Anexa nr. 2
REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0099 LACUL
ŞTIUCILOR – SIC – PUINI – BONŢIDA, AL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ
AVIFAUNISTICĂ ROSPA0104 BAZINUL FIZEŞULUI ŞI AL ARIILOR NATURALE
PROTEJATE DE IMPORTANŢĂ NAŢIONALĂ CU CARE ACESTEA SE SUPRAPUN

Art. 1 - (1)

ROSPA0104 Bazinul Fizeşului este arie specială de protecţie avifaunistică,

desemnată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2)

ROSCI0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida este sit de importanţă

comunitară, desemnată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007
privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările
ulterioare.
(3)

Rezervaţia naturală Lacul Ştiucilor este arie naturală protejată de interes naţional,

listată cu codul VII.8. în Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată pentru noi zone, respectiv cu codul 2.332. în Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.
(4) Rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic este arie naturală protejată de interes naţional,
listată cu codul IV.22. în Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004, respectiv cu codul 2.334. în Legea
nr. 5/2000.
(5)

Rezervaţia naturală Valea Legiilor este arie naturală protejată de interes naţional,

listată cu codul VII.3. în Hotărârea Guvernului nr. 2151/ 2004, respectiv cu codul 2.333. în Legea
nr. 5/2000.
(6)

Aria de protecţie specială avifaunistică Pădurea Ciuaşului a fost desemnată prin

Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru
noi zone, unde este listată cu codul C.1.
Art. 2 – (1)

Din punct de vedere administrativ ariile protejate menţionate la art. 1 sunt situate în

regiunea de dezvoltare Nord - Vest, pe teritoriul administrativ al judeţului Cluj.
(2) ROSPA0104 Bazinul Fizeşului este amplasat pe teritoriul UAT-urilor Gherla, Fizeşu Gherlii,
Sic, Ţaga, Geaca, Bonţida şi Cătina.
(3) ROSCI0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida este amplasat pe teritoriul UAT-urilor
Gherla, Fizeşu Gherlii, Ţaga Saic, Bonţida, Jucu de Sus, Căianu, Pălatca şi Geaca.
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(4) Rezervaţia naturală Lacul Ştiucilor este situată pe teritoiul comunei Fizeşu Gherlii.
(5) Rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic este situată pe teritoriul comunei Sic.
(6) Rezervaţia naturală Valea Legiilor este situată pe teritoriul comunei Geaca
(7) Aria de protecţie specială avifaunistică Pădurea Ciuaşului este situată pe teritoriul comunei
Ţaga.
Art. 3 – (1) Proprietarii de terenuri extravilane situate în arii naturale protejate la care se referă
acest regulament sunt scutiţi de plata impozitului pe teren.
(2) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă în baza unei confirmări emise de custodele
ariilor naturale protejate sau de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor.
Art. 4 - (1)

Custodia ariilor protejate menţionate la art. 1 este asigurată în prezent de Asociaţia

Educaţional Ecologică ECOTRANSILVANIA în parteneriat cu Asociaţia ECOCHOICE, denumiţi
în continuare Custode, prin Convenţia de custodie nr. 205/29.03.2011, încheiată cu Ministerul
Mediului şi Pădurilor.
(2)

Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii pot fi realizate în

colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, organizaţii non-guvernamentale de
specialitate şi consultanţi ştiinţifici implicaţi în program.
Art. 5 - (1)

Scopul declarării ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul

Fizeşului este conservarea, menţinerea şi/sau readucerea într-o stare de conservare favorabilă a
tuturor speciilor de păsări listate în Formularul Standard Natura 2000 al sitului şi a habitatelor
specifice ale acestora.
(2)

Scopul declarării sitului de importanţă comunitară ROSCI0099 Lacul Ştiucilor – Sic

– Puini – Bonţida este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a
tuturor tipurilor de habitate şi a tuturor speciilor de floră şi faună, listate în Formularul Standard
Natura 2000 al sitului.
(3)

Formularele Standard Natura 2000 care au stat la baza declarării ariei de protecţie

specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului şi a sitului de importanţă comunitară
ROSCI0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini – Bonţida pot fi consultate pe pagina web a autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului.
(4)

Scopul declarării rezervațiilor naturale menţionate la art. 1, alin. (3), (4) şi (5) este

protecţia şi conservarea speciilor naturale, importante sub aspect faunistic şi a habitatelor lor.
Aceste arii naturale protejate sunt încadrate ca nt rezervaţii naturale, cu caracter zoologic, categoria
IV a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.
(5)

Scopul declarării ariei de protecţie specială avifaunistică Pădurea Ciuaşului este

conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a coloniei mixte de
stârci - Nycticorax nycticorax şi Ardea cinerea, cantonată aici.
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(6)

Pe întreaga suprafaţă a ariilor protejate se urmăreşte excluderea şi prevenirea

activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivelor de
conservare, precum şi asigurarea condiţiilor favorabile pentru activităţile educaţionale, recreative şi
de cercetare ştiinţifică.
(7)

Se permit activităţi tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, inclusiv

recoltarea stufului, cu avizarea acestora de către Custode.
Art. 6 - (1)

Limitele ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0104 Bazinul Fizeşului, în

suprafaţă de 1627 ha au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2)

Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI 0099 Lacul Ştiucilor – Sic – Puini

–Bonţida în suprafaţă de 3798 au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1964/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)

Limitele rezervaţiilor naturale Lacul Ştiucilor în suprafaţă de 140 ha, Stufărişurile

de la Sic - în suprafaţă de 505 ha şi Valea Legiilor - în suprafaţă de 125 ha au fost stabilite prin
Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004 şi sunt descrise detaliat în acest act legislativ.
(4)

Limitele ariei de protecţie specială avifaunistică Pădurea Ciuaşului - în suprafaţă de

3 ha au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1581/2005 şi sunt descrise detaliat în acest act
legislativ.
(5)

Limitele ariilor naturale protejate menţionate la art.1, în proiecţie Stereo 1970 sunt

publicate pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pe pagina web a
custodelui ariilor protejate. Suprafaţa totală rezultată prin suprapunerea ariilor protejate menţionate
la art. 1, conform limitelor stabilite în sistemul naţional de proiecţie Stereo 1970, publicate pe
pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, este de 4468,18 ha.
Art. 7 - (1)

Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate în perimetrul rezervaţiilor

naturale menţionate la art.1 alin. (3), (4) şi (5).
(2)

Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu mijloace motorizate vor fi:

personalul Custodelui, personalul organelor statului cu competenţe în teritoriu: poliţie, jandarmerie,
protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă şi alte asemenea,
personalul împuternicit pentru patrulări şi controale, în cazul în care aceste categorii sunt în
exerciţiul funcţiunii. În scopul exclusiv al recoltării vegetaţiei palustre – stuf şi papură – conform
art. 8 alin. (4), este permis accesul cu mijloace motorizate în perimetrul rezervaţiilor naturale
menţionate la art.1 alin. (3), (4) şi (5).
(3)

Este interzisă circulaţia cu ambarcaţiuni cu motor, pe tot parcursul anului în

habitatele acvatice din perimetrul rezervaţiilor naturale menţionate la art.1 alin. (3), (4) şi (5).
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(4)

Se interzice scăldatul persoanelor şi animalelor în habitatele acvatice din perimetrul

Rezervaţiilor Naturale menţionate la Art. 1 alin. (3), (4) şi (5).
Art. 8 - (1)

Se interzice plantarea de specii alohtone de arbori în perimetrul ariilor naturale

protejate menţionate la art. 1.
(2)

Se interzice tăierea vegetaţiei spontane arborescente şi arbustive, fără avizul

Custodelui.
(3)

Se interzice tăierea vegetaţiei palustre - stuf şi papură - în intervalul 1 martie – 31

octombrie, interval în care are loc pasajul şi reproducerea păsărilor de apă.
(4)

Este permisă tăierea a vegetaţiei palustre –stuf şi papură - în intervalul 1 noiembrie

– 28 februarie şi se va realiza numai cu avizul custodelui.
(5)

Orice activitate de populare cu specii de faună sălbatică pe teritoriul ariilor naturale

protejate menţionate la art. 1, se va face cu avizul Custodelui.
(6)

Pescuitul sportiv este permis la Rezervaţia Naturală Lacul Ştiucilor, numai dacă

există acreditare valabilă din partea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, şi cu
respectarea măsurilor din planul de management.
(7)

Pescuitul cu plase şi pescuitul sportiv sunt permise pe iazurile şi heleşteele piscicole

de pe cursul văii Fizeşului şi văilor afluente numai cu respectarea măsurilor din

planul de

management.
(8)

Se interzice păstrarea exemplarelor de peşte şi alte vieţuitoare acvatice cu

dimensiuni sub cele admise conform legislaţiei în vigoare.
(9)

Se interzice popularea cu specii alohtone de peşti a apelor naturale şi a canalelor din

cuprinsul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1. Gestionarii bazinelor amenajate pentru
piscicultură se asigură că speciile alohtone de peşti din heleştee nu ajung în apele naturale. Pentru
speciile de animale sălbatice de interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie,
inclusiv cele prevăzute în anexele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu
modificări şi completări pri Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de
mediu competente.
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(10) Controlul activităţilor de pescuit se realizează de către personalul cu drept de control şi
inspecţie al instituţiilor abilitate cu drept de control, în condiţiile art. 59 şi 60 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza
constatărilor personalului cu atribuţii de control prevăzut la art. 50 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă sunt încălcate prevederile acestei ordonanţe de urgenţă.
(11) Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, cele de protecţie a
fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 se
organizează în comun de către personalul de specialitate al deţinătorilor legali şi Custodelui.
Art. 9 - (1)

Se recomandă păstrarea modului tradiţional de utilizare a pajiştilor, păşunilor şi

fâneţelor. Se recomandă folosirea ca terenuri arabile doar a terenurilor care până la intrarea în
vigoare a prezentului regulament au fost folosite ca atare.
(2)

Se încurajază iniţiativele de schimbare a modului de utilizare a terenurilor arabile

spre pajişti, habitate acvatice sau alte tipuri de habitate prielnice obiectivelor pentru care au fost
desemnate ariile naturale protejate menţionate la art. 1.
(3)

Pentru schimbarea modului de utilizare a terenurilor se vor avea în vedere

prevederile art. 77 – 78 ale Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
(4)

Plantarea de arbori pe pajişti se va face numai cu specii de arbori native, cu avizul

Custodelui.
(5)

Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face cu avizul Custodelui.

(6)

Pe terenurile cu vegetaţie ierboasă se vor respecta după caz prevederile Pachetului 3

– Pajişti importante pentru păsări şi Pachetului 6 Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp) din
cadrul măsurii 10 Agro-Mediu şi climă din PNDR 2014-2020.
(7)

Custodele monitorizează activitatea de păşunat în arii pentru stabilirea impactului

acestei activităţi asupra florei şi faunei şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri în zonele afectate.
Art. 10 - (1)

Cercetarea ştiinţifică va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului

primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul ariilor naturale protejate
menţionate la art.1.
(2)

În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ariile naturale protejate

menţionate la art. 1, Custodele propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea
obiectivelor acestora.
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(3)

Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu avizul Custodelui, care sprijină

logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor
titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia Custodelui un raport de cercetare.
(4)

În cazul subiectelor de cercetare care necesită date/informaţii privind ariile naturale

protejate menţionate la art. 1, furnizate de Custode, 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 ariilor. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul
asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.
(5)

Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes

naţional şi comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a speciilor se vor transmite
autorităţii locale pentru protecţia mediului pentru actualizarea periodică a bazelor de date în vederea
îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de
raportare către instituţiile naţionale şi internaţionale.
Art. 11 - (1)

În ariile naturale protejate menţionate la art. 1 sunt permise activităţi de turism şi de

educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.
(2)

Camparea se reglementează astfel:

a) Camparea este permisă doar în locurile amenajate şi marcate în acest sens, avizate de
Custode;
b) Săparea de şanţuri în jurul corturilor este interzisă;
c) În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către deţinătorii legali ai
terenului în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se aduce la cunoştinţa
Custodelui şi se afişează obligatoriu de către cei ce îl încasează în apropierea locului de campare.
(3)

Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, care presupun

accesul pe teren în ariile naturale protejate menţionate la art. 1 se face cu avizul Custodelui.
(4)

Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se elimină de către

vizitatori şi/sau de către organizatorii excursiilor, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de
colectare autorizate.
(5)

Accesul câinilor 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. Patrulele
organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.
(6)

Perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace, precum şi folosirea de echipamente de

sonorizare şi amplificare sunt interzise.
(7)

Practicarea sporturilor nautice şi agrementului cu ambarcaţiuni cu motor în tot

timpul anului sunt interzise.
(8)

Scăldatul în lacuri, iazuri şi heleştee este interzis.
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(9)

Prin excepţie de la alin. (8) prin planul de management se pot stabili zone bine

determinate în care această activitate este permisă.
(10)

Aprinderea focului pe teritoriul ariilor se reglementează astfel:

a) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în
perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare
sau prin utilizarea lemnului adus de turişti. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a
incendiilor;
b) adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru întreţinerea focului sunt interzise.
Art. 12 - (1)

Regimul deşeurilor pe teritoriul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 se

reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor;
b) gestionarii 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, precum şi responsabilitatea
transportării deşeurilor la punctele legale de colectare;
c) gestionarii fondului piscicol care primesc pescari sportivi au responsabilitatea depozitării
temporare a deşeurilor şi transportării acestora la punctele legale de colectare a deşeurilor;
d) autoritatea publică locală de pe raza ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 are
responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere de pe teritoriul lor
administrativ la punctele legale de colectare a deşeurilor;
e) autoritatăţile publice locale de pe raza ariilor naturale protejate menţionate la art. 1 au
responsabilitatea de a desfiinţa depozitele de deşeuri neautorizate aflate pe teritoriul lor
administrativ;
f) deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor din cuprinsul ariilor naturale protejate menţionate la
art. 1 au obligaţia de a asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.
(2)

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

vegetaţiei naturale.
(3)

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.
(4)

Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop, fără avizul

Custodelui, a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice
fel.
(5)

Colectarea de specii de floră inclusiv stuf şi papură, faună sălbatică şi a oricăror

eşantioane de origine naturală se poate face doar cu acordul scris al Custodelui.
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(6)

Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi a indicatoarelor,

precum şi a plăcilor, stâlpilor şi semnelor de marcaj.
(7)

Este interzis spălatul: vehiculelor, rufelor, recipienţilor şi alte asemenea şi utilizarea

de detergenţi în apele din interiorul ariilor.
(8)

Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri în apele din

cuprinsul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1, fără a fi procesate conform legilor în
vigoare.
(9)

Se interzice exploatarea resurselor naturale din perimetrul Rezervaţiilor Naturale

menţionate la art. 1, alin. (3), (4) şi (5), altele decât suful şi papura, a căror recoltare este permisă în
condiţiile menţionate la art. 8 alin. (4) din prezentul Regulament.
Art. 13 – (1) Pe teritoriul ariilor protejate vizate de prezentul regulament sunt permise activităţi de
turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a sitului, potrivit prezentului regulament.
(2) Custodele poate percepe un sistem de tarife diferenţiate, conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare fac următoarele categorii de persoane:
a) personalul Custodelui;
b) personalul silvic de la ocoalele silvice şi personalul gestionarului fondului de vânătoare de
pe raza sitului;
c) persoanele care realizează studii şi cercetării, cu acordul Custodelui;
d) voluntarii care îşi dovedesc activitatea cu adresă oficială sau cu contract de voluntariat emis
de Custode;
e) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în Sit;
f) personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
g) persoane care deţin terenuri în ariile naturale protejate sau care dovedesc cu acte de
identitate, că au domiciliul stabil în una din unităţile administrativ-teritoriale din perimetrul
Sitului;
h) ghizii turistici agreaţi de Custode;
i) elevii şi studenţii;
j) persoanele cu dizabilităţi.
Art. 14 -

Pentru realizarea de construcţii în suprafaţa ROSPA0104 şi ROSCI0099, care nu se

suprapun peste suprafeţele rezervaţiilor naturale menţionate la art. 1, alin. (3), (4) şi (5), se aplică
prevederile art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, reglementarea
construcţiilor fiind de competenţa autorităţii pentru protecţia mediului, în urma evaluării adecvate a
efectelor potenţiale, avându-se în vedere obiectivele de conservare şi ţinând cont de avizul
custodelui.
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Art. 15 -

Activităţile de vânătoare se desfăşoară cu respectarea legislaţiei de mediu şi de

vânătoare aflată în vigoare.
Art. 16 - (1)

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
(2)

Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele

nu au fost săvârşite astfel încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.
(3)

Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin

încălcarea prezentului regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind
condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi
suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.
(4)

Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia

mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.
(5)

Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului regulament se pot aplica atât

persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
(6)

Prevederile art. 4 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei a Guvernului nr.

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(7)

Verificarea aplicării prezentului regulament se face de către Custode şi de către

personalul organelor statului cu competenţe în zonă.
(8)

Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul

autorităţilor prevăzute la alineatul precedent sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale,
cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 17 - (1)

Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are drept de acces

nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1, indiferent de
forma de proprietate.
(2)

Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele

solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a ariilor naturale protejate menţionate
la art. 1.
(3)

Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a asista personalul Custodelui în

activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum şi
prelevarea de probe.
(4)

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

a personalului de inspecţie şi control al Custodelui.
(5)

Custodele ariilor naturale protejate menţionate la art. 1, are obligaţia de a alimenta

bazele de date ţinute de autorităţile pentru protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii sistemului
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suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile
naţionale şi internaţionale.
(6)

În cazul apariţiei/producerii de calamităţi pe teritoriul aflat în custodie, custodele are

obligaţia de a înştiinţa organele abilitate şi de a participa activ la acţiunile de înlăturare a efectelor
acestora asupra obiectivelor protejate.
(7)

Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru

comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1
se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste
documentaţii a prevederilor referitoare la ariile naturale protejate menţionate.
(8)

Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism

menţionate la alin. (7) se fac cu avizul custodelui, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile
Planului de Management.
(9)

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

modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin.
(1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele ariilor naturale protejate menţionate la art. 1.
(10)

Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru

protecţia mediului, inclusiv la propunerea Custodelui şi a factorilor interesaţi.
(11)

Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a

Asociaţiei Educaţional Ecologică ECOTRANSILVANIA – www.ecotransilvania.ro şi a Asociaţiei
ECOCHOICE – www.ecochoice.ro, şi prin afişare la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale
care au teritorii în cuprinsul ariilor naturale protejate menţionate la art. 1.
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