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    Anexa nr. 1.  

   

 

 

REGULAMENTUL 

Parcului Natural Porțile de Fier, al ROSCI0206 Porțile de Fier, 

ROSPA0026  Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier, ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei  și 

al ariilor naturale protejate de interes național din arealul acestora 

 

 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1. Scopul prezentului regulament este de a reglementa activitățile antropice care se 

desfășoară pe suprafața Parcului Natural Porțile de Fier, a sitului de interes comunitar ROSCI0206 

Porțile de Fier, a ariilor de protecție specială avifaunistică ROSPA0026  Cursul Dunării-Baziaş-

Porţile de Fier și ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei,  precum și a ariilor naturale protejate de 

interes național din arealul acestora, respectiv: 2.299.Rezervația naturală Balta Nera-Dunăre, 

2.312.Rezervația naturală Baziaș, 2.307.Râpa cu lăstuni din Valea Divici, VI.13.Insula Calinovăț, 

VI.14.Divici-Pojejena, VI.12.Ostrov Moldova Veche (Moldova Nouă), 2.298.Rezervația naturală 

Valea Mare, IV.13.Peștera cu apă din Valea Polevii, 2.610.Locul Fosilifer Svinița PN-D comuna 

Svinița, 2.609.Cazanele Mari și Cazanele Mici, 2.611.Locul Fosilifer Bahna, 2.607.Dealul Duhovnei, 

2.597.Gura Văii-Vârciorova, 2.625.Fața Virului, 2.624.Cracul Crucii, 2.608.Dealul Vărănic, 

2.598.Valea Oglănicului și 2.622.Cracul Găioara, 

în vederea asigurării conservării  capitalului natural și valorificării durabile a resurselor din ariile 

naturale protejate menționate. 

Art. 2.(1)Prezentul Regulament a fost elaborat de către Administrația Parcului Natural Porțile 

de Fier, supus consultării Consiliului Consultativ de Administrare și avizat de către Consiliul Științific 

al Parcului Natural Porțile de Fier.  

 (2)Regulamentul a obținut de asemenea, punctul de vedere favorabil al Agenției Naționale 

pentru Protecția Mediului și avizul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 
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Art.3.Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru RNP Romsilva - 

Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A, pentru autoritățile care reglementează activități 

pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate, precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin 

sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități și / sau interese în 

perimetrul și în vecinătatea acestora. 

Art. 4.În vederea simplificării conținutului prezentului Regulament referirile la: 

a)ariile naturale protejate prevăzute la art. 1 se vor realiza utilizând sintagma “arie naturală 

protejată”. În cazul în care precizările se referă doar la una sau unele dintre acestea, ariile naturale 

protejate respective vor fi indicate utilizând denumirea și codul corespunzător fiecăreia.  

b) RNP Romsilva - Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A, se va identifica în text 

utilizând acronimul APNPF. 

Capitolul II. ZONAREA INTERNĂ A ARIEI NATURALE PROTEJATE 

Art. 5. (1)Zonarea internă a Parcului Natural Porțile de Fier s-a realizat conform art. 22 alin. 

(1) din O.U.G. nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, în cadrul secțiunii 2.1.4. Zonarea internă a Parcului Natural 

Porțile de Fier din planul de management. 

(2)În conformitate cu mențiunile de la alin.(1), arealul Parcului Natural Porțile de Fier s-a 

împărțit în 3 categorii de zone: zone de protecție integrală- ZPI, zone de management durabil-ZMD 

și zone de dezvoltare durabilă-ZDD.  

(3)Activitățile permise/nepermise în cele 3 categorii de zone sunt cele specificate de legislația 

specifică în vigoare și de prevederile prezentului regulament. 

(4)Zonarea internă a Parcului Natural Porțile de Fier  poate fi modificată astfel: 

a.)la propunerea APNPF, doar din motive întemeiate, determinată de necesitățile de 

conservare ale obiectivelor patrimoniului natural și cu respectarea legislației specifice în vigoare; 

  b.)la propunerea comunităților locale, determinată de necesitățile justificate de 

dezvoltare locală a zonei, dar fără a afecta biodiversitatea din arealele protejate și peisajul natural al 

zonei. 

  c.)în situații justificate de legislația în vigoare privind ariile naturale protejate 

(5)Noua zonare internă realizată conform dispoziților art.5 intră în vigoare și devine aplicabilă 

după obținerea  tuturor aprobărilor din partea instituțiilor abilitate. 
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Capitolul III. REGLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR PE RAZA ARIEI NATURALE  

                        PROTEJATE   

Silvicultură 

 Art. 6. (1) Fondul Forestier Naţional de pe suprafaţa ariei naturale protejate se supune 

reglementărilor Codului Silvic și legislației subsecvente acestuia. 

 (2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în aria naturală protejată 

se execută numai lucrări silvice prevăzute în amenajamentele silvice - atât pentru pădurile de stat cât 

şi pentru pădurile private, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a 

pădurilor şi a măsurilor de conservare prevăzute în Planul de Management al Parcului Natural Porțile 

de Fier.   

 (3)Pe terenurile cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier naţional din aria 

naturală protejată, se respectă normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase, 

reglementările privind circulaţia materialelor lemnoase, asigurându-se totodată, îngrijirea şi protecţia 

vegetaţiei forestiere, precum și măsurile de conservare prevăzute în Planul de Management al 

Parcului Natural Porțile de Fier. 

(4)Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, 

puieţi sau lăstari, din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 

naţional, indiferent de forma de proprietate este interzisă. 

(5)Construirea de drumuri forestiere noi și reabilitarea/modernizarea/extinderea celor 

existente pe suprafața ariei naturale protejate se execută numai după obținerea avizului APNPF și în 

urma obținerii tuturor aprobărilor legale.  

(6)Pentru a evita afectarea speciilor și habitatelor care au stat la baza desemnării siturilor 

Natura 2000: ROSCI0206 Porțile de Fier, ROSPA0026  Cursul Dunării-Baziaş-Porţile de Fier și 

ROSPA0080 Munţii Almăjului-Locvei, tăierea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier 

naţional se face numai cu avizul APNPF. 

(7)a)Amenajamentele silvice elaborate pentru fondul forestier proprietate publică a statului, 

pentru cel aflat în proprietatea unităţilor administrativ – teritoriale și pentru fondul forestier privat, de 

pe raza ariei naturale protejate, vor fi avizate de APNPF în baza hotărârii consiliului științific, în 

scopul punerii în concordanţă cu planul de management al ariei naturale protejate.  
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b)Consultarea APNPF  în procesul de elaborare a amenajamentului silvic de către beneficiarul 

/ firma care efectuează lucrările de amenajare, conform dispozițiilor de la litera a), se realizează în 

cadrul conferințelor I și II de amenajare.  

c)Cu ocazia lucrărilor de amenajare a fondului forestier, toate pădurile incluse în Parcul 

Natural Porțile de Fier  se încadrează în grupa I funcțională, iar pădurile din zona de protecție 

integrală, se încadrează în categoriile funcționale corespunzătoare tipului I funcțional, conform 

normelor tehnice, în vigoare, pentru amenajarea pădurilor. 

 (8)Structurile de administrare silvică sunt obligate ca înainte de începerea noului an forestier 

să înainteze la APNPF planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă și lista de partizi pe suprafaţa 

ariei naturale protejate, în vederea avizării acestora.  

 (9)Ocoalele silvice solicită APNPF cu cel puțin 15 zile înainte de emiterea autorizației de 

exploatare forestieră, condițiile specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizațiilor pentru 

desfășurarea activității de exploatare forestieră în aria naturală protejată, condiții ce vor fi introduse 

în cuprinsul autorizației de exploatare forestieră.  

(10)Ocoalele silvice vor transmite către APNPF, în termen de 7 zile calendaristice de la data 

emiterii acesteia, o copie a autorizației de exploatare, în vederea monitorizării din punct de vedere al 

conservării biodiversității. 

Regimul speciilor de floră și faună sălbatice  

Art.7. (1)Vânătoarea pe suprafața Parcului Natural Porțile de Fier conform Legii nr. 407/2006 

privind Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, 

este permisă doar în zonele de dezvoltare durabilă și management durabil.  

(2)Este interzisă vânătoarea în perimetrul zonelor de protecție integrală, acestea constituind 

zone de liniște pentru speciile de interes cinegetic. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2), în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al 

conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul 

sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, pe suprafața zonelor de 

protecție integrală recoltarea câinilor şi a pisicilor fără stăpân, se realizează pe bază de contract de 

prestări servicii de către gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, cu acordul autorităţii publice 

centrale care răspunde de vânătoare, la solicitarea administraţiei ariei naturale protejate, avizată de 

consiliul ştiinţific al acesteia. 
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(4) a)Evaluarea populaţiilor speciilor de interes cinegetic, se realizează de către gestionarul 

fondului de vânătoare, cu notificarea prealabilă a APNPF cu privire la  perioada de evaluare, în scopul 

participării la aceste acțiuni, prin rangerii responsabili ai zonelor care se suprapunn peste fondul de 

vânătoare.  

b)În vederea avizării cotelor anuale de recoltă pentru speciile de interes cinegetic, gestionarii 

fondurilor de vânăoare vor înainta la APNPF o înștiințare scrisă privind propunerile de cote anuale 

de recoltă, insoțite de fișele de observație din teren, însușite de către rangerul responsabil care a 

participat la acțiunea de evaluare, pentru suprafețele aflate în arealul Parcului Natural Porțile de Fier. 

c)În vederea monitorizării populațiilor speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor de 

vânătoare au obligația să transmită către APNPF, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, situația 

exemplarelor extrase în luna precedentă prin acțiuni colective sau individuale. 

(5) Pe raza ariei naturale protejate este interzisă: 

a)capturarea/deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna sălbatică; 

b)tulburarea liniştii faunei sălbatice, în orice fel, în mod special în perioadele de înmulţire şi 

de creştere a puilor; 

c)accesul în perimetrul zonelor de protecție integrală  a câinilor neţinuţi în lesă; 

d)lăsarea liberă a câinilor însoţitori de turme sau cirezi, altfel decât vaccinaţi, dehelmitizaţi, 

cipați şi cu jujeu. 

(6) Pentru speciile de floră și faună terestre, acvatice şi subterane, aflate sub regim de protecţie 

şi care se regăsesc pe teritoriul ariei naturale protejate, este interzisă: 

 a)orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor speciilor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 b)perturbarea în cursul perioadelor de reproducere, de creştere, de iernare şi de migraţie; 

 c)distrugerea bârloagelor, vuizuinelor sau culcuşurilor; 

 d)deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea  intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură; 

 e)deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere, hrănire ori de odihnă; 

 f)recoltarea florilor şi a fructelor, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor, 

în oricare dintre stadiile ciclului biologic al acestora; 

 g)colectarea în scopuri comerciale, fără avizul APNPF, a oricăror eşantioane de origine naturală 

de orice fel.   
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 (7)Fac excepție de la prevederile alin(6), lit.a, cazurile în care este  necesară efectuarea de studii 

științifice, situație în care este necesară obținerea tuturor avizelor/aprobărilor legale după ce în 

prealabil administrația parcului și consiliul științific și-au exprimat acordul favorabil.  

Pescuit 

Art.8.În zonele de protecție integrală ale Parcului Natural Porțile de Fier este interzisă 

desfășurarea activităților de pescuit sportiv, industrial și acvacultură.   

Art.9. Prin excepție de la prevederile art. 8, pescuitul speciilor protejate în scop de cercetare 

științifică,  repopulare, reintroducere, într-o manieră selectivă, în condiții strict controlate și limitate, 

se aprobă prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul Academiei 

Române, în baza hotărârii consiliului științific al ariei naturale protejate. 

Art. 10.Activitatea de pescuit sportiv este permisă pe suprafața Parcului Natural Porțile de 

Fier în zonele de dezvoltare durabilă și zonele de management durabil cu respectarea prevederilor și 

în perioadelor aprobate. 

Art.11.(1)Activitatea de pescuit comercial se poate desfășura în zonele de management 

durabil,pe albia fluviului Dunărea, cu respectarea strictă a prevederilor legislației privind pescuitul și 

acvacultura, precum și îndeplinirea obligatorie a următoarelor condiții: 

 a.)Uneltele de pescuit ( plase, setci, etc.) vor fi marcate/balizate cu balize plutitoare de 

culoare galbenă sau portocalie; 

 b.)În cazul capturilor accidentale a unor exemplare ale unor specii de păsări acvatice 

se va notifica de urgență administrația ariei naturale protejate. 

(2)Activitatea de pescuit comercial este interzisă pe următoarele amplasamente din arealul 

Parcului Natural Porțile de Fier: 

 a.)Pe cursurile râurilor afluente fluviului Dunărea; 

 b.)În golfurile și în zona gurilor de vărsare a  râurilor afluente fluviului Dunărea 

precum și în zonele de confluență pe o linie perpendiculară pe șenalul navigabil, pe următoarele 

distanțe: 

Nr. 

crt. 

Afluent Distanță amonte și aval de 

punctul de vărsare 

metri 

Distanță perpendiculară pe 

șenal, de la punctul de vărsare 

metri 
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1. Slătinic 100 100 

2. Vodița 200 200 

3. Bahna 200 200 

4. Cerna 200 200 

5. Eșelnița 200 200 

6. Mala 100 100 

7. Mraconia 100 100 

8. Dubova 100 100 

9. Liubotina 200 200 

10. Tisovița 200 200 

11. Iuți 100 100 

12. Stariște 200 200 

13. Elișeva 200 200 

14. Sirinia 100 100 

15. Berzasca 200 200 

16. Gornea 200 200 

17. Liborajdea 200 200 

 

Utilizarea pajiștilor  

Art.12.(1) Păşunatul animalelor domestice pe pășunile din Parcul Natural Porțile de Fier, din 

perimetrul zonelor de protecție integrală, este permis numai cu animalele domestice proprietatea 

membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul parcului, pe suprafeţele, în perioadele şi cu 

speciile şi efectivele aprobate de administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de floră şi faună protejate.  
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(2) Stânile şi adăposturile pastorale este interzis a fi  amplasate în perimetrul zonelor de 

protecție integrală, iar cele amplasate în zonele de management durabil și dezvoltare durabilă vor 

respecta arhitectura tradițională specifică zonei. 

(3)Este interzisă amplasarea locurilor de târlire în imediata apropiere a pâraielor, izvoarelor 

sau cursurilor permanente de apă.  

(4)Numărul de câini însoțitori admişi, vaccinaţi, dehelmitizaţi și cipați, se stabileşte în funcţie 

de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare, iar aceștia  vor purta 

în mod obligatoriu jujeu. 

(5)Trecerea cu animalele domestice prin fondul forestier, se va face numai în baza acordului  

administratorilor/proprietarilor de pădure, cu respectarea prevederilor legale. 

(6)Cosirea fâneţelor este permisă a se realiza de membrii comunităților locale care dețin 

dreptul de utilizare al acestora, efectuându-se în perioada optimă de înflorire a gramineelor şi 

leguminoaselor perene. 

(7)Este interzisă incendierea resturilor vegetale de pe cuprinsul pajiștilor sau schimbarea 

categoriei de folosință a acestora fără obținerea tuturor aprobărilor legale. 

 

Construcții 

Art.13.(1)În zonele de protecție integrală ale Parcului Natural Porțile de Fier este interzisă 

realizarea de construcţii, cu excepţia celor destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor 

calamități.  

(2)Realizarea construcţiilor destinate asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor 

calamități naturale este permisă în condițiile respectării prevederilor legale, ulterior obținerii  avizului 

APNPF emis în baza hotarârii Consiliului Științific.  

Art.14.Construirea de refugii turistice sau realizarea oricăror altor construcții/investiții    pe 

raza Parcului Natural Porțile de Fier, în afara zonelor de dezvoltare durabilă, se face conform 

reglementărilor legale în vigoare, după obținerea avizului APNPF emis în baza hotărârii consiliului 

științific.  

Art.15.Pe teritoriul ariei naturale protejate  realizarea construcțiilor va respecta arhitectura 

tradițională locală specifică zonei. 

Art.16.Pentru asigurarea armonizării cu obiectivele de conservarea ale ariei naturale protejate 

și cu prevederile planului de management, elaborarea/modificarea documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi urbanism se face cu avizul APNPF, emis în baza hotărârii Consiliului Științific. 
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Art.17. (1)APNPF poate verifica existența documentelor de reglementare necesare realizării 

construcțiilor, iar în cazul în care beneficiarii acestora refuză prezentarea se vor anunța oficial 

instituțiile abilitate. 

(2)APNPF poate solicita compartimentelor de specialitate din cadrul administrațiilor publice 

locale, din arealul de activitate, informații  cu privire la documentele care au stat la baza executării 

lucrărilor de construcții în perimetrul zonelor de protecție integrală și teritoriul administrativ al 

acestora. 

Art.18.(1)Amenajările, în vederea captării pentru interes public a surselor de apă permanente 

de pe raza ariei naturale protejate, amplasate în afara zonelor de dezvoltare durabilă, se realizează cu 

avizul APNPF, emis în baza hotărârii Consiliului Științific. 

(2)Sunt interzise amenajările private de captare a surselor de apă permanente, dacă acestea 

produc o diminuare a debitului curent care să afecteze habitatele specifice zonei.                

Cercetarea științifică 

Art.19.(1)Activitatea de cercetare ştiinţifică pe raza ariei naturale protejate se realizează  cu 

avizul prealabil al APNPF, emis în baza hotărârii Consiliului Științific. 

(2)Accesul în zonele de protecție integrală, în scopul cercetării științifice, este permis doar cu 

permis de acces eliberat de APNPF. 

(3)Cei ce desfășoară activitățile de cercetare științifică, persoane fizice sau juridice, au 

obligația să pună la dispoziția APNPF rapoartele finale ale fazei de teren, asigurându-se respectarea 

drepturilor de autor. 

(4)Rezultatele temelor de cercetare științifică vor fi prezentate APNPF, care le va putea utiliza 

doar în activitatea de management a ariei  naturale protejate, în condițiile respectării legislației în 

vigoare privind dreptul de autor.  

Turism, recreere, reguli de vizitare 

Art.20.Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului, în zonele de protecție integrală, sunt  

permise numai după obținerea avizului APNPF emis în baza hotărârii Consiliului Științific.  

Art.21.(1)În cazul activităţilor colective organizate pe teritoriul ariei naturale protejate în 

afara zonelor de dezvoltare durabilă, cum ar fi tabere/concursuri, team building-uri, 
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concursuri/competiții sportive de orice fel  şi altele asemenea, este obligatorie înştiinţarea în timp util 

a APNPF şi obţinerea avizului prealabil din partea acesteia. 

(2)Este strict interzisă organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin(1), în 

perimetrul zonelor de protecție integrală. 

Art.22.(1)Accesul pe traseele de vizitare omologate este liber și gratuit, cu respectarea 

obligatorie a regulilor înscrise pe panourile existente la intrările pe trasee. 

 (2)Deschiderea unor trasee de aventură și/sau marcarea oricăror trasee, pentru  desfășurarea  

diverselor activități sportive/recreative pe raza ariei naturale protejate, se face cu avizul prealabil al 

APNPF, emis în baza hotărârii Consiliului Științific și  numai după obținerea tuturor aprobărilor 

legale. 

Art. 23.Tariful de vizitare a ariei naturale protejate, se instituie de către APNPF și se aprobă 

de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, conform legislației în vigoare.  

       Art.24.(1)Accesul în zonele de protecție integrală este permis doar în prezența unui salariat 

al APNPF sau în baza unui permis de acces, emis individual, pentru perioadă determinată. 

 (2)Tariful de eliberare a permisului de acces se stabileşte de către APNPF și se afișează pe 

pagina web.  

 (3)Se exceptează de la plata tarifului și eliberarea permisului de acces următoarele categorii 

de persoane: 

  a)voluntarii care dovedesc, cu adresă scrisă sau contract de voluntariat emisă/semnat de 

APNPF, că prestează o activitate utilă administrației; 

 b)personalul APNPF şi membrii Consiliului Știinţific; 

c)personalul silvic din cadrul structurilor silvice de pe raza ariei naturale protejate; 

d)reprezentanții serviciilor Salvamont cu competențe pe raza ariei naturale protejate; 

e)personalul de la alte unităţi/instituţii cu competențe pe raza ariei naturale protejate, în baza 

ordinului/delegaţiei de serviciu;  

 f)membrii comunităților locale, proprietarii/administratorii/deținătorii de terenuri; 

 g)persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de la plata unor 

taxe/tarife.  

 h)copii sub vârsta de 14 ani însoțiți de părinți/profesor/ghid/etc. 

(4)Următoarele categorii de vizitatori vor achita 50% din valoarea tarifului pentru eliberarea 

permisului de acces în zonele de protecție integrală: 
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a)elevii peste 14 ani şi studenţii, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate 

pe anul în curs; 

c)pensionarii, dacă dovedesc această calitate. 

 Art.25.(1)APNPF poate să instituie și să aplice tarife pentru: prestații servicii ghidare, 

filmare/fotografiere în scop comercial în aria naturală protejată sau pentru prestarea/furnizarea altor 

servicii.  

(2) Tarifele instituite conform prevederilor de la alin(1) se afișează de către APNPF pe pagina 

web. 

Art.26.În arealul Parcului Natural Porțile de Fier sunt deasemeni interzise următoarele 

activități: 

a)camparea pe teritoriul ariei naturale protejate, în zonele de protecție integrală; 

b)aprinderea focului în fondul forestier, în poienile și pajiştile de pe raza ariei naturale 

protejate, precum și în perimetrul zonelor de protecție integrală; 

c)incendierea nesupravegheată a resturilor vegetale de pe terenurile private; 

d)distrugerea sau degradarea: panourilor informative,  indicatoarelor şi a săgeților indicatoare, 

stâlpilor, semnelor de marcaj de pe traseele turistice, precum şi a semnelor de delimitare a ariei 

naturale protejate; 

e)degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, măsuțelor, băncuțelor  sau a oricăror altor 

construcţii sau amenajări aflate pe teritoriul ariei naturale protejate; 

f)dislocarea rocilor şi prăvălirea acestora pe versanţi; 

g)accesul, în raza ariei naturale protejate cu: autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede, 

cu excepția drumurilor publice sau forestiere pe care accesul nu este restricționat;   

h)Spălarea autovehiculelor și deversarea de substanțe poluante în apele curgătoare sau lacurile 

de pe teritoriul ariei naturale naturale;  

i)depozitarea în spații neautorizate a deşeurilor de orice fel. 
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Capitolul IV. REGLEMETAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN PEȘTERI 

 Art.27.(1)Până la stabilirea legală a clasei corespunzătoare de protecție a peșterilor/cavităților 

existente sau nou descoperite, acestea beneficiază de statutul zonelor de  protecție integrală. 

(2)Desășurarea activităților în peșterile/cavitățile din arealul Parcului Natural Porțile de Fier se 

face doar cu aprobarea Comisiei Patrimoniului Speologic și cu avizul prealabil al APNPF. 

Art. 28. În scopul evitării degradării și distrugerii bunurilor patrimoniului speologic, în peșteri se 

interzic:   

a)colectările de faună, fosile sau speleoteme, efectuate fără autorizaţie emisă de Comisia 

Patrimoniului Speologic;   

b)utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea de activităţi ce pot pune în pericol 

integritatea sau echilibrul natural al acestora;   

c)dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale 

peşterilor;   

e)degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori în 

elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, 

substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;   

f)distrugerea sau degradarea marcajelor, a panourilor indicatoare sau a oricăror altor elemente 

de infrastructură din exteriorul sau din interiorul peşterilor;  

g)efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării unei peşteri 

protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii, etc și alte asemenea 

care ar pune în pericol integritatea cavităților subterane;  

Art.29. Peșterile neclasificate pot face obiectul: explorărilor speologice, cercetării științifice, 

turismului speologic specializat, activităților de documentare, în baza avizului APNPF, emis în baza 

hotărârii Consiliului Științific, și după caz, în baza autorizației Comisiei Patrimoniului Speologic. 

Art.30.Lucrările de modificare și/sau amenajare a cadrului natural al peșterilor se fac după 

obținerea prealabilă a avizului APNPF, emis în baza hotărârii Consiliului Științific și după caz, în 

baza autorizației Comisiei Patrimoniului Speologic, în limitele stabilite prin prezentul regulament şi 

planul de management al ariei naturale protejate.  

Art.31.Orice persoană fizică sau juridică care solicită avizul APNPF pentru desfășurarea de 

activități de cercetare științifică, explorare, cartare, în peșteri, trebuie să facă dovada deținerii calității 
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și calificării necesare desfășurării acestora, prin documente specifice, emise de autoritățile 

competente, respectiv Comisia Patrimoniului Speologic.   

Art.32.APNPF nu răspunde pentru eventualele accidente și/ sau decesul persoanelor care 

desfășoară activități avizate și după caz autorizate, în peșteri sau în proximitatea acestora. 

Art.33.În vederea obținerii avizului APNPF, solicitantul va depune la sediul administrației, 

documentele menționate în procedura de avizare, stabilită în conformitate cu prevederile legale, care 

poate fi consultată la sediul unității, sau pe pagina web a acesteia. 

Art.34.Solicitantul avizului emis de APNPF, sau după caz reprezentanții acestuia, trebuie să 

dețină asupra sa/lor, pe toată durata desfășurării activității în peșteri, o copie a avizului emis și să-l 

prezinte, la cerere, reprezentanților administrației parcului și altor organe de control competente. 

Art.35.(1)Avizul emis de APNPF dă dreptul titularului să desfășoare exclusiv activitățile pentru 

care acesta a fost solicitat și doar pentru perioada avizată. 

(2)Solicitantul are obligația să notifice în scris APNPF, în cazul apariției situațiilor care fac 

imposibilă respectarea condițiilor impuse prin aviz și să suspende de îndată derularea acestora, până 

la comunicarea deciziei APNPF cu privire la posibilitatea și modalitățile concrete de continuare a 

activităților. 

  Art.36.(1)La finalizarea activităților, titularii acestora, întocmesc rapoarte de activitate 

privind derularea acestora și rezultatele obținute, pe care le comunică APNPF, în conformitate cu 

condițiile specificate în aviz. 

(2)Netransmiterea de către titularul avizului, către APNPF, a rapoartelor de activitate conform 

condițiilor impuse în cuprinsul acestuia, dă dreptul APNPF să respingă solicitările ulterioare ale 

titularului, având ca obiect desfășurarea de activități în peșterile de pe raza ariei naturale protejate. 

(3)Încălcarea de către titularul avizului sau de către reprezentanții acestuia a condițiilor 

impuse prin aviz, dă dreptul APNPF să respingă solicitările ulterioare ale titularului, având ca obiect 

desfășurarea de activități în peșterile de pe raza ariei naturale protejate. 

Art.37.Informațiile furnizate APNPF de către titularul avizului, în urma derulării activităților 

desfășurate, pot fi utilizate doar pentru buna administrare a ariei naturale protejate, în scop 

necomercial, cu respectarea legislației specifice în privința drepturilor de autor.  

Art.38.În peșterile în care este permisă practicarea turismului, accesul turiștilor se va realiza 

doar cu respectarea regulamentului peșterii. 
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Capitolul V. PROCEDURA DE AVIZARE 

Art.39.(1)APNPF avizează toate activitățile/planurile/proiectele care se desfășoară pe raza 

ariei naturale protejate pentru care legislația în vigoare prevede avizul administratorului ariei 

protejate. 

(2)Avizele pot fi  emise de APNPF cu /fără Consiliului Științific potrivit specificațiilor legale 

în vigoare. 

(3)În cazul situaților de urgență, stabilite de legislația în vigoare, avizele vor fi eliberate de 

către APNPF în regim de urgență,  în maxim 24 ore. 

(4)APNPF poate emite puncte de vedere, referitoare la desfășurarea/implementarea unor 

viitoare activități/planuri/proiecte, la cererea terților solicitanți sau a autorităților competente, după 

consultarea consiliului științific, cu respectarea prevederilor planului de management și a 

regulamentului ariei protejate. 

(5)Avizele emise în baza hotărârilor Consiliului Științific vor fi comunicate/transmise 

membrilor Consiliului Consultativ de Administrare, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

Art.40.(1) APNPF avizează activitățile/planurile/proiectele care se vor desfășura/implementa 

în perimetrul ariei naturale protejate, la solicitarea titularilor acestora, în urma analizării 

documentațiilor înaintate de aceștia în varianta depusă la autoritatea de mediu competentă, însoțită 

de informarea asupra etapei procedurale în care se află activitatea/planul/proiectul și, după caz, a 

verificării amplasamentului.  

(2)Documentațiile necesare emiterii avizului APNPF, sunt cele precizare în actele normative 

specifice domeniului reglementărilor. 

(3)Termenul de emitere a avizului de către APNPF este de 30 de zile de la data primirii 

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

prevăzută altă perioadă într-un alt act normativ sau în procedurile de reglementare prin care s-a 

solicitat avizul. 

(4)Pentru activităţile de recoltare/capturare a speciilor sălbatice de floră şi faună, în scopul 

comercializării, termenul de emitere a avizului este de 5 zile de la primirea solicitării cu documentaţie 

completă sau de la primirea informaţiilor suplimentare 

Art.41.(1)Avizele emise de APNPF pot fi: favorabile, favorabile cu condiții obligatorii de 

respectat sau  nefavorabile. 
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(2)Avizele emise de către APNPF, indiferent de tipul acestora, se motivează cu prevederi 

legale și/sau considerente științifice. 

(3)Avizele emise de APNPF stabilesc condițiile de desfășurare/derulare a 

activităților/planurilor/proiectelor pe raza ariei naturale protejate, în scopul armonizării lor cu 

obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate și reducerii impactului acestora, asupra 

elementelor patrimoniului natural și antropic. 

 (4)Implementarea activităților/planurilor/proiectelor de către beneficiarii avizelor, fără 

respectarea tuturor condițiilor impuse de APNPF se sancționează potrivit legislației în vigoare. 

(5)Avizul emis de către APNPF, se pune la dispoziția solicitantului ulterior achitării de către 

acesta din urmă a tarifului aferent, instituit de către administrație și aprobat de către autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului. 

(6)Cuantumul tarifelor de avizare a activităților/planurilor/proiectelor și modalitățile concrete 

de achitare a acestora, se afișează de către APNPF, pe pagina web proprie. 

Art.42.Revizuirea avizelor emise de APNPF se solicită de către autoritatea competentă pentru 

protecția mediului să deruleze procedura de reglementare, în cadrul procedurilor de revizuire a actelor 

de reglementare emise anterior. 

Capitolul VI SANCȚIUNI 

Art.43.Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament, atrage după caz, răspunderea 

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

Capitolul VII  DISPOZIȚII FINALE 

Art.44.(1)Controlul respectării prezentului Regulament se face de către: personalul APNPF, 

membrii Consiliului Științific, gestionarii fondurilor de vânătoare, comisari din structurile Gărzii 

Naționale de Mediu, personalul împuternicit al autoritaţii publice centrale pentru protecţia mediului, 

personalul împuternicit al autoritaţii publice centrale şi teritoriale pentru păduri, reprezentanți ai 

Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, reprezentanți din cadrul 

Jandarmeriei Române, reprezentanți ai Poliției, reprezentanți ai Poliției de Frontieră, autoritățile cu 

competențe teritoriale pe raza ariei naturale protejate. 

(2)Constatarea şi sancţionarea activităților care contravin prevederilor prezentului 

Regulament se face de către: personalul APNPF, gestionarii fondurilor cinegetice, comisarii Gărzii 

Naţionale de Mediu și structurile teritoriale ale acesteia, personalul împuternicit al autoritaţii publice 
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centrale pentru protecţia mediului, personalul împuternicit al autoritaţii publice centrale şi teritoriale 

pentru păduri, reprezentanți ai Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor, personalul Jandarmeriei Române, personalul Poliției, personalul Poliției de Frontieră,  

autoritățile cu competențe pe raza ariei naturale protejate.  

(3)Personalul împuternicit să verifice respectarea prezentului Regulament îşi dovește 

identitatea cu legitimaţiile de administrator /serviciu/control, emise conform legii.   

Art.45.Prezentul Regulament poate fi modificat, în condițiile legii, la propunerea structurilor 

de administrare ale ariei naturale protejate. 

Art.46.Regulamentul se aduce la cunoştinţa publicului, prin afișare pe pagina web a APNPF, 

după parcurgerea tuturor procedurilor legale de aprobare.  

 


