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CAPITOLUL I ÎNFIINŢARE, LOCALIZARE, SUPRAFEŢE ŞI MANAGEMENT 

Art.1. Rezervaţia naturală Muntele de sare Praid este arie protejată de interes judeţean şi 

naţional, conform Hotărârii nr. 162/2005 al Consiliului Judeţean Harghita şi al Legii nr. 5/2000 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriuluinațional-secțiunea a III-a zone protejate. 

Conform clasificării IUCN, Rezervaţia natura Muntele de Sare este o arie protejată de categoria 

IV, ca şi caracteristică tipologică fiind o rezervaţie mixtă, botanică-geologică.  

Art.2. Rezervația de interes național Muntele de Sare se află pe teritoriul judeţului Harghita, 

comuna Praid. 

Art.3. Rezervația de interes național Muntele de Sare are o suprafață de 60 ha, aflată la 

altitudinea medie de 550 m.  Limitele rezervației au fost stabilite prin Legea nr. 5/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, și ajustate în 2015 prin măsurile de ajustare la nivel 

național cu consultarea Custodiilor și administratorilor de arii naturale protejate. Ele se pot accesa 

în format GIS de pe platforma Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: 

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434.  

Art.4–(1) Responsabilitatea administrării Rezervației de interes național Muntele de Sare îi 

revine Custodelui desemnat, denumit în continuare Custode, respectiv Societatea de Geografie 

Cholnoky Jenő, în baza Convenţiei de Custodie nr. 207/29.03.2011 încheiată cu Ministerul 

Mediului şi Pădurilor. 

(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul rezervației naturale și 

planul de management, și urmărește respectarea acestora, în conformitate cu  statutul de 

rezervație naturală al acesteia. 

Art.5. Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

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

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, pe suprafaţa rezervației Muntele de Sare sunt interzise activităţile cu impact 

semnificativ, care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale 

speciilor și formelor indedite de exocarst pentru care rezervația a fost desemnată. 

Art.6. Conform prevederilor art. 21 alin. 5, din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 

naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din 
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perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare vor fi armonizate de către autorităţile 

emitente cu prevederile Planului de management al Rezervației de interes național Muntele de 

Sare. 

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 10, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, în emiterea actelor de reglementare pentru planuri, proiecte sau activităţi 

cu impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ, autorităţile 

competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin cont de avizul Custodelui Rezervației de 

interes național Muntele de Sare. Emiterea Avizului Custodelui Rezervației de interes național 

Muntele de Sare se face în baza unei solicitări adresate Custodelui conform prevederilor legale în 

vigoare şi ale prezentului Regulament. 

Art.8. În conformitate cu prevederile art. 28 alin. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, autorităţile competente de mediu vor consulta custodele Rezervației de 

interes național Muntele de Sare în cadrul etapei de încadrare a proiectelor, planurilor sau 

activităţilor ce pot afecta semnificativ situl. 

Art.9. În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 3, din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, proprietarii de terenuri extravilane situate în Rezervația Muntele de Sare, 

supuse unor restricţii de utilizare sunt scutiţi de plata impozitului pe teren. 

 

CAPITOLUL II REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN REZERVAȚIA DE 

INTERES NAȚIONAL MUNTELE DE SARE. 

Art.10. În perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare, este interzis accesul cu 

mijloace motorizate, sau cu mijloace cu tracțiune animală excepție pentru cele cu tracțiune de 

animale fiind drumul ce coboară de la DN13A la pârâul Corund.   

Art.11. Circulaţia cu mijloace motorizate în perimetrul habitatelor sus amintite, în afara 

drumurilor deschise accesului public, este permisă doar custodelui în timpul exercitării atribuţiilor 

legale legate de administrarea ariei naturale protejate, echipelor de cercetare, echipelor salvamont, 

ale Jandarmeriei sau ale serviciilor medicale de urgenţă aflate în misiune, proprietarilor sau 

administratorilor de terenuri în scopul gestionării acestora cu înştiinţarea prealabilă a Custodelui. 
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Art. 12. Este interzisă organizarea în perimetrul Rezervației de interes național Muntele de 

Sare și în imediata apropriere, a oricăror  competiţii sportive motorizate.  

Art. 13. Este interzisă deschiderea unor noi drumuri pe lângă cele existente. 

Art. 14. Se interzice intrarea oricărui vehicol cu tracțiune animalieră sau motorizată pe malul 

și versantul stâng al pârâului Corund din incinta rezervației. 

Art. 15. Evitarea construirii liniilor electrice care să traverseze rezervația; 

Art.16. Vânătoarea pe suprafața Rezervației de interes național Muntele de Sare este interzisă.  

Art.17. Pe suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de Sare este interzisă recoltarea 

oricăror exemplare ale unor specii de animale sau plante care se află sub regim de protecţie, fiind 

incluse în Planul de management al Rezervației de interes național Muntele de Sare. Prin 

excepţie, este permisă recoltarea unor exemplare ale unor astfel de specii în scopuri ştiinţifice sau 

de cercetare doar cu avizul Custodelui. 

Art. 18. Este interzisă perturbarea în cursul perioadei de reproducere şi de creştere, a speciilor 

de interes conservativ identificate în sit, sau distrugerea habitatelor și a formelor geologice de 

exocarst. 

Art. 19. Recoltarea unor exemplare aparţinând unor specii de floră, faună, inclusiv ciuperci de 

pe suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de Sare, altele decât cele de interes 

conservativ, se face în condiţiile Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 

410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau 

achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de 

plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din 

flora şi, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu Avizul Custodelui. Solicitarea avizului 

Custodelui se face prin înaintarea către acesta a unei cereri scrise, însoţită de o copie a studiului 

de evaluare a resurselor biologice expertizat tehnic de comisia de specialitate a Academiei 

Române şi cu specificarea cantităţilor ce urmează sa fie recoltate de pe suprafaţa ariei naturale 

protejate. 

Art.20. Faptele ilegale din domeniul vânătorii sau recoltării de resurse biologice de pe 

suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de Sare pot fi constatate şi sancţionate şi de 

personalul Custodelui cu atribuţii în acest sens. 
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Art 21. Culegerea  de fructe de pădure de pe teritoriul sitului este permis doar comunității 

locale. Aceste activități, avizate de custode sunt premise doar în zonele II și III conform zonării 

interne din Anexa 2 la prezentul Regulament. 

Art.22. Respectarea normelor silvice referitoare la pădurile de protecție: exclus orice activitate 

de colectare sau tăiere. 

Art. 23. Se interzice extracţia sării de la suprafață de pe întreg teritoriul sitului. Acest articol se 

referă și la formele de eroziune, dar și de precipitare a sării. 

Art. 24. Conform prevederilor art. 28 alin. 1 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, pe suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de Sare este interzisă 

orice activitate care poate să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări 

ale speciilor pentru care situl a fost declarat. 

Art. 25. Se interzice schimbarea modului de folosință al terenurilor de pe suprafața Rezervației 

de interes național Muntele de Sare pe care sunt instalate habitate de interes conservative și 

geodiversitatea  pentru conservarea habitatelor pentru care a fost declarat rezervația.  

Art.26. Schimbarea modului actual de folosinţă al terenurilor cuprinse în Rezervației de 

interes național Muntele de Sare, altele decât cele pe care sunt instalate habitate de interes 

conservativ, se poate face numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi cu avizul 

Custodelui. 

Art.27 - Păşunatul de orice fel este interzis pe teritoriul Rezervației de interes național 

Muntele de Sare.  

Art.28.  Se interzice trecerea repetată a animalelor domestice prin Rezervația de interes 

național Muntele de Sare. 

Art.29. Pe teritoriul şi în zona tampon de 50 m în jurul Rezervației de interes național Muntele 

de Sare este interzisă curăţarea pajiştilor prin incendiere.  

Art. 30. Se instituie o zonă tampon de 50 m în jurul Rezervației de interes național Muntele de 

Sare cu interdicţie de folosire a pesticidelor sau a îngrășămintelor chimice 

Art. 31. Se impune instituirea unei zone tampon de 50 m în jurul sitului cu obligativitatea 

consultării custodiei în orice dezvoltare ce are un potențial impact negativ asupra habitatelor și 

geodiversității rezervației. 
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Art. 32. Conform prevederilor art. 28 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe 

suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de Sare nu poate fi emise aviz de mediu, acord 

de mediu pentru implementarea unor proiecte ce prevăd amplasarea unor construcţii dacă prin 

aceasta se produce degradarea habitatelor de interes conservative sau al formelor geologice  din 

rezervație. Singurele considerente care pot fi invocate pentru emiterea acordului de mediu, 

avizului de mediu, fiind cele privind sănătatea sau siguranţa publică, anumite consecinţe benefice 

de importanţă majoră pentru mediu, alte motive imperative de interes public major asupra cărora 

s-a obţinut punctul de vedere al Ministerului Mediului. 

Art.33. Amplasarea construcţiilor permanente de pe suprafaţa Rezervației de interes național 

Muntele de Sare este strict interzisă.  

Art.34. Amplasarea unor panouri sau realizarea unor amenajări se poate face numai cu Avizul 

Custodelui și numai în zona III conform zonării interne din Anexa 2 la prezentul Regulament.  

Art.35. Implementarea unor planuri urbanistice, a unor proiecte cu caracter imobiliar, sau 

industrial-energetic, sau realizarea de drumuri noi, pe terenuri ce sunt în imediata apropiere al 

Rezervației de interes național Muntele de Sare, se poate face numai în baza unor studii, ale căror 

concluzii să demonstreze lipsa unui potenţial impact negativ al acestora asupra biodiversităţii de 

interes conservativ din Rezervația de interes național Muntele de Sare, şi cu avizul Custodelui. 

Art.36. Construcţiile şi dotările realizate din fonduri publice, pe terenuri ce aparţin domeniului 

public, vor fi destinate cu precădere activităţilor pe care le implică exercitarea custodiei. În cazul 

în care se ridică construcții în folosul conservării, acestea nu sunt premise doar în zona II și III 

conform zonării interne din Anexa 2 la prezentul Regulament.  

Art. 37. Se impune conştientizarea şi educarea proprietarilor de terenuri ce includ asemenea 

habitate, pentru a înţelege importanţa conservării acestui habitat; 

Art. 38. Se impune instituirea unui sistem de amenzi semnificative în cazul delictelor asupra 

habitatelor, speciilor și geodiversității din rezervație. Cuantumul acestora este reglementat de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare 

Cercetare ştiinţifică 

Art. 39. Cercetarea ştiinţifică din perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare 

va fi orientată prioritar spre realizarea scopului pentru care a fost declarat rezervația, respectiv 
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structurarea cercetării trebuie să țină cont de habitatele și speciile identificate în Planul de 

management, respectiv de zonarea internă din Anexa 2. 

Art. 40. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Rezervației de interes național 

Muntele de Sare, acceptate de consultanţi de specialitate, Custodele propune măsurile de 

conservare ce se impun. 

Art. 41. Activitatea de cercetare desfăşurată în Rezervația de interes național Muntele de Sare 

şi proiectele derulate în sit se supun avizării Custodelui. 

Art. 42. La solicitarea titularului temei de cercetare, custodele sprijină logistic în limita 

posibilităţilor activitatea de cercetare desfăşurată în Rezervația de interes național Muntele de 

Sare. 

Art. 43. Orice studii care pe teritoriul Rezervației de interes național Muntele de Sare planifică 

efectuarea unor activităţi de exploatare a resurselor naturale, se supun avizării de către Custode. 

Art. 44. Dacă pentru derularea unor teme de cercetare Custodelui îi sunt solicitate informaţii 

referitoare la Rezervația de interes național Muntele de Sare, atunci între acesta şi titularul temei 

de cercetare va fi încheiat un contract în baza căruia Custodelui îi vor fi puse la dispoziţie 

rezultatele cercetării. Aceste informaţii vor fi utilizate de Custode în buna administrare a ariei 

naturale protejate. 

Art. 45. Intervenţia pentru îndepărtarea unor specii invazive se poate face în zona de 

management activ și  de protecție conform Anexe 2 la prezentul Regulament. Aceste măsuri 

trebuiesc precedate de studii, sau să fie efectuate la recomandarea forurilor abilitate, cu acordul 

Custodelui sau în coordonarea acestuia. 

Turism şi reguli de vizitare 

Art. 46. În perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare sunt permise activităţi 

de turism şi educaţie cu respectarea regulilor de vizitare. 

Art. 47. Întreţinerea marcajelor turistice, amplasarea unor indicatoare turistice sau panouri 

informative turistice se face numai cu avizul Custodelui. Deschiderea unor trasee turistice noi se 

face numai cu avizul Custodelui, iar acestea se omologhează conform legilor în vigoare. 

Art. 48. Camparea în perimetrul şi în zona tampon de 50 m în jurul Rezervației de interes 

național Muntele de Sare nu este permisă.  

Art. 49. În perimetrul şi în zona tampon de 50 m din jurul Rezervației de interes național 

Muntele de Sare este interzisă utilizarea focului deschis.  
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Art. 50. Accesul în Rezervația de interes național Muntele de Sare a altor câini decât cei 

utilitari folosiţi de echipele serviciilor de urgenţă,  este permis numai dacă aceştia sunt ţinuţi în 

lesă. 

Art. 51. Pe întreg teritoriul şi în zona tampon de 50 m în jurul Rezervației de interes național 

Muntele de Sare este interzisă perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace. 

Art. 52. Organizarea de competiţii, concursuri, tabere, excursii, acţiuni educative, sau orice fel 

de activităţi de grup care presupun deplasarea în teren în perimetrul Rezervației de interes 

național Muntele de Sare, se face numai cu anunţarea prealabilă şi acordul Custodelui, conform 

regulilor de vizitare. 

Art. 53. Prin personalul său de specialitate, custodele monitorizează activitatea turistică din 

perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare şi din vecinătatea acestuia, pentru 

stabilirea impactului acestei activităţi asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ din sit. 

Art. 54. Vizitarea în scopuri turistice se efectuează doar controlat,  pe poteca de vizitare 

amenajată, care este zonată în categoria de protecție conform Anexei 2 la prezentul Regulament.  

Art. 55.  Vizitarea Rezervației de interes național Muntele de Sare este indicat doar cu ghidul 

custodiei.  

Art. 56. Este interzisă orice modificare a regimului natural hidric al rezervației. Sunt premise 

doar măsuri de consolidare a digului de pe malul drept al pârâului, și doar în zona de management 

activ conform anexei 2 la prezentul Regulament.   

Regimul deşeurilor în Rezervației de interes național Muntele de Sare se reglementează 

astfel: 

Art. 57. Este interzisă abandonarea oricăror deşeuri în perimetrul şi în zona tampon de 50 m în 

jurul Rezervației de interes național Muntele de Sare; 

Art. 58. Este interzisă deversarea de ape uzate, utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele 

de pe teritoriul şi în zona tampon de 50 m în jurul Rezervației de interes național Muntele de 

Sare. 

Art. 59. Realizarea de noi aducţiuni de apă în perimetrul Rezervației de interes național 

Muntele de Sare este interzisă. 

Art. 60. Distrugerea, degradarea sau colectarea fără avizul Custodelui a unor eşantioane 

geologice naturale, plante sau animale de pe suprafaţa Rezervației de interes național Muntele de 

Sare este interzisă. 
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Art. 61. Finanţarea activităţilor Custodelui legate de exercitarea custodiei Rezervației de 

interes național Muntele de Sare se va face din fonduri provenite din: 

1. din activităţi proprii ale Custodelui, tarife pentru vizitare; 

2. din proiecte implementate de Custode singur sau în colaborare cu alte organizaţii sau 

instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale, comunitare sau international; 

3. din donaţii, sponsorizări; 

4. taxe de emitere avize. 

 

CAPITOLUL III EMITEREA AVIZULUI CUSTODELUI REZERVAȚIEI DE INTERES 

NAȚIONAL MUNTELE DE SARE 

Art. 62. Emiterea Avizului Custodelui se face în conformitate cu prevederile art. 28 al 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru planurile, proiectele şi activităţile 

cu potenţial impact asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ din Rezervația Muntele 

de Sare, în condiţiile prezentului Regulament, la solicitarea autorităţilor competente sau a 

titularului planului, proiectului sau activităţii. 

Art. 63. Pentru planurile/proiectele/activităţile care pot afecta semnificativ Rezervația de 

interes național Muntele de Sare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă 

cu derularea procedurii de evaluare de mediu/evaluarea impactului asupra mediului/evaluarea 

adecvată/autorizare notifică titularul planului/proiectului/activităţii, să solicite Custodelui 

emiterea Avizului, după parcurgerea etapei de încadrare. 

Art. 64. În vederea emiterii actelor de reglementare pentru planurile/proiectele/activităţile din 

Rezervația de interes național Muntele de Sare, titularul planului/proiectului/activităţii solicită 

Custodelui emiterea Avizului. 

Art. 65. Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în 

scopul comercializării acestora, Avizul Custodelui se emite în baza documentelor menţionate la 

art. 81 şi a studiului de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatice, elaborat 

de institute de cercetare ştiinţifică sau unităţi de centre recunoscute, care au ca domeniu de 

activitate elaborarea de cercetări în ştiinte biologice/naturale. 
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CAPITOLUL IV SANCŢIUNI 

Art. 66. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz, răspunderea 

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

Art. 67. Urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea prezentului Regulament, vor fi 

remediate de făptuitor, până la restabilirea condiţiilor iniţiale sau a unei stări cât mai apropiate de 

aceasta. Având în vedere prevederile Art. 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, făptuitorul va suporta 

integral costurile legate de readucerea elementelor degradate la starea iniţială sau într-o stare cât 

mai apropiată de aceasta. 

Art. 68. Cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legale pe teritoriul 

Rezervației de interes național Muntele de Sare este cel stabilit prin legislaţia specifică privind 

protecţia mediului, respectiv privind Regimul ariilor naturale protejate. 

Art. 69. Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât 

persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice. 

Art. 70. (1) Controlul aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate, al 

biodiversităţii şi al prevederilor prezentului Regulament, se exercită de către personalul cu 

atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi al autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului cu structurile subordonate.  

(2) În conformitate cu prevederile Art. 97 alin. (2) și cu prevederile Art. 50 alin. (1) lit. d) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, controlul aplicării legislaţiei în vigoare în 

domeniul ariilor naturale protejate şi al biodiversităţii şi al prevederilor prezentului Regulament, 

pe teritoriul Rezervației de interes național Muntele de Sare se face şi de către Custode prin 

personalul de specialitate cu atribuţii în acest sens. 

(3) Încălcarea prevederilor legale pe teritoriul Rezervației de interes național Muntele de Sare, 

altele decât cele sancţionate prin legislaţia în vigoare în domeniul protecţiei mediului, respectiv în 

domeniul ariilor naturale protejate, se sancţionează de către instituţiile împuternicite prin acte 

normative specifice. 

Art. 71. Constatarea contravenţiei de către personalul Custodelui, se face printr-un proces 

verbal al cărui conţinut va fi conform cu prevederile Art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 



11 

 

Art. 72. Aplicarea contravenţiilor se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 73. Aplicarea prevederilor prezentului regulament se face de către Custode prin 

personalul său cu atribuţii în domeniu sau de către personalul instituţiilor publice cu competenţe 

pe teritoriul Rezervației Muntele de Sare 

 

CAPITOLUL V DISPOZIŢII FINALE 

Art. 74. În conformitate cu prevederile Art. 50 alin. (4) din OUG nr. 57/2007, cu modificările 

şi completările ulterioare, personalul Custodelui împuternicit prin legitimaţie, are acces pe 

terenurile din perimetrul Rezervației de interes național Muntele de Sare, indiferent de forma de 

proprietate a acestora. 

Art. 75. În conformitate cu prevederile art. 50 alin. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi 

datele solicitate de autorităţile competente pentru protecţia mediului, sau de Custode, pentru 

îndeplinirea responsabilităţilor legale pe care le au faţă de Rezervația de interes național Muntele 

de Sare. 

Art. 76. Având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, contraveninetul are obligaţia de a prezenta 

reprezentantului Custodelui legitimat în acest sens, dacă este agent constatator, la cererea 

acestuia, actul de identitate. 

Art. 77. Custodele are obligaţia de a alimenta periodic cu date privitoare la Rezervația de 

interes național Muntele de Sare, bazele de date ţinute de autorităţile pentru protecţia mediului, în 

scopul îmbunătăţirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate 

şi de raportare la instituţiile naţionale şi internaţionale. 

Art. 78. Custodele are obligaţia să prezinte autorităţii responsabile un raport anual complet 

privind starea Rezervației de interes național Muntele de Sare, modul de gestionare al 

problemelor apărute, acţiunile întreprinse în baza planului de management şi situaţia îndeplinirii 

obligaţiilor asumate prin Convenţia de Custodie. 

Art. 79. Custodele are obligaţia de a identifica prejudiciile aduse de terţe persoane capitalului 

natural al Rezervației de interes național Muntele de Sare şi de a informa în scris autorităţile 

responsabile în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a prejudiciului. 
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Art. 80. Rezervația de interes național Muntele de Sare va fi evidenţiat în mod obligatoriu în 

planurile naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi urbanism, ţinând cont de 

reglementările planului de management aprobat prin Ordin de ministru. 

Art. 81. Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă la 

propunerea Custodelui. 

Art. 82.  Regulamentul Rezervației de interes național Muntele de Sare va fi pus la dispoziția  

publicului și a autorităților publice de către custodele rezervației.  


