice, speologice, etc ) care se 

desfasoara pe teritoriul geoparcului- asa cu este ea definite de lege; 

Activitati de turism si recreare – prin care se intelege activitati de turism 

pe traseele turistice amenajate cu infrastructura pentru turismul de masa, 

incluzand toate tipurile de turism: ecoturism, cicloturism, hipoturism, turism 

stiintific, etc; 

Activitati instructive – educative – scoli, stagii de practica, aplicatii 

tematice avand ca obiect educatia biologica, ecologica, etc; 

Realizarea de material audio-vizuale cu character stiintific sau comercial; 

Activitati de exploatare a resurselor natural regenerabile: material lemnos, 

fructe de padure, plante medicinale, ciuperci, etc; 

Apicultura; 

Pasunatul; 

 

Procedura de avizare a activitatilor in Zonele de Protectie Integrala 

 

Desfasurarea activitatilor in zone de protectie integral este permisa pe 

baza avizelor emise de catre DAGPMH, in baza hotararii CS al GPMH.  

In cazul in care se solicita autorizatii pentru activitati neexistente pe lista 

celor avizate de CS al GPMH, solicitarea va fi inaintata catre DAGPMH in 

termen de 30 de zile de la data solicitarii. 

Solicitarile pentru eliberarea unei autorizatii, pot fi transmise catre 

DAGPMH de catre persoanele juridice sau fizice interesate. 

Solicitarile pentru autorizarea de activitati in zone de protectie integral pot 

fi facute pentru un termen de pana la 1 an, dupa care acestea trebuie reinnoite, cu 

mentionarea concreta a perioadei pentru care se face solicitarea. 

In vederea obtinerii unei autorizatii pentru desfasurarea de activitati in 

zone de protectie integrala, solicitarea in forma scrisa inaintata DAGPMH va 

cuprinde: 

- Obiectivul sau obiectivele pentru care se solicita autorizatia; 

- Durata pentru care se solicita autorizatia; 

- Activitatile pentru care se solicita autorizatia; 

- Prezentarea organizatiei sau a persoanei fizice; 

- Componenta echipei si componenta si rolul fiecaruia; 

- Metodele si tehnicile de lucru; 

- Datele de contact ale persoanei care solicita autorizatia; 

Inainte de emiterea autorizatiei, DAGPMH poare solicita acestuia 

informatii suplimentare, referinte si recomandari. 

In termen de 15 zile de la incheierea activitatii autorizate, cu exceptia 

activitatilor de vizitare in scop recreativ, solicitantul va inainta catre DAGPMH 



un raport asupra activitatilor desfasurate, raport care va fi insotit de copii ale 

materialelor relevante obtinute pe parcursul desfasurarii activitatii, acestea 

urmand a fi utilizate in conditiile stabilite de ambele parti. DAGPMH poate 

solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezent. Obtinerea unei noi 

autorizatii pentru desfasurarea activitatilor in zone de protectie integral este 

conditionata de remiterea catre DAGPMH a raportului. Pe motive intemeiate, la 

solicitare, DAGPMH poate accepta prelungirea acestui termen. 

Pentru situatii speciale acordurile se obtin, conform OUG 57/2007 Art 22 

pct 6. 

Refuzul autorizarii activitatilor in zone de protectie integral solicitate va fi 

insotit de o motivare. 

In vederea informarii publicului, DAGPMH va face cunoscut pe site-ul 

sau autorizatiile emise, cu precizarea persoanei juridice sau  fizice autorizate, 

duratei autorizarii si tipului de activitate autorizata. 

 

Procedura de avizare a activitatilor in zone de management durabila: 

In conformitate cu prevederile OUG 57/2007 desfasurarea activitatilor in 

zone de management durabila este permisa pe baza avizelor emise de catre 

DAGPMH. 

Solicitarile pentru eliberarea unor avize, pot fi transmise catre DAGPMH 

catre persoanele juridice sau fizice interesate. 

Solicitarile, cu exceptia celor pentru activitati de vizitare in scop recreativ, 

vor fi inaintate catre DAGPMH cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de 

data preconizata a inceperii activitatilor. DAGPMH va comunica in termen de 

20 de zile obtinerea sau refuzul avizului. 

  Solicitarile pentru avizare de activitati in zone de management durabila 

pot fi facute pentru un termen de pana la 1 an, dupa care acestea trebuie 

reinnoite, cu mentionarea concreta a perioadei pentru care se face solicitarea. 

In vederea obtinerii unui aviz pentru desfasurarea de activitati in zone de 

management durabila, solicitarea in forma scrisa inaintata DAGPMH va 

cuprinde: 

- Obiectivul sau obiectivele pentru care se solicita avizul; 

- Durata pentru care se solicita avizul; 

- Activitatile pentru care se solicita avizul; 

- Prezentarea organizatiei sau a persoanei fizice; 

- Metodele si tehnicile de lucru; 

- Datele de contact ale persoanei care solicita avizul; 

 Inainte de emiterea avizului, DAGPMH poare solicita acestuia informatii 

suplimentare, referinte si recomandari. 

In termen de 15 zile de la incheierea activitatii autorizate, cu exceptia 

activitatilor de vizitare in scop recreativ solicitantul va inainta catre DAGPMH 

cu raport asupra activitatilor desfasurate, raport care va fi insotit de copii ale 

materialelor relevante obtinute pe parcursul desfasurarii activitatii. DAGPMH 

poate solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezent. Obtinerea unui nou 



aviz pentru desfasurarea activitatilor in zone de management durabila este 

conditionata de remiterea catre DAGPMH a raportului. Pentru motive 

intemeiate, la solicitare, DAGPMH poate accepta prelungirea acestui termen.  

Pentru situatii speciale acordurile se obtin conform OUG 57/2007 Art. 22 

pct 8.  Refuzul avizarii activitatilor in zone de conservare durabila solicitate va fi 

insotit de o motivare. 

In vederea informarii publicului, DAGPMH va face cunoscut pe site-ul 

sau avizele emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate, durata 

avizarii si tipului de activitate autorizata. 

              SUS) 

           Precizari: 

                        

Autorizarea activitatilor de recoltare a fructelor de padure, a plantelor 

medicinale si a ciupercilor se va face in urma elaborarii unui studiu de evaluare 

a capacitatii de suport la recoltare a speciilor pe an si unitatea de suprafata, 

pentru ca aceasta activitate sa nu afecteze dezvoltarea si capacitatea de inmultire 

la nivel de individ si sa se poata mentine perenitatea ecosistemica.  

Autorizarea pasunatului va fi permisa in zonele neforestiere si in urma 

elaborarii unui studiu privind capacitatea de suport a vegetatiei pe categorii de 

animale.  

Autorizarea amplasarilor de stupine se va face in baza unor angajamente 

ferme din partea solicitantului: pentru asigurarea unei securitati a turistilor, 

stupinele vor fi amplasate la o distanta mai mare de 300 metri de traseele 

turistice, pentru evitarea degradarii cadrului natural nu este permisa aducerea de 

animale domestice ( caini, pasari, etc) in vatra stupinei, nu este permis focul 

direct pe sol si nici compactarea acestuia; toate aceste prevederi urmind a fi 

specificate intr-un contract ce se va incheia intre apicultorul solicitant si 

DAGPMH. 

 Escalada sportiva 

                             

 Practicarea escaladei sportive si a alpinismului in GPMH se face in 

conditiile prezentului regulament, in conformitate cu legislatia ariilor naturale 

protejate. 

  Practicarea escaladei in GPMH se face in spiritul legii, al respectului fata 

de natura, a conservarii valorilor pentru care zona a fost declarata arie naturala 

protejata, a conservarii etic alpin, a oportunitatilor viitorului. In GPMH catararea 

se practica in concordanta cu “ Declaratia din Tirol privind cele mai bune 

practici in sporturile montane”. 

  Accesul la trasee de catarare este permis celor care sunt echipati 

corespunzator, care stiu sa foloseasca materialele din dotare si care detin 

abilitatile corespunzatoare. 

          Practicarea escaladei sportive si a alpinismului se face pe proprie 

raspundere, sportivii fiind in permanenta constienti ca practica sporturi de risc.        

Practicantii acestor activitati au obligatia sa verifice pentru propria siguranta 



calitatea punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului. In  caz de 

nesiguranta se va intrerupe ascensiunea. Purtarea unei casti de protectie este 

recomandata indiferent de tipul traseului. 

  Pentru parcurgerea traseelor de catarare din GPMH este nevoie de 

instiintarea administratiei geoparcului, si de aprobarea administratiei in cazul 

activitatilor colective organizate ( tabere de alpinism sau escalada, concursuri de 

alpinism sau escalada, activitati lucrative de genul cursurilor de initiere, rapeluri 

comerciale, team building-uri etc.). 

  Deschiderea de trasee in teren de aventura (efectuarea de premiere) si 

echiparea de trasee de escalada se reglementeaza prin prezentul regulament. 

Practicarea catararii pe stanca cu ajutorul sculelor de catarare pe gheata 

(dry tooling) este interzisa in GPMH. 

Accesul la si dinspre zonele de catarare se va face numai pe potecile 

balizate/marcate. In absenta acestora accesul se va face pe potecile cele mai 

evidente, evitand pe cat posibil avansarea pe zone de vegetatie. Pentru a 

preantampina eroziunea, atat la urcare cat si la cobarare se vor evita scurtaturile 

la serpentinele potecilor.Se vor evita caborarile pe linia de cea mai mare panta 

care angreneaza mari mase de pamant, grohotis, sau frunze. 

Se interzice ruperea plantelor, crengilor copacilor sau deteriorarea 

acestora. Se interzice deranjarea animalelor (pasari, reptile etc.). 

In zonele de catarare se va mentine un nivel sonor decent, adecvat 

situatiei. Se vor evita  discutiile cu glas tare, se vor evita strigaturile, fluieraturile 

si chiotele care nu sunt strict necesare, ca de ex. strigate  de bucurie la 

finalizarea unui traseu. Necesare sunt considerate comenzile de coarda si cele 

care avertizeaza asupra unui pericol iminent ( de ex.”atentie…piatra!!!”). 

Se interzice folosirea echipamentelor din traseele de alpinism si escalada 

in alte scopuri decat a celor pentru care au fost amplasate, ca de exemplu 

blocarea unor regrupari cu corzi fixe destinate unor activitati lucrative. 

Organizatorii de activitati colective sa verifice calitatea punctelor fixe de 

asigurare din trasee inainte de a desfasura activitati pe acestea. 

          La organizarea activitatilor colective (minim 10 persoane), organizatorul 

are obligatia de a obtine avizul DAGPMH si al Serviciului Public Salvamont 

local. 

 Orice activitate colectiva organizata nu are voie sa blocheze pe o perioada 

de timp nejustificat de lunga a unui sector dintr-o zona de catarare. Accesul la 

traseele pe timpul desfasurarii unor activitati de acest gen trebuie sa fie posibil 

in acelasi timp si cataratorilor care nu tin de grupul respectiv.  

  Cataratorii care viziteaza geoparcul au obligatia sa se informeze in mod 

corespunzator asupra particularitatilor practicarii catararii in GPMH. 

Echiparea de trasee de escalada sportiva este permisa numai in zonele 

desemnate ca zone de escalada sportiva, si numai cu avizul DAGPMH. 

Echiparile de trasee de escalada sportiva se fac numai cu echipamente care 

indeplinesc normele in vigoare. 



Desemnarea zonelor de escalada este un instrument prin care se urmareste 

controlul acestei activitati pe teritoriul GPMH.  Prin desemnarea acestor zone se 

realizeaza canalizarea fluxului de cataratori spre zone mai putin sensibile dpdv 

ecologic (areale stancoase curate, fara vegetatie abundenta, care nu gazduiesc 

specii de plante si animale care necesita masuri de protective speciale). 

  In zonele desemnate pentru escalada sportiva unde este semnalat existent 

unor specii de plante si animale care necesita masuri de protectie spciale se vor 

dezechipa traseele existente. 

  Desemnarea zonelor in care se poate practica escalada sportiva se face de 

catre AGPMH, conform legislatiei si procedurilor, in functie de zonarea 

interioara a GPMH si de prevederile Planului de Management al geoparcului. 

  Cataratorii vor semnala AGPMH nerespectarea prevederilor privind 

deschiderea si echiparea de trasee de catarare in GPMH. 

Reechiparile traseelor de alpinism se vor face cu avizul DAGPMH si cu 

respectarea caracterului initial al traseului. 

 Este interzisa practicarea sporturilor extreme (de ex. bungee-jumping, 

Via Ferrata) care necesita amenajari speciale. 

                               

 Prcedura de avizare a activitatilor in zona de dezvoltare durabila a 

activitatilor umane: 

                      

Zone de dezvoltare durabila a activitatilor umane sunt zonele in care se 

permit activitati de investitii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar 

cu respectarea principiului  de utilizare durabila a resurselor naturale si de 

prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii. 

In conformitate cu prevederile OUG 57/2007 desfasurarea activitatilor in 

zone de management durabila este permisa pe baza avizelor emise de catre 

DAGPMH. 

In vederea obtinerii unui aviz pentru desfasurarea de activitati in zone de 

conservare durabila, solicitarea durabila, solicitarea in forma scrisa inaintata 

DAGPMH va cuprinde: 

- Obiectivul sau obiectivele pentru care se solicita avizul; 

- Durata pentru care se solicita avizul; 

- Activitatile pentru care se solicita avizul; 

- Prezentarea organizatiei sau a persoanei  fizice; 

- Metodele si tehnicile de lucru; 

- Datele de contact ale persoanei care solicita avizul ; 

  Inaintea de emiterea avizului, DAGPMH poare solicita acestuia informatii 

suplimentare, referinte si recomandari. 

In cazul in care se solicita emiterea unui aviz pentru executarea unor 

activitati de investitii/proprietarul trebuie sa se asigure ca zona vizata este 

inclusa in intervalul  unitatii teritoriale administrative pe raza careia este situata. 

Orice obiectiv amplasat in aceste zone trebuie sa respecte specificul 

arhitectonic traditional local. 



Planurile si/sau proiectele publice sau private care se intentioneaza a fi 

implementate in aceasta zona si care fie individual, fie impreuna cu alte 

planuri/proiecte, pot avea efecte negative semnificative asupra ariei naturale 

protejate in ce priveste obiectivele de conservare, vor fi analizate in Consiliu 

Stiintific al Administratiei Geoparcului privind necesitatea evaluarii de 

mediu/evaluarii impactului asupra mediului. 

Solicitarile, vor fi inaintate catre DAGPMH cu cel putin 30 de zile 

calendaristice inainte de data preconizata a inceperii activitatilor. DAGPMH va 

comunica in termen de 20 zile obtinerea sau refuzul avizului. 

 

SERVICIUL SALVAMONT 

Art. 66.  Pe teritoriul GPMH acţionează formaţii Salvamont care asigură 

permanenţe în puncte fixe, patrulează pe trasee şi participă la acţiuni de 

intervenţie în caz de accidente. 

 

Art. 67.  AGPMH  colaborează cu formaţiunile  Salvamont şi le sprijină  

logistic dacă este solicitat. 

 

Art. 68. Cursurile/concursurile de alpinism  ce se organizează  pe teritoriul 

Geoparcului sunt permise cu acordul AGPMH, dacă acestea vor fi conduse de 

instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă. La 

prezentarea cererii privind organizarea cursurilor va fi înaintat şi actul care 

certifică avizarea. 

          Pe teritoriul GPMH functioneaza formatii Salvamont care asigura 

permanenta in puncta fixe, patruleaza pe traseele turistice si intervin in caz de 

accidentare a turistilor aflati in zona. 

          Personalul DAGPMH va controla si raspunde de modul de desfasurare la 

activitatilor autorizate a fi desfasurate pe teritoriul geoparcului. 

 

 

CAPITOLUL IV 

SANCŢIUNI  
 

Nerespectarea prevederilor Regulamentului Geoparcului se sanctioneaza 

conform urmatoarelor acte normative:  

- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 195/2005 privind Protectia mediului, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanta de auargenta a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si 

faunei salbatice; 

- Codul silvic – Legea 26/1966; 

- Legea 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice; 

- Ordonanta Guvernului nr.2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor; 



- Legea 81/1993 privind stabilirea cuantumului prejudiciilor din taieri 

ilegale; 

- Legea 407/2006 privind vinatoarea si protectia fondului cinegetic;  

- HG 427/2004  privind circulatia materialelor lemnoase si controlul 

circulatiei acestora modificat prin HG 2183/2004; 

- Legea 635/20.02 privind stabilirea termenelor, modalitatilor si 

perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia 

forestiera din afara fondului forestier national.  

 

Art. 69. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, 

răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform 

legislaţiei în vigoare. 

Art. 70.  Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie 

contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să 

constituie infracţiune. 

 

Art. 71. Cuantumul amenzilor se stabileşte şi se reactualizează periodic, la 

propunerea AGPMH, prin Hotărâre a  Consiliului Judeţean Mehedinti. 

 

Art. 72. (1) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate 

conform Hotărârii Consiliului Judeţean Mehedinti, se sancţionează potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite prin alte acte 

normative specifice. 

   (2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se 

constată de către personalul AGPMH şi se pot aplica atât persoanelor fizice cât 

şi persoanelor juridice.   

 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art.74. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul 

AGPMH.   

 

Art.75. (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin 

prezentul Regulament se face de către personalul AGPMH, ocoalelor silvice, 

gărzii de mediu, de persoanele împuternicite de către Consiliul Judeţean 

Mehedinţi, Consiliile Locale, Ministerul Mediului si Padurilor si de către agenţii 

de poliţie.  

             (2) Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi 

identitatea cu legitimaţii emise şi vizate anual de către AGPMH, al căror format 

va fi popularizat în mass-media şi pe panouri informative. 

 



Art.76. Prezentul regulament  poate fi modificat la propunerea AGPMH 

sau a Consiliului Consultativ de Administrare, cu acordul Consiliului Ştiinţific 

al GPMH.   

Art.77. Orice studii care planifica activitati de exploatare a resurselor 

naturale de pe suprafata Geoparcului cum ar fi studii care planifica activitati 

silvice (amenajamente si alte studii sumare), agricole, geotehnice, turistice, 

piscicole, cinegetice, geologice, etc., orice proiect care planifica lucrari de 

constructii de orice tip, activitati sportive, etc., se supun in mod obligatoriu de 

catre proiectanti, spre avizare, Administratiei GPMH. Avizarea este absolut 

necesara in vederea verificarii de catre Administratia Geoparcului a incadrarii 

activitatilor planificate de studiile sau proiectele mentionate mai sus in 

prevederile planului de management al GAPMH.  
 

 

 

 

 


