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Regulamentul sitului de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș, împreună cu situl de 

protecție specială avifaunistică ROSPA0134 Munții Gutâi (fără suprafața de suprapunere a 

ROSCI0089 Gutâi Creasta Cocoșului) și cu ariile naturale protejate de interes național 2570 

Mlaștina Poiana Brazilor, 2572 Tăul lui Dumitru, 2578 Cheile Tătarului si 2590 Mlaștina 

Iezerul Mare  

Art. 1  

Situl de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș a fost instituit, prin Ordinul nr. 1964/2008 privind 

declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte a reţelei ecologice europene NATURA 2000 în 

România, fiind încadrate, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

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

categoria arii naturale protejate de interes comunitar si reprezintă acele arii care, în regiunea sau în 

regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la o stare 

de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar şi care pot 

contribui astfel semnificativ la coerenţa reţelei "NATURA 2000" şi/sau contribuie semnificativ la 

menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. 

Art. 2  

Situl de protecție specială avifaunistică ROSPA0134 Munții Gutâi a fost instituit prin Hotărârea nr. 

1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, si are drept scop conservarea, menţinerea şi, 

acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări şi a 

habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice.  

Art. 3  

Teritoriul sitului de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș, împreună cu situl de protecție specială 

avifaunistică ROSPA0134 Munții Gutâi (fără suprafața de suprapunere a ROSCI0089 Gutâi Creasta 

Cocoșului) include integral următoarele tipuri de arii naturale protejate de interes național declarate 

prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a 

III-a - zone protejate: 

a) 2. 570 Mlaștina Poiana Brazilor 

b) 2.572 Tăul lui Dumitru 

c) 2.578 Cheile Tătarului 

d) 2.590 Mlaștina Iezerul Mare 

e) 2.571 Mlaștina Vlășinescu 

Art. 4  

(1) Limitele siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 au fost stabilite prin: Ordinul Ministrului Mediului 

și Schimbărilor Climatice 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 ulterioare, Hotărârea nr. 1284 din 24/10/2007 privind declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România.  

(2) Suprafaţa totală a siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 este de 32.628 ha din care suprafata sitului 

de importanță comunitară ROSCI0092 Igniș este de 19.528 ha, suprafața ROSPA0134 Munții Gutâi 

(fără suprafața de suprapunere a ROSCI0089 Gutâi Creasta Cocoșului) este de  28.345 ha.  

(3) Suprafațele ariilor naturale protejate de interes național cuprinse în interiorul siturilor ROSCI0092 

și ROSPA0134 sunt după cum urmează: Mlaștina Poiana Brazilor – 3 ha, Tăul lui Dumitru – 3 ha, 

Cheile Tătarului – 15 ha, Mlaștina Iezerul Mare – 5 ha, Mlaștina Vlășinescu - 3 ha.  

Art. 5  
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Prezentul document cuprinde reglementările care trebuie aplicate pe suprafața sitului de importanță 

comunitară ROSCI0092 Igniș, împreună cu situl de protecție specială avifaunistică ROSPA0134 

Munții Gutâi (fără suprafața de suprapunere a ROSCI0089 Gutâi Creasta Cocoșului) și cu ariile 

naturale protejate de interes național 2570 Mlaștina Poiana Brazilor, 2572 Tăul lui Dumitru, 2578 

Cheile Tătarului și 2590 Mlaștina Iezerul Mare, denumite în continuare siturile ROSCI0092 și 

ROSPA0134, pentru implementarea măsurilor de management specifice acestor arii naturale 

protejate. 

Art. 6 

(1) Responsabilitatea managementului siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, revine Administrației 

Parcului Natural Munții Maramureșului, subunitate cu personalitate juridică din cadrul Regiei 

Naţionale a Pădurilor-ROMSILVA. 

(2) Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului elaborează Planul de management al 

siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134, denumit în continuare Plan de management, prin care se 

realizează gospodărirea unitară şi integrată a acestora, urmăreşte respectarea acestui plan, 

organizează şi desfăşoară activităţi specifice astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de 

management în conformitate cu prevederile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

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

ulterioare.  

Art. 7  

(1) Activităţile Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului legate de conservarea 

biodiversităţii pe suprafața siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 sunt îndrumate de Consiliul 

Ştiinţific, cu rol de autoritate științifică pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134. 

Componența Consiliului Științific este stabilită, la propunerea Administrației Parcului Natural Munții 

Maramureșului, prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de mediu.  

(2) Pe lângă Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului s-a înfiinţat Consiliul Consultativ 

de Administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor 

neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau 

au interese în perimetrul ori în vecinătatea siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, Consiliu care este 

implicat şi interesat în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei. 

Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ de Administrare 

se propune de către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului şi este aprobată prin ordin 

al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de mediu. 

Art. 8  

(1) Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se supun avizării 

Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului. Emiterea actelor de reglementare pentru 

planuri/proiecte/activităţi în aceste arii protejate şi, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează 

numai cu avizul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului.  

(2) Activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului în aria 

protejată se supun procedurii de evaluare de mediu sau respectiv de evaluare a impactului asupra 

mediului și/sau după caz evaluare adecvată. 

(3) Avizele Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului pentru 

activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ semnificativ asupra mediului în 

ariile protejate aflate în administrare, se emit în baza Hotărârilor Consiliului Ştiinţific, date în urma 

analizării solicitărilor de către membrii Consiliului Ştiinţific. 

Art. 9. 
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(1) În vederea avizării activităţilor care urmează să se desfăşoare pe suprafaţa siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134 și a ariilor protejate din zona acestuia, solicitanţii depun o cerere scrisă la Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului, conform procedurilor legale de reglementare aprobate de 

către autoritatea centrală de mediu.  

(2) Avizele eliberate de către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului privind 

desfăşurarea activităţilor/planurilor/proiectelor/programelor pot fi favorabile, favorabile cu condiții 

sau  nefavorabile. 

(3) Avizele nefavorabile eliberate de Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului sunt 

însoţite de o motivare a deciziei.  

(4) Pe parcursul desfăşurării activităţilor, planurilor şi proiectelor avizate, Administrația Parcului 

Natural Munții Maramureșului verifică respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi 

respectarea prevederilor din documentaţii, a modalităţilor şi a tehnologiilor propuse de solicitanţi.  În 

caz de nerespectare a acestora, Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului solicită 

remedierea aspectelor, sau sistarea activității până la remedierea deficiențelor constatate.  

Art. 10 

Reglementarea activităţilor în Parcul Natural Munţii Maramureşului se face inclusiv ţinând cont de 

următoarele prevederi: 

a) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de exploatare a resurselor naturale pe 

teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 au obligaţia să obţină actele de reglementare 

necesare, emise de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului; 

b) În rezervațiile naturale de pe raza siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 nu sunt permise 

activități de utilizare a resurselor naturale. Prin excepție, sunt permise numai acele intervenții 

care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuității existenței obiectivelor 

pentru care au fost constituite, precum şi unele activități de valorificare durabilă a anumitor 

resurse naturale; 

c) Proprietarii/administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al 

vizitatorilor/turiştilor pe traseele turistice şi în zonele în care se realizează activităţi pe raza 

siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, inclusiv a structurilor de menținere și asigurare a 

ordinii publice, cu condiţia ca aceste activităţi să nu le aducă prejudicii.  

Art. 11 

Desfăşurarea activităţilor de Silvicultură şi exploatare forestieră se fac cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

a) Fondul forestier naţional de pe teritoriul siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134 se supune 

reglementărilor legale în vigoare, respectiv  Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, şi actelor normative subsecvente acestuia, inclusiv 

norme şi instrucţiuni tehnice; 

b) Pe toate terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134 se execută numai activităţile specifice prevăzute în amenajamentele silvice sau 

alte studii de specialitate: reconstrucție ecologică, ameliorarea terenurilor degradate și alte 

asemenea, cu respectarea Planului de management al parcului şi a reglementărilor în vigoare 

privind zonarea funcţională a pădurilor; 

c) Amenajamentele silvice, pentru toate terenurile forestiere de pe suprafața siturilor 

ROSCI0092 și ROSPA0134, indiferent de natura proprietăţii lor, se avizează de Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului, în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific. Pentru 

aceasta, beneficiarul/executantul lucrărilor de amenajare, transmite cu cel puţin 30 zile înainte 

desfăşurării Conferinţei I de amenajare tema de proiectare, în vederea avizării acesteia de 
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către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului. Beneficiarul/executantul invită la 

Conferinţele I şi II de amenajare un reprezentant al Administrației Parcului Natural Munții 

Maramureșului; 

d) În vederea avizării amenajamentelor silvice de către Administrația Parcului Natural Munții 

Maramureșului, beneficiarul/executantul lucrărilor de amenajare, transmite tema de proiectare 

care va cuprinde: scurt sumar al amenajamentului din deceniul anterior, suprafaţa fondului 

forestier la data înaintării temei de proiectare, mişcările de suprafaţă, delimitarea exactă a 

amplasamentului pentru care se face amenajarea, zonarea funcţională existentă la data 

înaintării temei de proiectare, aplicarea amenajamentului anterior cu prevederi şi realizări, 

propuneri de modificări faţă de amenajamentul anterior; 

e) Terenurile cu vegetaţie forestieră, situate în afara fondului forestier naţional de pe teritoriul 

siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, se supun normelor tehnice silvice privind evaluarea 

masei lemnoase și reglementărilor privind circulația materialului lemnos;  

f) În vegetaţia forestieră de pe suprafața siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 în care 

exploatarea masei lemnoase este permisă, se interzice executarea de tăieri a căror amplasare 

şi/sau volum de extras afectează speciile sau habitatele ce fac obiectul protecţiei în siturile 

ROSCI0092 și ROSPA0134;  

g) Structurile de administrare silvică înaintează Administrației Parcului Natural Munții 

Maramureșului, înainte de începerea noului an forestier, amplasarea masei lemnoase şi/sau 

borderoul actelor de punere în valoare pentru arboretele din siturile ROSCI0092 și 

ROSPA0134, până la data de 15 decembrie a anului anterior anului exploatării. Modificările 

aduse borderourilor de masă lemnoasă pe parcursul derulării anului de producţie, trebuie, de 

asemenea, comunicate către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului în termen 

de 15 zile de la aprobarea acestora si situaţia aplicării amenajamentelor silvice pe aceste 

terenuri; 

h)  Activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor 

forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantități sau de pe 

suprafețe care necesită modificarea prevederilor amenajamentului silvic în vigoare se fac cu 

avizul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, în baza hotărârii Consiliului 

Ştiinţific, după parcurgerea etapei de teren, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru 

protecţia mediului şi pădurilor; 

i) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional, proprietate publică a statului de pe 

raza siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 vor transmite anual către Administrația Parcului 

Natural Munții Maramureșului, până la data de 1 martie, situaţia aplicării legilor fondului 

funciar. 

Art. 12 

(1) Pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei specifice ariilor naturale protejate. 

(2) Acţiunile de evaluare a speciilor de interes cinegetic și a speciilor strict protejate: urs, lup, râs, 

pisică sălbatică şi de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul fondului cinegetic cu 

participarea reprezentanților Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului. Gestionarul 

fondului cinegetic are obligaţia, de a notifica cu 7 zile în prealabil Administrația Parcului Natural 

Munții Maramureșului despre intenţia de organizare a evaluării speciilor de interes cinegetic. 

(4) Cotele de recoltă propuse de gestionarii fondurilor de vânătoare va fi avizată de Consiliul 

Ştiinţific, anterior depunerii lucrării de evaluare la structura teritorială a autorității publice centrale 
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care răspunde de silvicultură, pentru fiecare fond cinegetic care se suprapune parţial sau total peste 

suprafaţa siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, anterior aprobării acestora de către autoritatea publică 

centrală pentru protecția mediului și pădurilor. 

 Art. 13 

(1) Pășunatul pe suprafața siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se face cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completările ulterioare.  

(2) Gestionarea pajiștilor de pe siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se face în baza 

Amenajamentelor pastorale aprobate sau a Regulamentelor de păşunat, întocmite de către 

administratorii pajiștilor, până la aprobarea Amenajamentelor pastorale conform legii; 

(3) Înainte de aprobrarea Amenajamentului pastoral, Consiliile locale vor solicita Administrației 

Parcului Natural Munții Maramureșului avizarea acestuia, în conformitate cu cerinţele Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind elaborarea planurilor şi programelor. Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului avizează studiile silvopastorale ce se întocmesc pe raza 

siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, în baza avizului Consiliului Ştiinţific.  

(4) Respectarea prevederilor Amenajamentelor pastorale, respectiv a regulamentelor de păşunat se 

verifică de inspectori din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ameliorare şi reproducţie în Zootehnie şi 

de către persoanele împuternicite din cadrul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, 

în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

(5) Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului are dreptul de a verifica pe teren ca 

numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport pentru animale a acestor 

păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzută în studiile mai sus menţionate sau reglementărilor 

legale în vigoare. 

(6) Numărul maxim de câini care însoţesc turmele este cel reglementat prin legislația în vigoare. 

Aceştia sunt obligatoriu deparazitaţi şi poartă jujeu. 

(7) Responsabilitatea exploatării și întreținerii pajiştilor permanente din siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134 cade în sarcina proprietarilor acestora.  

(8) Pe raza siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 este permis accesul animalelor domestice aparţinând 

comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice, care au sediul sau, respectiv, domiciliul în 

unitățile administrativ teritoriale care se suprapun total sau parțial pe suprafața siturilor şi persoanelor 

fizice şi juridice care deţin terenuri în interiorul siturilor sau comunităţilor locale.  

(9) Este obligatorie respectarea numărului maxim de animale domestice pe specii şi categorii care 

intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvopastorale ale fiecărei păşuni şi a duratei optime de 

păşunat din ultima decadă a lunii aprilie până în ultima decadă a lunii octombrie. 

(10) Ameliorarea covorului vegetal se va baza pe practici tradiţionale, cu îngrăşăminte organice. 

Utilizarea  îngrăşămintelor de sinteză este interzisă. 

(11) Amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale este permisă numai cu aprobarea Administrației 

Parcului Natural Munții Maramureșului; acestea vor fi adaptate specificului montan şi încadrate în 

peisaj. 

(12) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la mai puţin de 50 m de cursul apelor de suprafaţă.  

(13) Respectarea intensităţii şi duratei optime de târlire este obligatorie. Aceasta este de maxim 3 

nopţi/oaie/m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 6 nopţi pe păşunile cu părul porcului - Nardus 

stricta. 
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(14) Trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se fac cu respectarea reglementărilor în vigoare, în 

baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure. 

(15) Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului iniţiază periodic, în limita resurselor 

disponibile, studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor, pe care le aduce la cunoştinţa 

proprietarilor, în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului. Încărcătura va fi stabilită în 

funcţie de producţia de masă verde pe hectar, în corelare cu prevederile amenajamentelor 

silvopastorale. 

Art.14 

Recoltarea de resurse din flora sau fauna spontană, în vederea comercializării acestora se va face pe 

baza studiilor de evaluare şi a autorizaţiei eliberată de Agențiai pentru Protecția Mediului  cu avizul 

Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului.  

Art.15 

Recoltarea solului şi a humusului pe suprafaţa parcului, în afara suprafeţelor din intravilan este 

interzisă, cu excepţia humusului destinat nevoilor de cultură ale structurilor silvice de administrare.   

Art. 16 

Persoanele juridice care realizează activităţi de extracţie a agregatelor minerale pe suprafata siturilor 

ROSCI0092 si ROSPA0134 au obligaţia obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor legale, inclusiv 

avizul/acordul de mediu, autorizaţia de mediu. Autoritatea emitentă a actelor de reglementare solicită 

punctul de vedere/avizul Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului în toate aceste cazuri. 

Art.17 

(1) Microhidrocentralele existente şi care operează pe raza siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134 vor 

fi dotate, în mod obligatoriu, cu instalaţii de monitorizare a debitelor aval de captare debitul salubru 

şi/sau de servitute. 

(2) Amplasarea de microhidrocentrale pe cursurile de apă de pe raza ariilor protejate se va face în 

acord cu precizările Avizului de mediu nr. 10938/2012 la Strategia Energetică a României pentru 

perioada 2011 – 2020, capitolul III – Măsuri de prevenire/reducere şi compensare a efectelor adverse 

asupra mediului, punctul 9, act administrativ emis de autoritatea responsabilă pentru protecţia 

mediului. 

Art. 18 

(1) Realizarea de construcţii pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se face cu respectarea 

legislaţiei specifice în vigoare, ţinându-se cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

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

ulterioare. 

(2) Pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, construcţiile vor respecta tradiţiile 

arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale tradiţionale de construcţie şi a unor elemente de 

arhitectură inspirate din tradiţia locală, ţinându-se seama de  reglementările incluse în Planurile 

Urbanistice Generale ale localităţilor, cu privire la aspectul exterior al clădirilor. 

(3) Planurile Urbanistice Generale ale localităților de pe suprafața siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134 vor include setul de recomandări privind regulile de proiectare cu referire la specificul 

local tradițional, bazate pe analiza fondului construit vernacular și istoric; 

(4) Planurile Urbanistice Generale ale localităților de pe suprafața siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134 vor fi supuse avizării de către Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului în 

baza Hotărârii Consiliului Știintific.  

Art. 19 
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(1) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se desfăşoară 

cu avizul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, care sprijină logistic, în limita 

posibilităţilor, aceste activităţi.  

(2) Prelevarea de probe şi eşantioane sau orice activităţi, care presupun recoltarea indivizilor din flora 

sau fauna spontană, pentru temele de cercetare ştiinţifică, în vederea realizării de studii, analize sau 

ca material educativ sau în vederea relocării acestora, se face doar cu acordul scris al Administrației 

Parcului Natural Munții Maramureșului, conform protocoalelor stabilite în prealabil și cu respectarea 

Ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului mediului nr. 

14/203/2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de 

floră şi de faună sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  

Art.20 

(1) Activităţile de cercetare ştiinţifică în siturile ROSCI0092 și ROSPA0134, efectuate 

decolaboratori externi, se vor desfăşura pe bază de contracte de cercetare încheiate cu Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului. Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului va 

acţiona permanent pentru includerea siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 în programe de cercetare 

naţionale şi internaţionale.  

(2) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în siturile ROSCI0092 și ROSPA0134, 

acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Administrația Parcului Natural Munții 

Maramureșului propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor siturilor, 

măsuri care se aprobă de către Consiliul Ştiinţific şi vor fi incluse în planul de management. 

(3) În cazul temelor de cercetare realizate pe suprafata siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, 

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului va încheia cu cei care derulează tema un 

acord, care să asigure accesul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului la rezultate, în 

vederea utilizării lor, în activitatea de management a siturilor. Clauzele acestui document se stabilesc 

de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin actul încheiat 

între părţi.  

Art. 21 

(1) Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului va iniţia, atunci când este cazul, acţiuni de 

repopulare sau reconstrucţie ecologică.   

(2) Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor naturale şi reabilitarea unor ecosisteme 

necorespunzătoare sau degradate, cu excepția lucrărilor de împădurire/reîmpădurire prevăzute în 

amenajamentele silvice, se va face pe baza unui studiu științific avizat de Administrația Parcului 

Natural Munții Maramureșului, în baza hotărârii Consiliului Stiinţific şi aprobat de către autoritatea 

publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor 

(3) Introducerea de specii alohtone - specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod 

natural  în mediul natural al siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 este interzisă.  

(4) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea 

ecosistemelor, se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora, pe baza unor documentaţii avizate 

de Consiliul Ştiinţific. 

Art. 22 

(1) Vizitarea siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, este permisă numai pe traseele turistice marcate; 

(2) Traseele turistice marcate de pe suprafața siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 respectă 

prevederilor Hoărârii Guvernului nr. 77/2003, privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea 

accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi; 

 (3) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul 1 este permisă pentru:  

a. reprezentanții instituțiilor cu atribuții de serviciu în raza siturilor, în exercitarea atribuţiunilor 
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de serviciu; 

b. propietari de terenuri, personal de însoţire a animalelor la păşunat;  

c. vânători, în cadrul acţiunilor de vânătoare autorizate; 

d. cercetători, în cadrul temelor avizate de Administrația Parcului Natural Munții 

Maramureșului, cu aprobare scrisă de la Administrația Parcului Natural Munții 

Maramureșului; 

e. voluntarii care au încheiat un contract de voluntariat cu Administrația Parcului Natural 

Munții Maramureșului; 

f. participanții la competiţii, acţiuni, tabere organizate, în cazul în care prin programul acţiunii 

s-a solicitat şi motivat abaterea de la trasee, iar aceasta a fost aprobată de către Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului; 

g. alpiniştii echipaţi pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul de 

alpinism; 

Art. 23 

Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi 

informative se fac numai cu aprobarea Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului şi, în 

cazul traseelor noi, după obţinerea avizului de siguranţă montană eliberat de către Serviciul Judeţean 

Salvamont.  

Art. 24 

Camparea pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, se reglementează astfel:  

(1) Camparea este permisă numai în locuri special amenajate.  

(2) Săparea de şanţuri în jurul locurilor de camplasare a corturilor sau utilizarea oricăror materiale de 

origine vegetală - cetină, ferigi, muşchi - sub corturi este interzisă.  

(3) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii: 

a. pentru activitate de cercetare, cu aprobarea Administrației Parcului Natural Munții 

Maramureșului; 

b. pentru voluntarii care activează pe teritoriul siturilor, cu aprobarea Administrației Parcului 

Natural Munții Maramureșului, în situaţia în care sarcinile primite o impun; 

c. pentru misiuni de supraveghere şi control, efectuate de rangeri şi/sau specialişti montani din 

cadrul Jandarmeriei Române, sau alte instituţii competente teritorial. 

(4) În locurile de campare, se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau 

partenerii/împuterniciţii acestora, în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif 

se aduce la cunoştinţa Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului şi se afişează, 

obligatoriu, în loc vizibil în zona locului de campare, de către cei care îl încasează. 

Art. 25 

Aprinderea focului pe teritoriul siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134 se reglementează astfel: 

(1) Focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop din locurile de 

campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de 

prevenire şi stingere a incendiilor. 

(2) Este interzisă tăierea vegetaţiei lemnoase, de orice fel, pentru utilizarea ei ca sursă de foc. 

(3) Este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier, cu excepţia locurilor special 

amenajate de către administratorii locului de campare. În locurile de campare din golul alpin sau cele 

din alte zone, în care nu se asigură lemn de foc de către administrator, se permite numai utilizarea 

primusului. 

Art. 26 

Regimul deşeurilor pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 se reglementează astfel: 
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(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și 

ROSPA0134. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării 

siturilor, în locuri special amenajate pentru colectare. 

(2) Gestionarii cabanelor sau a altor unități de cazare şi a locurilor de campare pentru care se percepe 

taxă de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor, cu respectarea condiţiilor 

legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice.  

(3) Responsabilitatea eliminării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor sau a 

unităților de cazare şi a locurilor de campare revine administratorilor acestora. 

Art. 27 

Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea, prin orice mijloace, a jneapănului şi a 

ienupărului. 

Art. 28 

În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau 

limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale în vigoare, cu înştiinţarea 

prealabilă sau ulterioară a dministratorului siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134, după caz – în 

funcție de urgența intervenției, respectiv nevoile de coordonare a eforturilor. 

Art. 29 

(1) Accesul câinilor în siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134 este permis doar în condiţiile în care 

câinii sunt ţinuţi permanent în lesă, cu excepția câinilor folosiți în acţiuni de vânătoare autorizate şi a 

celor care însoţesc turmele de animale. 

(2) Pentru fiecare câine, stăpânii trebuie să prezinte toate actele doveditoare a stării de sănătate. 

Proprietarii câinilor şi/sau altor animale de companie sunt direct răspunzători pentru efectele 

comportamentului acestora pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134. 

(3) Patrulele organizate, cu scop de pază sau salvare, pot utiliza în acţiunile lor câinii utilitari.  

Art. 30 

Perturbarea liniştii în siturile ROSCI0092 și ROSPA0134, în zonele de extravilan, în locurile de 

campare şi în zonele cabanelor şi refugiilor este interzisă.  

Art. 31 

(1) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a 

plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice. 

(2) Este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al siturilor ROSCI0092 si ROSPA0134, loc 

îngrădit, pieţe de monitoring etc., unde un panou informativ notifică intrarea interzisă.  

Art. 32 

Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, barierelor, sau a oricărei alte construcţii 

sau amenajări de pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134.  

Art. 33 

Turismul ecvestru este permis în siturile ROSCI0092 și ROSPA0134, dar numai pe drumurile 

forestiere şi potecile turistice marcate care vor fi desemnate în acest scop.  

Art. 34 

Fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără aprobarea prealabilă a Administrației Parcului 

Natural Munții Maramureșului, sunt interzise. Cei interesaţi pot obţine permis de la Administrația 

Parcului Natural Munții Maramureșului, contra plăţii tarifului aprobat. 

Art. 35 

(1) Spălarea autovehiculelor în cursurile de apă de pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 

este interzisă.  
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(2) Folosirea oricăror substanţe chimice, inclusiv substanţe pe bază de detergenţi în cursurile de apă 

de  pe teritoriul siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134, este interzisă.  

Art. 36 

(1) Pe drumurile pe care se interzice accesul public cu mijloace motorizate, au acces doar 

motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte tipuri de autovehicule care deservesc 

interesele de management ale siturilor, cele destinate gopodăririi fondului forestier, a fondurilor 

cinegetice, precum și cele ale instituţiilor cu drept de control, intervenție și patrulare, în exercitatrea 

atribuţiilor de serviciu.  

(2) Este interzisă intrarea pe cursurile permanente de apă cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, 

autoturisme sau alte tipuri de autovehicule.  

Art. 37 

În siturile ROSCI0092 și ROSPA0134 este interzisă creșterea de animale domestice fără certificate 

sanitar-veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 38 

În siturile ROSCI0092 și ROSPA0134 este interzisă introducerea în culturi de organisme modificate 

genetic. 

Art. 39 

În siturile ROSCI0092 și ROSPA0134 este interzisă practicarea de activităţi comerciale neautorizate 

cu specii de plante sau animale din flora și fauna spontană. Aceste activități se supun autorizării, din 

punct de vedere al protecției mediului și avizării de către Administrația Parcului Natural Munții 

Maramureșului. 

Art. 40 

Este obligatorie prezentarea actelor de identitate, la solicitarea expresă a personalului Administraţiei 

Parcului Natural Munţii Maramureşului, ce deţine legitimaţii tipizate, la constatarea unor fapte ce pot 

constitui acte de încălcare a legii. 

Art. 41 

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

în zona siturilor ROSCI0092 și ROSPA0134 şi în tabere, fără acordul serviciilor publice Salvamont, 

acordul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului şi acordul 

administratorilor/proprietarilor de terenuri pe care acestea se desfăşoară, este interzisă. 

Art. 42 

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, 

penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 43 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, în cazul în care fapta nu este sancţionată prin 

alte acte normative, constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Persoanele împuternicite din cadrul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului au 

calitatea de agenţi constatatori. 

(3) Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului are drept de control şi de aplicare a 

sancţiunilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contravenţiile 

din domeniu sau de competenţă, împreună cu Garda Naţională de Mediu, autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurile teritoriale ale acesteia cu responsabilităţi în 

domeniul protecţiei mediului şi silviculturii, gestionărilor fondurilor cinegetice, Autoritatea Naţională 
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Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în ceea ce priveşte activităţile de comerţ cu specii 

de floră şi faună sălbatică şi Autoritatea Naţională a Vămilor. 

(4) Personalul silvic din cadrul Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului, împuternicit 

în acest scop, are drept de control şi competenţa de aplicare a Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare după caz, împreună cu 

personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, personalul silvic din cadrul 

structurilor de rang superior şi al ocoalelor silvice private, ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul 

Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofiţerii 

şi subofiţerii din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. 

Art. 44 

Administrația Parcului Natural Munții Maramureșului solicită, ori de câte ori este necesar, sprijinul 

instituțiilor abilitate pentru asigurarea respectării regimului de arie naturală protejată a siturilor 

ROSCI0092 și ROSPA0134.  

Art. 45 

În cazul în care faptele constatate nu intră în competenţa de soluţionare a Administrației Parcului 

Natural Munții Maramureșului, aceasta sesizează instituţiile competente. 

Art. 46 

Aplicarea prevederilor prezentului Regulament se face de către personalul împuternicit din cadrul 

Administrației Parcului Natural Munții Maramureșului. 

Art. 47 

În vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţilor de inspecţie şi control, accesul 

administratorului ariei naturale protejate şi al organelor de control, pe terenurile din siturile 

ROSCI0092 și ROSPA0134  nu poate fi restricţionat, indiferent de tipul de proprietate. 

Art. 48 

Prezentul regulament poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.  

 

 

 


