
 

Anexa nr. 2  la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.........../........2013 privind 

aprobarea Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi 

 

REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000 ROSCI0203 

POIANA CU NARCISE DE LA NEGRAŞI 

 

Capitolul I: Înfiinţarea, încadrarea administrativă, custodie, scopul, limitele ariei protejate.  

 

Art. 1. Înfiinţare  

(1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi (numit în 

continuare situl Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi) a fost instituit prin 

Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de 

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

europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările Ordinului ministrului mediului şi 

pădurilor nr. 2387/2011.  

 

Art. 2. Încadrare administrativă 

 

(1) Situl Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi este amplasat în lunca râului 

Dâmbovnic, afluent de dreapta al râului Neajlov, la 1 km de centrul comunei Negraşi, înspre 

localitatea Mozacu şi la aproximativ 15 km distanţă spre sud de autostrada A1 Bucureşti-Piteşti  

(2) Din punct de vedere administrativ - teritorial aria protejată Poiana cu narcise de la Negraşi 

aparţine comunei Negraşi, judeţul Argeş parte a Regiunii de dezvoltare Sud Muntenia.  

 

Art. 3. Custodie 

 

(1)  Custodia sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi este deţinută de 

Agenţia Română de Consultanţă denumit în continuare Custode, conform convenţiei de custodie nr. 

290/28.11.2011, încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor.  

(2) Activităţile de pază şi control sunt exercitate de către echipa Agenţiei Române de 

Consultanţă, cărora le revine şi sarcina constatării faptelor ce constituie contravenţii.  

 

Art. 4. Scop 

(1) Scopul sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi este conservarea, 

menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a unor tipuri de habitate naturale 

prioritare şi a unor specii de interes comunitar, listate în Formularul Standard al sitului. 

În conformitate cu Formularul Standard Natura 2000 inclus în Anexa 6 a Ordinului 1964/2007  

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

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările 

Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.  

(2) Situl Natura 2000  ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi a fost declarat arie naturală 

protejată de interes comunitar, datorită prezenţei următoarelor habitate şi specii: 

Tipuri de habitate:  

 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din 

Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion. 

 Specia Narcissus poeticus L. Zona este ocrotită pentru valoarea stiinţifică a speciei şi 

pentru valoarea peisagistică a covorului de narcise. 

 

Art. 5. Suprafeţe 

Conform descrierii din formularul standard (Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1964/2007) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 



 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările 

şi completările Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011.  

(1) Situl Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi are o suprafaţă de 4,10 ha 

şi este situat în regiunea biogeografică continentală, având următoarele coordonate: latitudine N 44º 

36' 4'', longitudine E 25º 8' 36''. Localizarea ariei naturale protejate fiind pe teritoriul judeţului Argeş 

(100%). 

 

Art. 6. Limite 

(1) Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi sunt stabilite prin 

Ordinul 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă 

comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările 

şi completările Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011. 

 

Capitolul II Reglementarea activităţilor în situl Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise 

de la Negraşi 

 

Art. 7. Accesul şi circulaţia în cadrul sitului 

(1) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul ariei. Prin excepţie, 

accesul public cu mijloace motorizate este permis pe drumurile naţionale, judeţene şi comunale 

existente. 

(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul Custodelui, 

personalul organelor statului cu competenţe în teritoriu (poliţie, poliţia de frontieră, protecţia civilă, 

autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă etc.), personalul împuternicit pentru 

patrulări şi controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de 

delegaţie. 

(3) Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi fosili. 

 

Art. 8. Activităţi de silvicultură 

(1) Sunt interzise orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 

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

(2) Este interzisă tăierea sau degradarea vegetaţiilor din habitatele protejate pe întraga suprafaţă 

a sitului ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi:  

 Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 

 Specia de narcise Narcissus poeticus, subspecia Stellaris.  

(3) Faptele ilegale pot fi constatate şi sancţionate de personalul Custodelui şi al celorlalte 

organe ale statului cu atribuţii în zona ariei naturale protejate Poiana cu narcise de la Negraşi, aceştia 

fiind împuterniciţi în acest sens. 

 

Art. 9. Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor 

(1) Păşunatul necontrolat în cadrul sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la 

Negraşi este nerecomandat. Se practică, facilitat fiind situarea zonei în apropierea localităţilor. 

Efectivele de vaci sunt relativ mici, însă păşunarea preferenţială a anumitor zone, restrânse în 

perioada estivală, duce la suprapăşunat, cu efecte asupra compoziţiei floristice în zonele limitrofe 

poienii. 

(2) Lipsa păşunatului în poiană poate duce la dispariţia narciselor prin înierbare excesivă 

 

Art. 10. Cultivarea terenurilor arabile 

Este nerecomandată fertilizarea iraţională şi la polul opus abandonarea terenurilor. Abandonarea 

terenurilor implică o schimbare radicală a compoziţiei floristice şi la apariţia speciilor invazive. 

 

Art. 11. Cercetare ştiinţifică 

(1) Cercetarea ştiinţifică pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la 

Negraşi va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de protecţie, ocrotire şi 

conservare a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  



 

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la 

Negraşi se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura 

posibilităţilor. La finalizarea cercetărilor titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia 

Custodelui un raport de cercetare. 

(3) În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informaţii privind situl ROSCI0203 – 

Poiana cu narcise de la Negraşi, se va încheia un contract între părţi, contract care să asigure accesul 

custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a sitului. Contractul 

prevede respectarea drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală conform legislaţiei în vigoare. 

Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor 

se stabileşte prin contract. 

(4) Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes naţional şi 

comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a speciilor se vor transmite autorităţii 

locale de protecţia mediului pentru actualizarea periodică a bazelor de date în vederea îmbunătăţirii 

sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la 

instituţiile naţionale şi internaţionale. 

(5) La acţiunile de documentare este recomandat să participle şi agenţii de teren ai Custodelui, 

care au dreptul să sisteze imediat acţiunea dacă aceasta nu respect scopul, mijoacele şi durata, 

prevăzute în avizul custodelui. 

(6) Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific cu 

avizul autorităţii publice central pentru protecţia mediului. În cazul în care degradarea habitatelor se 

datorează unor activităţi umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie 

se suportă de către cei vinovaţi.  

(7) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante care periclitează integritatea ecosistemelor, 

Custodele ia măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiei şi cu respectarea 

legislaţiei în vigoare.  

 

Art. 12. Turism, reguli de vizitare 

(1) În situl Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, sunt permise activităţi de 

turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prezentul 

regulament.  

(2) Este intezisă degradarea prin orice mijloace a narciselor în perioada de înflorire.  

(3) În cadrul Festivalului Narciselor, organizat de Consiliul Local Negraşi, este intrezisă 

suprapopularea zonei cu oamenii, maşini, căruţe, tarabe. Pătrunderea în interiorul sitului de către 

turişti se va face prin locurile special amenajate. 

(4) Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu 

narcise de la Negraşi, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei din sit şi pentru 

stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, 

dacă acest lucru este necesar pentru conservarea habitatelor şi a speciei de narcise.  

(5) Competiţiile şi manifestările sportive sau culturale, inclusiv sărbătorile câmpeneşti, se 

organizează doar cu avizul scris al custodelui şi vor fi supravegheate de personalul acestuia pentru a 

nu se distruge narcisele şi alte specii de plante care prezintă un interes conservativ deosebit.  

(6) Aprinderea focului pe teritoriul sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la 

Negraşi este interzisă.  

(7) Se interzice ruperea sau scoaterea din rădăcini a narciselor, precum şi însuşirea celor rupte 

sau doborâte de fenomene naturale sau de către alte persoane.  

(8) Colectarea de specii de floră şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face doar în 

scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al custodelui.  

(9) Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative, stâlpilor şi 

indicatoarelor din situl Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi.  

(10) Este interzisă camparea în cadrul sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la 

Negraşi, în special în perioada de înflorire a narciselor. 

(11) Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri care presupun 

accesul pe teren în zona ariei naturale protejate şi în tabere se face numai cu avizul Custodelui. 



 

(12) Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra 

florei din situl Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi şi pentru stabilirea 

măsurilor de protecţie ce se impun.  

(13) Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale pe 

teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi este interzisă. 

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

pe teren în sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi este interzisă fără 

acordul Custodelui.  

(14) Este interzisă abandonarea deşeurilor pe teritoriul ariei; 

 

Art. 13. Construcţii  

(1) Custodele sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, are obligaţia să 

sesizeze instituţiile abilitate la demararea de construcţii, în vederea verificării legalităţii acestora. 

(2) Pe teritoriul sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, este interzisă 

realizarea de orice construcţii permanente, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi 

activităţile de cercetare sau de administrare şi gospodărire a acestora  

(3) Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi 

gospodăririi sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, este permisă numai 

cu avizul Custodelui. 

(4) Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în zonele care 

înconjoară sitului Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi se va face doar după 

aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la procedura-cadru de evaluare a impactului 

asupra mediului, cu accent deosebit pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost 

înfiinţată aria. Documentaţiile se avizează de către Custode. 

(5) Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: drumuri auto, linii de 

înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan şi altele asemenea se face cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare şi cu avizul Custodelui dat în baza studiului de evaluare a impactului 

asupra mediului şi biodiversităţii.  

 

Art. 14. Procedura de emitere a avizelor  

(1) Toate activităţile, proiectele, planurile şi programele, care vizează situl Natura 2000 

ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi se supun avizării Custodelui. 

(2) În cadrul procedurii de avizare se emite: 

a) Aviz favorabil (pozitiv), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse 

avizării sunt considerate de Custode că nu au un impact negativ semnificativ asupra integrităţii 

ariilor, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau 

asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare; pentru 

anumite activităţi care dăunează în orice fel speciilor şi habitatelor cheie, se pot percepe măsuri 

de compensare, precizate de Custode. 

b) Aviz nefavorabil (negativ), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ programele supuse 

avizării sunt considerate de Custode că pot avea un impact negativ semnificativ asupra 

integrităţii ariilor, asupra stării de conservare a habitatelor sau speciilor care fac obiectul 

protecţiei, sau asupra factorilor biotici şi abiotici care asigură suport comunităţilor de 

vieţuitoare. 

 

Art. 15. Amenajarea teritoriului şi urbanism 

(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi 

suprafeţele acestora incluse în perimetrul sitului Natura 2000  ROSCI0203– Poiana cu narcise de 

la Negraşi se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în 

aceste documentaţii a prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară menţionat. 

(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism 

menţionate la alin. (19) se fac cu avizul custodelui sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu 

narcise de la Negraşi, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile planului de management. 



 

(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate 

şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor 

include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise 

de la Negraşi. 

 

Capitolul III. Finanţarea Activităţilor  

 

Art. 16. Buget 

(1) Finanţarea pentru activităţile desfăşurate în situl Natura 2000 ROSCI0203 – Poiana cu 

narcise de la Negraşi se poate asigura din fonduri provenite din:  

a) bugetul de stat sau al autorităţilor locale;  

b) activităţi proprii;  

c) proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin 

programe locale, naţionale sau internaţionale;  

d) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii. 

e) programe locale, naţionale sau internaţionale;  

(2) Sistemul de tarife va fi stabilit de către custode, după aprobarea prezentului regulamentul, şi 

va fi avizat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

 

Capitolul IV. Sancţiuni 

 

Art. 17. Sancţiuni  

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

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

(2) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele sitului ROSCI0203 – 

Poiana cu narcise de la Negraşi sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare.  

(3) Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu au 

fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni. 

(4) Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea 

prezentului regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind condiţiile anterioare 

producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul 

prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”. 

(5) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, 

respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare. 

(6) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia specifică 

privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor natural protejate, se sancţionează potrivit 

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

(7) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului regulament se pot aplica atât persoanelor 

fizice cât şi persoanelor juridice. 

(8) Aplicarea prezentului regulament se face de către Custode şi de către personalul organelor 

statului cu competenţe în zonă. 

(9) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul 

autorităţilor prevăzute la articolul precedent sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu 

toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 

Capitolul V Dispoziţii finale 

 

Art. 18. Dispoziţii finale  

(2) Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are drept de acces nelimitat pe 

terenurile din cuprinsul sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, 

indiferent de forma de proprietate. 



 

(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele solicitate de 

Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu 

narcise de la Negraşi. 

(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a asista personalul Custodelui în activitatea 

de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi prelevarea de 

probe. 

(5) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a 

personalului de inspecţie şi control al Custodelui. 

(6) Custodele sitului Natura 2000  ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, are obligaţia de 

a alimenta bazele de date deţinute de autorităţile pentru protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii 

sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la 

instituţiile naţionale şi internaţionale. 

(7) Custodele are obligaţia să prezinte anual la autorităţile de protecţia mediului în raport corect 

şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a eventualelor probleme 

apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de mangement, precum şi situaţia realizării 

obligaţiilor asumate în convenţia de custodie. 

(8) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (inundaţii, incendii, calamităţi, epizootii, 

focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea 

înştiinţării Custodelui, care va participa la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi 

eliminării efectelor unor asemenea evenimente. 

(9) Autorităţile publice locale au responsabilitatea de a evidenţia limitele sitului Natura 2000  

ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi, în planurile urbanistice ale localităţii. 

(10) Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea Custodelui, conform legislaţiei în 

vigoare.  

(11) Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a Agenţiei 

Române de Consultanţă – www.a-r-c.ro şi prin afişare la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale 

care au teritorii în cuprinsul sitului ROSCI0203 – Poiana cu narcise de la Negraşi. 

(12) Nerespectarea prezentului Regulament se sancţionează conform legislaţiei specifice în 

vigoare. 

 


