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CAPITOLUL I ÎNFIINŢARE, LOCALIZARE, SUPRAFEŢE ŞI MANAGEMENT 

  

Art.1.  Situl de importanţă comunitară ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor cu o 

suprafaţă de 41 ha are coordonatele centrale la Longitudine  N  46º 30' 13'' şi Latitudine E 25º 

15' 15''; a fost desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 

privind declararea siturilor de  importanţă  comunitară  ca  parte  a  reţelei  ecologice  europene  

Natura  2000  în  România,  cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor se află pe 

teritoriul județului Harghita, aparținând în totalitate de Comuna Corund. 

Art.3–(1) Responsabilitatea administrării sitului de importanţă comunitară ROSCI0244 

Tinovul de la Fântâna Brazilor îi revine Custodelui desemnat, denumit în continuare Custode. 

(2) În baza convenției de custodie, custodele elaborează regulamentul sitului și planul de 

management, și urmărește respectarea acestora, în conformitate cu  statutul acestuia. 

Art.4. Scopul ROSCI0244  Tinovul de la Fântâna Brazilor, este: 

 

(1) de a asigura menţinerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a 

habitatelor 91D0 Turbării cu vegetaţie forestieră respectiv  9410 Păduri acidofile de 

Picea Abies din regiunea montană Vaccinio-Piceetea, pentru care situl a fost declarat; 

(2) de a asigura menţinerea sau aducerea într-o stare favorabilă de conservare a 

efectivelor de alte specii importante de floră şi faună conform Formularului Standard 

Rana dalmatina, Rana temporaria, Salamandra salamandra, Zootoca vivipara; 

Triturus cristatus,Lissotriton vulgaris ampelensis,Bombina variegate,Rana temporaria, 

Lacerta agilis, Zootoca vivipara, Ligularia sibirica. 

(3) acela de a contribui la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi la menţinerea diversităţii 

biologice în regiunea biogeografică alpină. 

Art.5. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi 

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

perimetrul sau în vecinătatea sitului. 

Art.6. Pe suprafaţa ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor este interzisă orice activitate 

care poate să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor 

pentru care situl a fost declarat 

Art.7. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi 

orice alte planuri de exploatare sau utilizare a resurselor naturale din perimetrul sitului Natura 

2000 ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor vor fi armonizate de către autorităţile emitente 
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cu prevederile Planului de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0244 

Tinovul de la Fântâna Brazilor  

Art.8. Autorităţile competente de mediu vor consulta custodele sitului Natura 2000 

ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor în cadrul etapei de încadrare a proiectelor, 

planurilor sau activităţilor ce pot afecta semnificativ situl. 

Art.9. Participarea factorilor interesaţi la managementul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

Brazilor se va face prin organizarea, la iniţiativa Custodelui, a unor întâlniri cu reprezentanţi ai 

autorităţilor, operatorilor economici sau organizaţiilor interesate, prin dezbateri publice . 

 

CAPITOLUL II 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN SITUL NATURA 2000 ROSCI0244 

TINOVUL DE LA FÂNTÂNA BRAZILOR. 

Circulatie 

Art.10. În perimetrul habitatelor de importanță counitară din ROSCI0244 Tinovul de la 

Fântâna Brazilor, este interzis accesul cu mijloace motorizate, sau cu mijloace cu tracțiune 

animală excepție fiind drumul communal ce traversează situl în sudul acestuia., desemnat zonă 

cu management activ conform zonării Planul de Management al sitului. 

Art.11. Circulaţia cu mijloace motorizate în perimetrul habitatelor sitului, 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. 

Art.12. Este interzisă organizarea în perimetrul sitului ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

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

Transport şi servicii –pasaj: Drumuri  

Art.13. (1)Se interzice deschiderea unor noi drumuri pe lângă cele existente,  

(2) drumul comunal este întreținut conform Planului de Management.   

Art.14. Se scoate din uzul autovehiculelor motorizate drumul fragmentator al habitatului, 

acesta trebuind întreținut pentru accesul pietonal.  

Transport şi servicii –pasaj: linii de comunicaţii  

Art 15. Este interzis construirea liniilor electrice care ar traversa habitatele de interes 

conservativ al sitului. 

Silvicultură, vânătoare, recoltarea unor exemplare de floră şi faună 

Art.16. Vânătoarea pe suprafața habitatelor prioritare din situl ROSCI0244 Tinovul de la 

Fântâna Brazilor este interzisă.  

Art.17. Pe suprafaţa ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor este interzisă recoltarea 

oricăror exemplare ale unor specii de animale sau plante care se află sub regim de protecţie. 
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Prin excepţie, este permisă recoltarea unor exemplare ale unor astfel de specii în scopuri 

ştiinţifice sau de cercetare 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 acestora. 

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

pe suprafaţa ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor se efectuează cu Avizul Custodelui. 

Solicitarea avizului Custodelui se face prin înaintarea către acesta a unei cereri scrise. 

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

suprafaţa ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor pot fi constatate şi sancţionate şi de 

personalul Custodelui cu atribuţii în acest sens. 

Art 21. Activitatea de culegere a fructelor de pădure de pe teritoriul sitului este permisă 

exclusiv comunităţilor locale ale Comunei Corund. Aceste activități, avizate de custode sunt 

permise în zonele reglementate de Planul de Management.  

Utilizarea resurselor biologice: Exploatarea forestieră şi recoltarea lemnului  

Art.22. Respectarea normelor silvice referitoare la turbării este obligatorie: sunt interzise 

orice activități de colectare sau tăiere. 

Energie şi minerit: extracţia turbei 

Art.23. Se interzice extracţiei turbei de pe întreg teritoriul sitului. 

 

Utilizarea terenurilor şi activităţi agro-pastorale 

Art.24. Se interzice schimbarea modului de folosință al terenurilor de pe suprafața 

ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor pe care sunt instalate habitate de interes comunitar. 

Art.25. Schimbarea modului actual de folosinţă al terenurilor cuprinse în ROSCI0244 

Tinovul de la Fântâna Brazilor, altele decât cele pe care sunt instalate habitate de interes 

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

Custodelui. 

Agricultura: păşunatul şi / sau trecerea repetată a animalelor domestice prin aceste 

habitate 

Art. 26. Păşunatul este interzis pe teritoriul tinovului.  

Art. 27.  Se interzice trecerea repetată zilnică a animalelor domestice prin tinov. 

Art. 28. Pe teritoriul şi în zona tampon de 50 m în jurul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

Brazilor este interzisă curăţarea pajiştilor prin incendiere.  

Art.29. Prin personalul său, Custodele are obligația de a monitoriza activitatea de păşunat în 

împrejurimile ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor pentru a evalua impactul acestei 

activităţi asupra componentelor de interes conservativ din aria naturală protejată. 

Agricultura: culturi anuale şi perene 

Art. 30. Se instituie o zonă tampon de 50 m în jurul sitului cu interdicţie de folosire a 

pesticidelor sau a îngrăsămintelor chimice 

Construcţii 
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Art. 31. Amplasarea construcţiilor permanente de pe suprafaţa ROSCI0244 Tinovul de la 

Fântâna Brazilor este strict interzisă.  

Art. 32. Amplasarea unor panouri sau realizarea unor noi poteci de vizitare, puncte 

informative și de interpretare se poate face numai cu Avizul Custodelui. 

Art. 33. 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.  

Art. 34. Se impune conştientizarea şi educarea,  în spiritul Natura 2000 a  proprietarilor de 

terenuri, pentru a înţelege importanţa conservării habitatelor și speciilor protejate; 

Art. 35. Cercetarea ştiinţifică din perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor va 

fi orientată prioritar spre realizarea scopului pentru care a fost declarat situl, respectiv 

structurarea cercetării trebuie să țină cont de habitatele și speciile identificate în Planul de 

management. 

Art. 36. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ROSCI0244 Tinovul de la 

Fântâna Brazilor, acceptate de consultanţi de specialitate, Custodele propune măsurile de 

conservare ce se impun. 

Art. 37. Activitatea de cercetare desfăşurată în ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor şi 

proiectele derulate în sit se supun avizării Custodelui. 

Art. 38. La solicitarea titularului temei de cercetare, custodele sprijină logistic în limita 

posibilităţilor activitatea de cercetare desfăşurată în ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

Brazilor. 

Art. 39. Orice studii care pe teritoriul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor planifică 

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

Art. 40. Dacă pentru derularea unor teme de cercetare Custodelui îi sunt solicitate informaţii 

referitoare la ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, 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. 41. Intervenţia pentru îndepărtarea unor specii invazive se poate face numai în zonele 

reglementate de Planul de mangement  

Turism şi reguli de vizitare 

Art. 42. În perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor sunt permise activităţi de 

turism şi educaţie cu respectarea regulilor de vizitare. 

Art. 43. Întreţinerea marcajelor turistice, amplasarea unor indicatoare turistice sau panouri 

informative turistice se face numai cu avizul Custodelui, Orice dezvoltare a infrastructurii de 

vizitare se va efectua prin dezvoltarea potecii existente, főrő a mai dschide noi poteci de 

vizitare.. 

Art. 44. Camparea în perimetrul şi în zona tampon de 50 m în jurul ROSCI0244 Tinovul de 

la Fântâna Brazilor nu este permisă.  
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Art. 45. În perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor este interzisă utilizarea 

focului deschis.  

Art. 46. Accesul în ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor a altor câini decât cei utilitari 

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

Art. 47. Pe întreg teritoriul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor este interzisă 

perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace. 

Art. 48. Organizarea de competiţii, concursuri, tabere, excursii, acţiuni educative, sau orice 

fel de activităţi de grup care presupun deplasarea în teren în perimetrul ROSCI0244 Tinovul de 

la Fântâna Brazilor, se face numai cu anunţarea prealabilă şi acordul Custodelui, conform 

regulilor de vizitare. 

Art. 49. Prin personalul său de specialitate, custodele monitorizează activitatea turistică din 

perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor şi din vecinătatea acestuia, pentru 

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

sit. 

Art. 50. Vizitarea în scopuri turistice se efectuează doar pe poteca de vizitare amenajată, care 

este zonată în categoria de management activ conform Palnului de Mangement.  

Art. 51.  Vizitarea tinovului este indicat cu ghidul custodelui. 

Modificări aduse sistemelor naturale: focul şi stingerea focului  

Art. 52. Se interzice arderea vegetaţiei în perimetrul Tinvului, respectiv de pe terenurile din 

vecinătatea de 50 m a habitatului; 

Art. 53. Stingerea oricărui focar prevalează orice altă reglementare, nu necesită avize. 

 

Modificări aduse sistemelor naturale: gospodărire a apei, desecare  

Art. 54. Este interzis orice modificare a regimului natural hidric al tinovului. Sunt premise doar 

măsuri de consolidare a drumului de acces din sudul ariei, conform zonării Planului de 

Management. 

 

Gestiunea deşeurilor şi protecţia mediului 

Art. 55. Este interzisă abandonarea oricăror deşeuri în perimetrul şi în zona tampon de 50 m 

în jurul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor; 

Art. 56. Este interzisă deversarea de ape uzate sau deéeuri lichide pe teritoriul şi în zona 

tampon de 50 m în jurul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor. 

Art. 57. Este interzisă utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele din perimetrul  

ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor. 

Art. 58. Realizarea de aducţiuni de apă în perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

Brazilor este interzisă. 

 

Finanţarea activităţilor 
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Art. 59. Finanţarea activităţilor Custodelui legate de exercitarea custodiei ROSCI0244 

Tinovul de la Fântâna Brazilor 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 internaţionale 

3) din donaţii, sponsorizări 

4) taxe de emitere avize 

 

CAPITOLUL III 

EMITEREA AVIZULUI CUSTODELUI ROSCI0244 TINOVUL DE LA FÂNTÂNA 

BRAZILOR 

 

Art. 60. Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în 

scopul comercializării acestora, Avizul Custodelui se emite în baza documentelor reglementate 

de legslația națională 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. 

Art. 61. În vederea emiterii Avizului, Custodele poate solicita informaţii suplimentare în 

termenul stabilit pentru emiterea avizului. 

Art. 62. În cazul în care activităţile supuse avizării fac parte din planuri/proiecte care au aviz 

de mediu/acord de mediu, Custodele verifică încadrarea activităţilor în planurile şi proiectele 

respective, conform documentaţiei aferente. 

Art. 63. Custodele ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor analizează documentaţia 

depusă, verifică amplasamentul planului/proiectului/activităţii, după care emite Avizul, ţinând 

cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care ROSCI0244 Tinovul de la 

Fântâna Brazilor a fost desemnat, în baza prevederilor prezentului Regulament, după caz. 

Art. 64.  În cazul în care pentru activităţile supuse avizării de catre Custode nu se emit acte 

de reglementare, dar acestea pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor şi 

habitatelor naturale pentru care ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor a fost desemnat, 

Custodele emite Avizul ţinând cont de integritatea şi de obiectivele de conservare pentru care 

aria naturală protejată a fost desemnată. 

Art. 65. Termenul de emitere a Avizului, este de 30 de zile de la primirea solicitării cu 

documentaţie completă şi/sau de la primirea informaţiilor suplimentare, dacă nu este prevăzută 

altă perioadă într-un alt act normativ. 

Art. 66. Termenul de emitere a avizului Custodelui pentru activităţile de recoltare/capturare 

a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul comercializării, este de 10 zile de la primirea 

unei solicitări cu documentaţie completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare. 

 

CITOLUL IV 

SANCŢIUNI 
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Art. 67. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz, răspunderea 

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

Art. 68. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament şi ale legislaţiei în vigoare, se 

vor aplica sancţiunile prevăzute de aceasta, care pot antrena răspunderea civilă, materială, 

contravenţională sau penală, după caz. 

Art. 69. 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. Făptuitorul va suporta integral costurile legate de readucerea elementelor degradate 

la starea iniţială sau într-o stare cât mai apropiată de aceasta. 

Art. 70. Cuantumul amenzilor pentru nerespectarea prevederilor legale pe teritoriul 

ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, este cel stabilit prin legislaţia specifică privind 

protecţia mediului, respectiv privind Regimul ariilor naturale protejate. 

Art. 71. Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât 

persoanelor juridice cât şi persoanelor fizice. 

Art. 72. (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)Controlul aplicării legislaţiei în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate şi al 

biodiversităţii şi al prevederilor prezentului Regulament, pe teritoriul ROSCI0244 Tinovul de 

la Fântâna Brazilor se face şi de către Custode prin personalul de specialitate cu atribuţii în 

acest sens. 

(3) Încălcarea prevederilor legale pe teritoriul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, 

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

verbal redactat conform legislației în vigoare.. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 74. Personalul Custodelui împuternicit prin legitimaţie, are acces nelimitat pe terenurile 

din perimetrul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor, indiferent de forma de proprietate 

a acestora. 

Art. 75. 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 ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna 

Brazilor. 

Art.76.  Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă 

a personalului de control al Custodelui, pe teritoriul ariei naturale protejate și în cazul în care 
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persoana respectivă a încălcat legislația privind domeniul ariilor naturale protejate, inclusiv 

prezentul regulament.   

. 

Art.77  Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea competentă la 

propunerea Custodelui. 

Art. 78. Regulamentul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor va fi adus la cunoştinţa 

publicului prin publicare pe pagina web a custodiei, prin afişare la primăria Corund și pe 

teritoriul ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor,. 

 


