REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE
ROSPA0102 SUHAIA ce include rezervatia naturala „Balta Suhaia”

Capitolul 1
Înfiinţarea, scopul, limitele şi managementul
Art. 1. (1) ROSPA0102 SUHAIA fost instituită prin H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea şi
completarea H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi include alte două
categorii de arii naturale protejate:
(i) Rezervaţia Naturală Balta Suhaia instituită prin HG 2151/2004 privind instituirea regimului
de arie naturală protejată pentru noi zone
(ii) sit Ramsar (zonă umedă de importantă internaţională) din 2012
(2) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu 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 şi completările ulterioare.
Art. 2. Scopul desemnării este asigurarea este protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor de
interes comunitar şi naţionale pentru care au fost declarate.
Art. 3. (1) Limitele categoriilor de arii naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1) au fost
stabilite prin actele normative prin care au fost înfiinţate şi vor fi revizuite prin planul de
management, după caz.
Art. 4. Prin Planul de Management vor fi stabilite măsurile şi mijloacele necesare asigurării unei
stări favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor naturale ce fac obiectul desemnării sitului.
Art. 5. (1) Responsabilitatea managementului ROSPA0102 SUHAIA revine AVPS InterAgro, în
calitate de custode, prin unitatea de administrare şi control creată.
( 2 ) AVPS InterAgro, numit în continuare Custode, integrează într-un plan unitar şi
supraveghează toate activităţile din ROSPA0102 SUHAIA, organizează şi efectuează activităţile
specifice, asigurând o gospodărire unitară a zonei.
Art. 6. ( 1 ) Emiterea actelor de reglementare pentru proiectele, planurile, programele şi
activităţile de pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA, care pot avea un impact negativ asupra
speciilor şi habitatelor de interes comunitar, inclusiv pentru exploatarea resurselor minerale,
pentru realizarea de drumuri noi de orice fel sau orice alte amenajări/construcţii care pot
fragmenta/afecta habitatele de interes comunitar, se face obligatoriu, prin consultarea custodelui,
în conformitate cu prevederile legale.
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(2) Avizul custodelui se eliberează conform procedurii avizate către Ministerul Mediului, Apelor
si Padurilor.
( 3 ) În rezervaţiia naturală Balta Suhaia nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor
naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea,
promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite,
precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale.
Art. 7. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională precum şi
orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale vor fi armonizate de către
autorităţile emitente ale acestora cu prevederile planului de management şi a regulamentului în
termen de 12 luni de la data aprobării planului de management.
Capitolul 2
Activităţi permise
2.1. Activităţi de silvicultură, de gospodărire a fondului cinegetic şi piscicol
2.1.1. Fondul forestier
Art. 8. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în ROSPA0102 SUHAIA se
execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în
vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în
amenajamentele silvice se execută numai cu acordul Custodelui şi al autorităţii publice centrale
care răspunde de protecţia mediului.
Art. 9. Amenajamentele silvice ale unitătilor de producţie/ proprietăţilor ce intră în componenţa
ROSPA0102 SUHAIA vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea
planului de management.
Art. 10. (1) Amenajamentele silvice se supun evaluării strategice de mediu iar studiul de
evaluare adecvată va include date privind distribuţia elementelor de biodiversitate de interes
comunitar pentru care situl a fost desemnat.
(2) În cadrul procedurii de reglementare este obligatorie consultarea custodelui.
Art. 11. În pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic din
ROSPA0102 SUHAIA se va prevedea prin amenajament reconstrucţia ecologică a acestora. În
toate situaţiile se recomandă înfiinţarea sau reînfiinţarea noilor arborete prin procedee cât mai
naturale.
2.1.2. Fondul Cinegetic
Art. 12. Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către
gestionarii fondurilor de vânătoare cu participarea Custodelui. Gestionarii fondurilor de
2

vânătoare au obligaţia de a anunţa Custodele cu 5 zile lucratoare înainte despre intenţia de
organizare a evaluării speciilor din fondurile de vânătoare ce se suprapun sitului.
Art. 13. Activitatile de vânătoare se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile
legale în vigoare şi cu avizul custodelui.
Art. 14. Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de
sănătate a acestora precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele
unde acestea se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al
gestionarilor fondurilor de vânătoare legal constituite şi Custode.
Art. 15. Managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul ROSPA0102 SUHAIA se
va face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu.
Art. 16. Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de
către persoane abilitate conform prevederilor legale.
2.1.3. Fondul Piscicol
Art. 17. (1)Orice activitate ce se desfaşoară în bazinele piscicole naturale va respecta măsurile şi
reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a fondului
piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.
(2) În perioada aprilie-iulie nu se va intra în zonele de stufăriş sau păpuriş unde cuibăresc
păsările.
(3) Nu este permis pescuitul sportiv în apropierea locurilor de cuibărit ale păsărilor oaspeti de
vară sau a locurilor de concentrare a păsărilor de pasaj.
2.2. Pajiştile
Art. 18. Terenurile din perimetrul ROSPA0102 SUHAIA evidenţiate ca pajişti, indiferent de
forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, activităţi apicole,
cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe.
Art. 19. Utilizarea durabilă a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu
animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin
dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe
suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele aprobate de Custode astfel încât să nu fie
afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.
Art. 20. Păşunatul şi activitatea apicolă pastorală se supun următoarelor reglementări:
a) pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA păşunatul şi activitatea apicolă sunt permise cu
acordul Custodelui;
b) în cazul degradării păşunilor, Custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe,
pentru o perioadă, în scopul refacerii covorului vegetal;
c) este interzis păşunatul fără contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;
d) este interzis păşunatul cu mai multe animale sau din alte specii decât cele specificate
de Custode;
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e) păşunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar şi/sau administrator;
f) amplasarea de stâne, adăposturi pastorale şi stupine este permisă numai cu aprobarea
Custodelui;
g) numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul
de animale din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. Câinii vor
avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de
vaccinare şi deparazitare;
h) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în
vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
i) este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat.
Art. 21. Managementul pajiştilor va fi stabilit pe baza evaluării capacităţii de suport a acestora şi
va fi adus la cunoştinţa proprietarilor în vederea reglementării corespunzatoare a păşunatului şi
cositului în cazul în care se constată modificarea parametrilor de mediu biotici şi abiotici ai
ecosistemelor.
Art. 22. Custodele monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei
activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a
zonelor degradate sau instituirea de restricţii in zonele afectate.
2.3. Construcţii
Art. 23. (1) Sunt interzise proiectele de construcţii/investiţii din perimetrul ROSPA0102
SUHAIA sau din vecinătate, în lipsa actelor de reglementare specifice.
(2) Actele de reglementare specifice pentru proiectele de construcţii/investiţii se emit numai pe
baza avizului Custodelui.
(3) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ROSPA0102 SUHAIA,
realizate din investiţii publice pe terenuri ce aparţin domeniului public, vor fi destinate, cu
prioritate, activităţilor administrative şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul sitului, precum şi altor
activităţi în legătură cu buna administrare a acestuia.
(4) Proprietarii/administratorii obiectivelor care utilizează sursele de apă de pe teritoriul
ROSPA0102 SUHAIA sau din vecinătatea acestora sunt obligaţi să asigure debitele de servitute
conform legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu afecteze direct sau indirect ecosistemele şi
comunităţile locale.
Art. 24. (1) Pentru toate lucrările de construcţie indiferent dacă implică sau nu diminuarea
patrimoniului natural prin defrişări, derocări, indiguiri şi altele asemenea este obligatoriu
amplasarea acestora pe terenuri care au regimul economic şi categoria de folosinţă de terenuri
pentru construcţii.
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(2) În procedura de emitere a actelor de reglementare, autoritățile competente pentru protecția
mediului solicită şi ţin seama de punctul de vedere al custodelui.
Art. 25. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de apă,
baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de
transport gaz metan, instalaţii de transport pe cablu şi altele asemenea se va face cu acordul
Custodelui, după întocmirea unui studiu de evaluare adecvată.
Art. 26. Elaborarea sau modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul
ROSPA0102 SUHAIA se face pe baza documentaţiilor de mediu avizate de către Custode.
Art. 27. Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul
de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale
prevederilor acesteia.
Art. 28. Reparaţiile curente a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan,
telefonie, mijloace de transport pe cablu şi alte asemenea se vor face cu acordul Custodelui, iar
intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat acestuia.
Art. 29. Custodele va solicita şi va deţine copii la zi ale PUG, PUZ şi PUD ale localităţilor din
perimetrul sitului sau din imediata vecinătate a acestuia din care să reiasă statutul juridic al
terenurilor şi al construcţiilor.
Art. 30. Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene vor asigura evidenţierea limitelor
ROSPA0102 SUHAIA şi ale celorlalte categorii de arii naturale protejate peste care se suprapune
în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în
vigoare a planului de management.
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Capitolul 3
Cercetare ştiinţifică
Art. 31. Cercetarea ştiinţifică în ROSPA0102 SUHAIA va fi orientată, pe cât posibil, spre
protecţia şi conservarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru care situl a fost
desemnat.
Art. 32. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ROSPA0102 SUHAIA,
acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Custodele propune măsurile de conservare ce
se impun pentru realizarea obiectivelor sitului.
Art. 33. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA se desfăşoară
cu avizul Custodelui, care sprijină logistic, la solicitarea şi în măsura posibilităţilor, activitatea
de cercetare.
(2) În cazul temelor de cercetare de pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA, se va încheia un
contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul Custodelui la rezultate în
vederea utilizării lor în activitatea de management a sitului. Clauzele contractului se stabilesc de
comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.
(3) Pentru orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe situl de
importanţă comunitară cum sunt studiile care planifică activităţi: silvice, agricole, zootehnice,
turistice, hidrologice, geologice, si altele asemenea., orice proiecte care planifică lucrări de
construcţii de orice fel, activităţi sportive, si altele asemenea, este necesar acordul Custodelui, în
vederea verificării încadrării activităţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus
în prevederile planului de management integrat al ROSPA0102 SUHAIA.
Art. 34. Custodele va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii de plante şi
animale dispărute, pe baza unor studii avizate de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor
Naturii din cadrul Academiei Române.
Art. 35. 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 unei documentaţii
ştiinţifice.
Capitolul 4
Ecoturism
Art. 36. În ROSPA0102 SUHAIA sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea
regulilor de vizitare a sitului, potrivit prezentului regulament.
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Art. 37. (1) Potrivit prezentului Regulament, Custodele poate percepe un tarif de vizitare, cu
respectarea legislaţiei în vigoare;
Excepţii de la plata tarifului de vizitare vor face:
a) persoanele sub 18 ani şi pensionarii;
b) voluntarii care dovedesc, cu adresă oficială sau cu contract de voluntariat emis de Custode;
c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în ariile naturale
protejate menţionate la art. 1 alin. (1;
d) personalul Custodelui;
e) personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza sitului;
f) persoanele care realizează studii şi cercetării, cu acordul Custodelui;
g) împuterniciţii pentru implementarea regulamentului sitului, pe bază de legitimaţie;
h) personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
i) localnicii care deţin terenuri în ariile naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1) şi
dovedesc cu acte de identitate faptul că au domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin
terenuri în sit;
j) ghizii de turism agreaţi de Custode;
l) persoanele cu dizabilităţi.
(2) Tarifele au fost stabilite de custode şi au fost aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia
mediului, conform normelor legislative în vigoare.
Art. 38. Vizitarea ROSPA0102 SUHAIA este permisă numai pe traseele turistice marcate, aflate
în evidenţa Custodelui.
Art. 39. Pe teritoriul ariilor ROSPA0102 SUHAIA este interzisă realizarea focului deschis în
afara focurilor de la stâne şi a vetrelor special amenajate din spaţiile de campare realizate cu
acordul Custodelui.
Art. 40. Regimul deşeurilor pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA. Turiştii
au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului. Deşeurile vor fi
evacuate în afara sitului şi se depun doar în locuri special amenajate pentru colectare;
b) gestionarii/proprietarii cabanelor, pensiunilor, caselor de vacanţă, a altor clădiri şi a locurilor
de campare pentru care se percepe taxă de campare au obligaţia evacuării deşeurilor şi a
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depozitării temporare a acestora în containere, cu respectarea reglementărilor legale şi astfel
încât să nu existe posibilitate de acces pentru şi animale domestice şi/sau sălbatice;
c) obligativitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor/ pensiunilor/
caselor de vacanţă/ altor clădiri şi a locurilor de campare revine administratorilor/proprietarilor
acestora;
d) responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane, cu respectarea condiţiilor
legale, astfel încât să nu existe posibilităţi de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine
administratorilor cabanelor;
e) administratorii cabanelor, hotelurilor, pensiunilor, precum şi a punctelor de alimentaţie
publică, aflate în perimetrul ROSPA0102 SUHAIA, au obligaţia de a efectua permanent
igienizarea de resturi menajere a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;
f) construcţiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de epurare a apelor uzate conform
reglementărilor în vigoare, iar construcţiile existente vor fi dotate cu asemenea instalaţii într-un
termen stabilit de comun acord cu proprietarul sau administratorul acestora, conform
prevederilor Planului de Management şi a legislaţiei în vigoare. Până la utilarea cu instalaţii de
epurare construcţiile existente vor fi dotate obligatoriu cu bazine hidroizolate vidanjabile.
Art. 41. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau
lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte
persoane.
Art. 42. Se interzice distrugerea, degradarea oricăror specii de plante şi animale, fosilelor şi a
oricăror alte eşantioane de origine naturală, din ROSPA0102 SUHAIA.
Art. 43. Colectarea oricăror specii de plante şi animale, a fosilelor şi a oricăror alte eşantioane
de origine naturală de pe teritoriul ROSPA0102 SUHAIA se poate face numai cu acordul scris al
Custodelui.
Art. 44. (1) Accesul câinilor în ariile naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1) este permis
doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie
să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării şi deparazitării.
(2) Câinii utilitari folosiţi în acţiuni specifice pe teritoriul ariilor naturale protejate menţionate la
art. 1 alin. (1) sunt exceptaţi de la obligativitatea purtării lesei, proprietarii acestora având însă
obligativitatea prezentării dovezii de vaccinare şi deparazitare.
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Art. 45. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,
precum şi a plăcilor, săgeţilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a
semnelor de delimitare a sitului.
Art. 46. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte
construcţii sau amenajări care servesc interesele de management ale ariilor naturale protejate
menţionate la art. 1 alin. (1).
Art. 47. În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru
specii de floră şi faună ocrotite, turiştii vor fi însoţiţi obligatoriu de către agenţii de teren, ghizii
de turism ai Custodelui sau ghizi autorizaţi şi legitimaţi de Custode, dacă în planul de
management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare va fi
perceput un tarif ce va fi stabilit de către Custode.
Art. 48. Custodele monitorizează turismul pe teritoriul ariilor naturale protejate menţionate la
art. 1 alin. (1), în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi
pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului
turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.
Art. 49. Vizitarea ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1) este permisă numai pe
potecile marcate şi drumurile auto deschise şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu
respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt echipate acestea.
Art. 50. Camparea pe teritoriul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1) se va face
în zone special stabilite, amenajate şi semnalizate corespunzător de către Custode, în limita
locurilor disponibile.
Art. 51. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de
exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni utilităţi, si altele asemenea. Contravaloarea
lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.
Art. 52. Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate pe drumurile auto forestiere închise
publicului şi semnalizate corespunzător, în pădure, pe cursurile de apă şi pe pajiştile alpine. Este
permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii şi/sau proprietarii de teren în
scopul bunei gospodăriri, înspre locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de
intervenţie.
Art. 53. Excursiile de grup în ariile naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1), organizate de
agenţii de turism, se desfăşoară numai cu participarea unui ghid de turism al Custodelui sau cu
ghid autorizat de Custode.
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Art. 54. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale
nu este permisă în ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1). Cei interesaţi pot obţine
un permis temporar de la Custode, contra plăţii tarifului aprobat.

Capitolul 5
Alte activităţi
Art. 55. Pentru protejarea speciilor de păsări ce constituie obiectivele de conservare din
ROSPA0102 SUHAIA, inclusiv a celor cu migratie regulata, vor fi interzise următoarele:
a) Uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
b) Deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor

din

natură;
c) Culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
d) Perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,
dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul prevederilor O.U.G 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;
e) Deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
f) Vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora
în stare vie ori moartă, sau a oricăror părţi ori produse, provenite de la acestea, uşor de
identificat;
g) Incendierea stufului, cu exceptia unor portiuni restrânse în scopul regenerării, numai în
cursul lunilor de iarnă
Art. 56. Recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale în scopul
comercializării acestora se va face doar cu avizul Custodelui şi cu respectarea actelor de
reglementare precizate în legislaţia în vigoare.
Art. 57. Organizarea de acţiuni specifice Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de
Interne se vor face conform prevederilor legale şi cu informarea Custodelui.
Art. 58. (1) Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul ariilor naturale protejate
menţionate la art. 1 alin. (1) sunt interzise.
(2) Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din ariile naturale protejate
menţionate la art. 1 alin. (1), în alte locuri decât campingurile sau unitaţile de turism este
permisă numai cu acordul scris al Custodelui şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
evacuarea deşeurilor.
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Capitolul 6
Finanţarea activităţilor
Art. 59. (1) Finanţarea activităţilor de management al ariilor naturale protejate menţionate la
art. 1 alin. (1) se asigură din fonduri provenite din:
a) bugetul de stat, în limita fondurilor disponibile;
b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife stabilit de Custode pentru prestarea de servicii
către terţi;
d) din proiecte întocmite de Custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate
prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
e) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii proprii.
(2) Sistemul de tarife este avizat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului,
conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul 7
Avizarea activităţilor
Art. 60. (1) Activităţile care pot genera un impact negativ asupra ROSPA0102 SUHAIA sunt
supuse aprobării/avizării/autorizării Custodelui.
(2) Următoarele activităţi/acţiuni necesită obţinerea în prealabil a aprobării Custodelui:
a) Activităţi de cercetare - toate tipurile de investigaţii ştiinţifice (biologice, geologice,
paleontologice, arheologice, antropologice, speologice, si altele asemenea;
b) Activităţi instructiv – educative desfăşurate de şcoli, licee, facultăţi, stagii de practică,
aplicaţii tematice având ca obiect educaţia biologică, ecologică, si altele asemenea;
c) Utilizarea pajiştilor pentru cosit şi păşunat;
d) Realizarea de materiale audio-vizuale cu caracter ştiinţific sau comercial;
e) Manifestări sportive, concursuri, cursuri de alpinism, ghizi, si altele asemenea.;
f) Investiţii necesare administrării ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1);
g) Refacerea, proiectarea sau/şi construirea oricăror obiective de investiţii;
h) Acţiunile de prevenire şi/sau combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri;
i) Intervenţii pentru menţinerea habitatelor şi reconstrucţie/reabilitare ecologică;
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j) Activităţi de recoltare, capturare şi/sau achiziţie, deţinere şi comercializare a plantelor şi
animalelor din flora şi fauna sălbatică;
k) Acţiunile de înlăturare a efectelor unor fenomene naturale;
l) Recoltarea de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale;
m) Lucrările silvice în fondul forestier;
n) Deschiderea de noi trasee turistice şi de escaladă/alpinism, reamenajarea sau repitonarea celor
existente;
o) Investiţii de orice fel (clădiri, drumuri, facilităţi si altele asemenea);
p) Manifestări sportive, concursuri, cursuri (alpinism, ghizi, schi si altele asemenea.);
q) Proiectare/construire de obiective de investiţii de orice fel (ex. clădiri, furnizare utilităţi, pârtii
de schi, drumuri şi alei, conducte de alimentare, linii electrice, si altele asemenea);
r) Altele care pot genera impact negativ asupra ROSPA0102 SUHAIA.
(3) Procedura de avizare a fost aprobată de autoriatea de mediu competentă.

Capitolul 8
Sancţiuni
Art. 61. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după caz răspunderea
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
(2) Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie contravenţii dacă faptele nu au
fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform următoarelor
acte normative:
- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Codul silvic - Legea 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi
completările ulterioare;
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- Ordonanţa Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OUG 85/2006 privind stabilirea cuantumului prejudiciilor din tăierile ilegale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, cu modificările şi
completările ulterioare;
- HG 996/2008 privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 635/2002 privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a
masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 62. (1) Implementarea prevederilor prezentului Regulament se face de către personalul
Custodelui şi de către personalul altor instituţii abilitate ale statului în limita competenţelor
acestora. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii.
(2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor
fizice cât şi persoanelor juridice.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal jumătate din minimul amenzii.
Art. 63. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit de Custode are dreptul
de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să
comită fapte care constituie contravenţii pe raza ROSPA0102 SUHAIA.
Art. 64. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de identitate, la solicitarea personalului
împuternicit de Custode, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce
constituie contravenţii.
Art. 65. Constituie contravenţie neprezentarea autorizaţiei de mediu pentru activităţile
desfăşurate, de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de
deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi
neregenerabile la solicitarea Custodelui.
Art. 66. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul Custodelui şi de către personalul altor instituţii ale statului în baza competenţelor
legale.
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Capitolul 9
Dispoziţii finale
Art. 67. Prezentul Regulament va face parte integrantă din Planul de Management integrat al
ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 alin. (1).
Art. 68. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Custodelui, cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
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