ANEXĂ
la Ordinul ministrului nr.______/_______

REGULAMENTUL
PARCULUI NAȚIONAL MUNȚII RODNEI,
ROSCI0125 MUNȚII RODNEI ȘI ROSPA0085 MUNȚII RODNEI

Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei,
ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

CAPITOLUL I
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI
NAŢIONAL MUNŢII RODNEI
Art.1. (1) Parcul Naţional Munţii Rodnei este o arie naturală protejată constituită prin Ordinul
ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990 şi confirmată prin Legea nr. 5/2000,
fiind încadrată în categoria a II-a IUCN.
Suprafaţa totală a Parcului Naţional Munţii Rodnei este de 47207 ha, din care 28977,47 ha reprezintă
fond forestier. Limitele Parcului Naţional Munţii Rodnei şi descrierea acestora sunt cele aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 230/2003.
(2) Zonarea internă a Parcului Naţional Munţii Rodnei conform Planului de Management cuprinde:
a) zona de protecție strictă cu o suprafaţă de 4497 ha;
b) zona de protecţie integrală cu o suprafaţă de 26210,72 ha;
c) zona de conservare durabilă cu o suprafaţă de 13907,26 ha;
d) primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală cu o
suprafață de 2524,92 ha;
e) zona de dezvoltare durabilă cu o suprafaţă de 67,1 ha.
(3) Scopul Parcului Național Munții Rodnei este protecţia şi conservarea unor eşantioane
reprezentative de ecosisteme pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu
valoare deosebită sub aspect fizico – geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic
sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Art.2. (1) Responsabilitatea administrării Parcului Naţional Munţii Rodnei Rodnei împreună cu situl
de importanță comunitară ROSCI0125 Munții Rodnei și aria de protecție avifaunistică ROSPA0085
Munții Rodnei şi ariile naturale protejate de interes naţional suprapuse revine RNP-Romsilva Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A., denumită în continuare APNMR R.A., unitate cu
personalitate juridică aflată în structura Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA.
(2) APNMR a elaborat Planul de Management, în conformitate cu obiectivele de management, pentru
o perioadă de 10 ani.
Art.3. Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Munţii Rodnei, constituit prin Ordinul ministrului
mediului, apelor şi pădurilor nr. 751/18.04.2016 are rol de autoritate științifică pe teritoriul PNMR.
Art.4. Activitățile din Parcul Național Munții Rodnei, se supun controlului APNMR. Reglementarea
desfașurării acestora se face sub forma eliberării de avize de către APNMR și după caz, în baza
acordului CȘ, exprimat sub forma de Hotărâre a Consiliului Ştiinţific (HCȘ). În lipsa avizării,
activităţile de orice tip nu pot fi autorizate de către forurile/organele/instituţiile abilitate.
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Art.5. APNMR are obligaţia să verifice modul de respectare a avizelor eliberate către beneficiari. În
cazul constatării nerespectării condiţiilor prevăzute în aviz, se va respecta procedura de retragere a
avizului conform legislației în vigoare.
Art.6. Participarea factorilor interesaţi la managementul parcului se asigură prin Consiliul Consultativ
de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de
gospodărirea Parcului Naţional Munţii Rodnei şi care s-a constituit în baza prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL II
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI
Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
Silvicultură
Art. 7. (1) a) În zona de protecţie strictă şi în zona de protecţie integrală a PNMR, sunt interzise orice
forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor,
incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau conservare, cu excepţia celor menţionate în Planul de
Management.
Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional, incluse în zona de conservare durabilă

a

PNMR, se execută numai activităţi prevăzute în amenajamentele silvice, care se vor revizui la
termenele prevăzute de lege pentru a fi puse de acord cu prevederile planului de management.
(2) Amenajamentele silvice şi pastorale pentru suprafeţele de pădure, respectiv de pajişti de pe raza
PNMR şi a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munţii Rodnei şi ROSPA0085 Munţii Rodnei pot fi
supuse aprobării numai cu avizul APNMR, în baza avizului prealabil al Consiliului Ştiinţific al PNMR,
în scopul punerii în concordanţă cu Planul de Management şi cu prezentul Regulament. Beneficiarul
amenajamentului silvic va invita un reprezentant al APNMR la conferinţele de amenajare.
Amenajamentele pastorale vor fi avizate și de administraţia parcului urmărindu-se ca măsurile stabilite
în studiu să respecte planul de management al ariei protejate.
(3) APNMR urmărește aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor
aplicate în fondul forestier de pe raza PNMR şi a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munţii Rodnei şi
ROSPA0085 Munţii Rodnei, urmând a sesiza Direcţiile Silvice Bistriţa-Năsăud, Maramureș şi
Suceava, precum şi Departamentul fond forestier din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva,
în cazul constatării unor nereguli în fondul forestier proprietate publică a statului. În cazul constatării
unor nereguli în fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și proprietate
privată a persoanelor fizice și juridice, se va anunţa Garda Forestieră Cluj. Structurile de administrare
silvică vor înainta APNMR actele de punere în valoare a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată de
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pe suprafaţa PNMR şi a siturilor Natura 2000 ROSCI0125 Munţii Rodnei şi ROSPA0085 Munţii
Rodnei, înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.
Se vor avea în vedere următoarele:
a) Corhănitul se va aproba doar pe terenuri a căror pantă nu depășește 25 de grade;
b) Distanţele de colectare cu tractoarele forestiere nu trebuie să depăşească maxim 200 m în
cadrul partizilor deschise spre exploatare; în cazul distanţelor de colectare mai mari sau a pantelor
peste 25 de grade se vor folosi funicularele;
c) Predarea şi reprimirea parchetului, controalele privind respectarea regulilor silvice de
exploatare se vor executa în prezenţa unui reprezentant al administraţiei parcului;
d) Instalarea de construcții pasagere necesare organizării de șantier se vor face cu acordul
APNMR;
e) Pentru cazarea muncitorilor se recomandă folosirea vagoanelor dormitor prevăzute cu
container pentru depozitarea deşeurilor;
f) La terminarea lucrărilor construcțiile temporare vor fi dezafectate.
(4) Se interzic tăierile rase şi defrişarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier din PNMR.
(5) Intervenţiile în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional se fac cu avizul APNMR.
(6) La avizarea lucrărilor silvice, APNMR va urmări realizarea prevederilor Normativelor în vigoare,
și tehnologii de exploatare care să nu afecteze habitatele și ecosistemele pentru care a fost constituit
Parcul Național Munții Rodnei.
(7) Lucrările de punere în valoare a masei lemnoase provenită din produse accidentale care fac
obiectul aprobării conform Legii nr. 49/2011cu modificările şi completările ulterioare se fac cu avizul
APNMR.
(8) Lucrările de combatere a dăunătorilor forestieri din pădurile incluse în Parcul Naţional Munţii
Rodnei se vor face cu avizul APNMR și fără a folosi substanţe pesticide.
Vânătoare
Art.8. (1) Acţiunile de evaluare a faunei cinegetice, cât şi de interpretare a rezultatelor se fac de către
gestionarul fondului cinegetic cu participarea obligatorie a APNMR. Gestionarul fondului cinegetic are
obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte APNMR despre intenţia de organizare şi desfăşurare a
acţiunii de evaluare a efectivelor de faună cinegetică, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea
ce priveşte data evaluării.
(2) Pentru speciile de interes cinegetic al căror areal se gasește exclusiv în aria protejată (capra neagră
și marmota) nu se vor stabili cote de recoltă.
(3) Pe fondurile cinegetice care au o parte din suprafață inclusă pe suprafaţa Parcului Național Munții
Rodnei se pot stabili cote de recoltă pentru speciile de interes cinegetic al căror areal se situează în
afara ariei protejate cu avizul APNMR.
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(4) Fișele de evaluare vor fi semnate și de Administrația Parcului Național Munții Rodnei, acestea
constituind baza stabilirii cotei de recoltă pe fondul cinegetic.
(5) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din parcuri naţionale, zone cu protecţie strictă
sau zone de protecţie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face
în conformitate cu Legea nr. 407, Art. 17. (4).
(6) Se vor respecta prevederile Art. 35. (4) din Legea nr. 407 privind hrănirea sau nădirea
exemplarelor din speciile de interes cinegetic la limita ariilor naturale protejate.
(7) Accesul cu arma de vânătoare în interiorul Parcului Național Munții Rodnei se face doar cu avizul
APNMR. Orice persoană care din motive obiective trebuie să fie înarmată cu arma de vânătoare pe
suprafața parcului, va anunța în scris, cu minim 3 zile înainte, administrația parcului, specificând
motivul, perioada de timp în care se va afla în parc, precum și traseul de parcurs.
(8) Pe raza Parcului Național Munții Rodnei activitatea de vânătoare este interzisă. Pentru fondurile
cinegetice care se suprapun parțial pe raza parcului, realizarea cotelor de recoltă se face pe suprafaţa
de fond cinegetic situată în afara parcului naţional, potrivit legislației în vigoare şi a Planului de
Management.
Pescuit
Art.9. Pe raza Parcului Național Munții Rodnei pescuitul este interzis, în scopul protejării fondului
piscicol şi a ecosistemelor acvatice.
Păşunat
Art.10. Pășunile din zona montană, aflate pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Rodnei, se pot atribui
în folosinţă de către proprietar, cu avizul APNMR, exclusiv populaţiei locale şi numai în zonele,
perioadele, efectivele şi speciile de animale stabilite avizate de catre administratia parcului astfel încât
să nu fie afectate habitatele naturale, speciile de floră și faună prezente.
Art.11. (1) Pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Rodnei activitatea pastorală se desfăşoară
respectându-se studiile de specialitate în domeniu, inclusiv încărcătura de animale (capacitatea de
suport) conform bonităţii păşunilor, stabilită prin amenajamentele silvopastorale sau prin studii de
specialitate.
(2) Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţă APNMR contractul încheiat și conţinutul caietelor
de sarcini privind închirierea păşunilor.
(3) APNMR are dreptul de a verifica pe teren ca numărul de animale să fie în concordanţă cu
capacitatea de suport a acestor păşuni, conform bonităţii prevăzute în studiile mai sus amintite.
Art.12. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
(1) păşunatul este interzis în zonele de protecție strictă de pe teritoriul Parcului Național Munții
Rodnei, conform legislaţiei în vigoare.
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(2) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale adaptate specificului montan şi încadrate în peisaj este
permisă numai cu aprobarea APNMR;
(3) păşunatul se permite doar pe suprafeţele păşunilor pentru care este obligatorie întocmirea de
amenajamente pastorale care să țină seama de prevederile Planului de Management al Parcului
Naţional Munţii Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei şi ROSPA0085 Munţii Rodnei;
(4) este interzisă amplasarea locurilor de târlire în imediata apropiere a pâraielor sau a lacurilor alpine
(la mai puțin de 50 m) ori în amonte de acestea;
(5) numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul de oi din
fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare. Câinii vor avea obligatoriu jujee conform
Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor

nr. 280/2003 pentru aprobarea

Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de
animale pe fondurile cinegetice. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţă de
vaccinare.
(6) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor legale în
vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.
Art.13. APNMR iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le
aduce la cunoştinţa proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului.
Art.14. APNMR monitorizează activitatea de păşunat în Parcul Național Munții Rodneişi a siturilor
Natura 2000 ROSCI0125 Munţii Rodnei şi ROSPA0085 Munţii Rodnei, pentru stabilirea impactului
acestei activităţi asupra florei, faunei şi solului din parc şi a siturilor Natura 2000 şi pentru stabilirea
unor eventuale restricţii în zonele afectate.
Cercetare ştiinţifică
Art.15. Cercetarea ştiinţifică în Parcul Național Munții Rodnei va fi orientată, pe cât posibil, spre
realizarea scopului primordial, cel de conservare a patrimoniului floristic, faunistic, geologic,
geomorfologic şi speologic al Munţilor Rodnei. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea
speciilor şi evaluarea gradului lor de vulnerabilitate, APNMR va asigura monitorizarea continuă a
elementelor endemice, periclitate sau rare, precum şi a habitatelor caracteristice acestora şi a speciilor
indicatoare.
Art.16. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Parcul Național Munții Rodnei,
acceptate şi avizate de forurile ştiinţifice abilitate, APNMR propune măsurile necesare în vederea
prevenirii şi împiedicării distrugerii voite sau accidentale de către om a speciilor de plante sau animale
strict ocrotite de pe suprafaţa parcului, măsuri care se avizează de către Consiliul Ştiinţific.
Art.17. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Parcul Național Munții Rodnei se desfăşoară cu
avizul APNMR, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
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Art.18. În cazul temelor de cercetare efectuate pe raza Parcul Național Munții Rodnei, se va încheia un
contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul APMNR la rezultate. Clauzele
contractului se stabilesc de comun acord de către părţi.
Activitatea speologică
Art.19. (1) Activitatea speologică se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare, cu avizul
APNMR.
(2) Accesul în peşterile de pe teritoriul Parcul Național Munții Rodnei este reglementat de către
APNMR şi CPS.
(3) Colectarea şi ridicarea de vestigii arheologice, minerale şi organisme vii din mediul cavernicol este
interzisă, conform Ordonanțaei de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.
49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Forţă majoră
Art.20. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră instituţiile abilitate intervin în vederea stopării
acestora, potrivit atribuţiilor ce le revin, în condițiile legii).
Alte activități
Art.21. Pe teritoriul Parcul Național Munții Rodnei, în Rezervația Pietrosul Mare este amplasată Stația
Meteo Iezer, aparținând de Administrația Națională de Meteorologie - Centrul Meteorologic Regional
TRANSILVANIA NORD.
La Stația Meteorologică Iezer sunt permise:
a) Activitățile de gospodărire și culegere a datelor din incinta Stației Meteo;
b) Activitățile de renovare și reparații la construcțiile din incinta Stației Meteo se va face cu avizul
APNMR în baza hotărârii Consiliului Științific al parcului;
c) Nu este permisă schimbarea destinației și folosinței construcțiilor de la Stația Meteo Iezer decât
în condiții legale și cu avizul APNMR emis în baza Hotărârii Consiliului Științific.
Turism, reguli de vizitare
Art.22. În Parcul Național Munții Rodnei sunt permise activităţi educaţionale şi turistice, cu
respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament. Nu sunt permise activităţi
de turism în afara traseelor: Borşa- vârful Pietrosu - vârful Rebra; Şaua Gagi – Lacul Lala; Şaua cu Lac
– Lacul Lala – Valea Lalei (interzicându-se orice abatere de la traseele marcate).
Art.23. Accesul în Parcul Național Munții Rodnei se face prin: Izvorul Albastru al Izei, BorşaPietroasa, Repedea, Negoiescu, Fântâna, Şaua Ştiol, Putredu, Valea Bila, Valea Lalei, Pasul Rotunda,
Valea Blaznei, Rodna, Valea Vinului, Anieş, Cormaia, Parva, Telcişor, Romuli, Valea Strâmba,
Izvorul Dragoş.
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Art.24. (1) Accesul în Rezervaţia Pietrosul Mare (în afara traseelor marcate) este permis doar în baza
autorizaţiei eliberată de APNMR şi numai pentru cercetători, biologi sau specialişti în domenii legate
de conservare/mediu, studenţi de la secţii cu specializări în domeniile respective, grupuri care
desfăşoară excursii de studii/practică în aceste domenii.
(2) Cei care vizitează Rezervaţia Pietrosul Mare vor depune la APNMR un raport cu observaţiile
realizate pe perioada deplasării, având ca anexă fişa completată cu observaţiile ocazionale, conform
modelului primit în momentul aprobării accesului în zona de protecție strictă.
(3) Fac excepţie de la restricţia de acces: personalul APNMR, membrii Consiliului Ştiinţific,
personalul silvic cu activitate în zonă, personalul care deserveşte punctul meteorologic Iezer (doar în
perimetru de interes al acestora) şi personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care
aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.
Art.25. (1) Accesul/vizitarea anumitor obiective de interes turistic din Parcul Național Munții Rodnei
se face în baza biletului de vizitare.
(2) Tariful de vizitare se constituie conform prevederilor legale. Biletele se vor putea elibera la sediul
APNMR, Punctul de lucru al APNMR - Borşa sau pe teritoriul parcului, de către angajații APNMR și
persoane împuternicite de APNMR.
(3) Tariful de vizitare se achită de persoanele fizice şi juridice care vizitează ariile naturale protejate,
excepţie făcând membrii comunităţilor locale, personalul de supraveghere a animalelor pentru care sau contractat păşuni, personalul structurii de administrare şi membrii Consiliului Știinţific, personalul
Academiei Române, persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de cercetare pe suprafaţa
ariilor naturale protejate, reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi
pădurilor şi a structurilor din subordine, personalul Salvamont, personalul Salvaspeo, persoanele cu
handicap, proprietarii/concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă din ariile naturale
protejate respective, persoane care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare
pe teritoriul ariei protejate şi persoanele care au calitatea de membru într-o organizaţie sau care sunt
angajate în cadrul unei instituţii cu care APNMR a încheiat un acord de parteneriat, precum și copiii
până la 14 ani.
Art.26. (1) Vizitarea Parcul Național Munții Rodnei este permisă numai pe traseele turistice marcate
cu semne convenţionale (marcaje vopsite, cu bandă, triunghi, cruce sau punct de culori diferite în
funcţie de traseu, pe fond alb) şi pe traseele de alpinism marcate şi pitonate, stabilite ca fiind accesibile
în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul APNMR.
(2) Abaterea de la traseele menţionate la alineatul (1) este permisă pentru:
a) patrulări ale persoanelor autorizate de APNMR, cu delegaţii eliberate de APNMR;
b) membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente;
c) personalul silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu;
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d) personalul de însoţire a animalelor la păşunat;
e) cercetători care își desfășoară activitatea în cadrul temelor avizate de APNMR, cu aprobare
scrisă de la APNMR;
f) voluntarii angajaţi de APNMR, cu aprobare scrisă a administrației parcului;
g) competiţii, acţiuni, tabere organizate, în cazul în care prin programul acţiunii s-a solicitat şi
motivat abaterea de la trasee şi s-a aprobat de către APNMR;
h) alpiniştii echipaţi, pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul de
alpinism cu înștiințarea APNMR;
i) speologii echipaţi, pentru acces la peşteri cu înștiințarea APNMR;
j) reprezentanţii instituţiilor care au atribuţiuni de control pe teritoriul parcului.
Art.27. Întreţinerea şi completarea marcajelor turistice sau înlăturarea unor marcaje, amplasarea
panourilor indicatoare şi informative, se face numai cu aprobarea APNMR, iar în cazul traseelor noi,
după omologarea acestora conform prevederilor legale.
Art.28. Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Rodnei se
reglementează astfel:
a) Instalarea corturilor este permisă în următoarele puncte: lângă Staţia Meteo, Tarniţa la
Cruce, Sub vârful Repedea, Puzdrele, între Şaua Gărgălău şi Şaua Galaţului (la Izvoare), Lala Mică,
Izbucul Izei şi Valea Vinului, precum şi în locurile amenajate de deţinătorii de terenuri cu avizul
APNMR. În cazuri de urgenţă se permite şi înnoptarea în bivuac, fără aprinderea focului;
b) Refugiul montan este folosit numai pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau pentru
adăpostire în cazul unor probleme de sănătate, în cazul condiţiilor atmosferice neprielnice continuării
drumului. Folosirea refugiilor este permisă pe durata unei nopţi, iar dacă condiţiile atmosferice nu
permit deplasarea, şederea se poate prelungi până la existenţa posibilităţii continuării drumeţiei în
condiţii de siguranţă;
c) Vizitatorii trebuie să elibereze refugiile la cererea persoanelor împuternicite de APNMR,
dacă acestea sunt folosite în alte scopuri decât cele desemnate la punctul b);
d) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală
(cetină, ferigi, muşchi) sub corturi, este interzisă;
e) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:
i. pentru activitatea de cercetare, cu aprobarea APNMR;
ii. pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNMR, în situaţia în
care sarcinile primite o impun.
f) La locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către administratorii terenului sau
partenerii/împuterniciţii acestora, în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se
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aduce la cunoştinţa APNMR şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare, de către cei
care îl încasează.
Art.29. Aprinderea focului pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Rodnei se reglementează astfel:
a) facerea focului este permisă doar pe vetrele special amenajate în acest scop la locurile de
campare din zonele: Puzdrele, Izbucul Izei, Valea Vinului şi Şaua Curăţel, cu lemn de foc asigurat de
administratorii locului de campare, respectându-se normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
b) sunt interzise defrişarea sau adunatul vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului;
c) este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier, cu excepţia locurilor
special amenajate de către administratorii terenului, iar în locurile de campare din golul alpin sau cele
din alte zone, în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea
primusului.
Art.30. Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Naţional Munţii Rodnei se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Parcului Naţional Munţii
Rodnei, turiştii având obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului
în afara acestuia şi a le depune în locurile special amenajate pentru colectare;
b) gestionarii cabanelor şi a locurilor de campare pentru care se percepe taxă au
responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu
existe posibilitate de acces la acestea pentru câini şi animale sălbatice;
c) responsabilitatea evacuării în afara parcului a deşeurilor menajere provenite de la cabane şi
locurile de campare revine administratorilor acestora;
d) pentru punctele de colectare a deşeurilor provenite de la mai multe cabane şi clădiri,
APNMR împreună cu autoritățile locale/proprietarii/administratorii, vor stabili un program de
evacuare a acestora.
Art.31. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapănului,
ienupărului şi a zâmbrului.
Art.32. 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.33. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea a plantelor, animalelor, rocilor şi a
oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel, din Parcul Naţional Munţii Rodnei.
Art.34. (1) Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică în vederea comercializării acestora se va
face numai în baza studiilor de evaluare aprobate de Consiliul Ştiinţific şi pe baza avizului APNMR şi
a autorizaţiei eliberată de APM conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57 / 2007, aprobată
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Colectarea de specii de floră, faună, roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se poate face
doar în scop ştiinţific cu aprobarea Consiliului Ştiinţific şi pe baza avizului APNMR.
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Art.35. Accesul câinilor în Parcul Național Munții Rodnei este permis doar în condiţiile în care câinii
sunt ţinuţi permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânul trebuie să prezinte toate actele de dovadă a
vaccinării. Formaţiile Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor
câinii utilitari.
Art.36. Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de
echipamente audio și altele asemenea) pe trasee, la locurile de campare sau în jurul cabanelor, este
interzisă.
Art.37. Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a
plăcilor, stâlpilor, barierelor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
Art.38. Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor sau a oricărei alte construcţii sau
amenajări care servesc interesele de management ale parcului.
Art.39. Folosirea ambarcaţiunilor de orice tip pe lacurile alpine şi turbăriile cu ochiuri de apă, cu
excepţia celor destinate pentru colectarea de probe în scop ştiinţific, este interzisă.
Art.40. Turismul ecvestru este permis în parc, dar numai pe drumurile forestiere şi potecile turistice
marcate, desemnate în acest scop.
Art.41. Scăldatul şi utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare, mlaştini şi în lacurile
alpine, sunt interzise.
Art.42. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare, nu este permisă în Parcul Național
Munții Rodnei. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNMR, contra plăţii tarifului aprobat de
autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.
Art.43. Aterizarea elicopterelor în Parcul Național Munții Rodnei fără autorizaţie prealabilă scrisă nu
este permisă. Fac excepție situațiile de urgență și de forță majoră.
Art.44. APNMR monitorizează turismul de pe teritoriul Parcul Național Munții Rodnei, în vederea
stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei, faunei, solului şi rocilor din parc, instituind ulterior
măsurile de protecție ce se impun, inclusiv măsurile de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest
lucru este necesar pentru conservare.
Art.45. Este interzis accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme sau alte
tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor
forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi
semnalizate în acest scop.
Art.46. Excursiile organizate de către persoane juridice în Parcul Național Munții Rodnei se
desfăşoară numai cu ghizi autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Turism cu informarea
prealabilă a administraţiei.
Serviciul Salvamont

11

Regulamentul Parcului Național Munții Rodnei,
ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei

Art.47. Pe teritoriul Parcului Național Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085
Munții Rodnei acţionează formaţii Salvamont care asigură permanenţă în puncte fixe, patrulează pe
traseele turistice şi intervin în caz de accidentare a turiştilor.
Art.48. Punctele de permanenţă Salvamont din Munţii Rodnei sunt stabilite la: Cabana Iezer, Valea
Blaznei, Între Izvoare; iar punctele de patrulare sunt la: Ştiol, Lala, Curăţel, Zăvoaiele Borcutului,
Parva.
Art.49. APNMR colaborează cu membrii echipelor Salvamont din parc, în acţiunile de pază şi de
coordonare a voluntarilor pe diverse activităţi, organizate pe teritoriul PNMR.
Art.50. APNMR sprijină logistic echipele Salvamont în limita posibilităţilor şi în cazuri de forţă
majoră.
Art.51. (1) Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel, care presupun accesul pe teren în zona
parcului precum şi taberele, se organizează doar cu acordul serviciilor publice Salvamont şi APNMR.
Pentru obţinerea acordurilor, programul acestor acţiuni se trimite în scris la APNMR, care va solicita
acordul serviciilor Salvamont şi va emite aprobare scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la
prevederile prezentului Regulament.
(2) Pe teritoriul Parcului Național Munții Rodnei cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar
cu acordul serviciilor publice Salvamont şi APNMR, dacă acestea sunt organizate şi conduse de
instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism – Escaladă, pentru alpinism sau de instituţiile
abilitate pentru ghizi. Autorizaţia va fi prezentată odată cu cererea de organizare a acţiunii.
Construcţii
Art.52. Construcțiile, dotările și alte amenajări existente în perimetrul Parcul Național Munții Rodnei
legal constituite, realizate din investiții publice pe terenul ce aparțin domeniului public, vor fi
destinate, cu prioritate, activităților administrative și științifice ale celor care le asigură managementul,
precum și a altor activități în legătură cu buna administrare.
Art.53. Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi gospodăririi
parcului, refugii alpine, este permisă numai cu avizul Consiliului Ştiinţific al PNMR.
Art.54. Modificarea zonelor de intravilan din interiorul sau vecinătatea parcului național se face cu
avizul APNMR obținut în condițiile legii.
Art.55. Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul parcului se face pe baza
documentaţiilor de mediu şi se avizează de către Consiliul Ştiinţific al PNMR, Departamentul de
Mediu din cadrul autorităţii publice centrale pentru protectia mediului.
Studii, proiecte
Art.56. Investiţiile susceptibile de a avea efecte negative asupra peisajului şi patrimoniului natural al
parcului,orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe suprafaţa parcului
cum sunt studiile care planifică activităţi: silvice (amenajamente şi alte studii), agricole, zootehnice,
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turistice, piscicole, cinegetice, geologice, speologice, eoliene, și altele, orice proiecte care planifică
lucrări de construcţii de orice fel, activităţi sportive și altele, vor fi însoţite de documente conform
legislației în vigoare şi se vor supune în mod obligatoriu avizării APNMR și după caz Consiliului
Ştiinţific şi Academiei Române (COMN). Avizarea este absolut necesară în vederea verificării de către
administraţia parcului a încadrării activităţilor planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus
în prevederile Planului de Management al Parcului Naţional Munţii Rodnei, ROSCI0125 Munții
Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei.

CAPITOLUL III
SANCŢIUNI
Art.57. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament pentru fapte care nu sunt sancționate de alte
prevederi legale se sancționeazăîn conformitate cu Art 53, alin (3.1), lit a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2007, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.58. (1) Încălcarea prevederilor legale, se sancţionează de către persoanele împuternicite prin acte
normative specifice.
(2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice,
cât şi persoanelor juridice.
Art.59. 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.60. Prevederile art.58 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei nr.2 din 12 iulie 2001 aprobată şi
modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor și a Legii nr. 171/2010.
Art.61. Încălcarea reglementărilor prevăzute în prezentul Regulament se constată de către personalul
APNMR şi de personalul împuternicit conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007,
aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care încheie acte şi aplică
sancţiuni conform reglementărilor în vigoare. Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va
dovedi identitatea cu legitimaţie de serviciu.
CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art.62. Prezentul regulament fiind parte integrantă a Planului de Management al Parcului Național
Munții Rodnei, ROSCI0125 Munții Rodnei și ROSPA0085 Munții Rodnei modificarea acestuia se
poate face conform prevederilor acestuia.
Art.63. Aplicarea prezentului regulament se face de către personalul APNMR precum şi de către
împuterniciţi prin legislația în vigoare.
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Art.64. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului larg prin canale mass-media, pagina web a
APNMR sau prin alte mijloace.
Art.65. Administraţia Parcului Național Munții Rodnei se împuterniceşte cu aplicarea prevederilor
legislaţiei de mediu în vigoare, a codului silvic, legislaţiei privind cotravenţiile silvice, legii vânătorii
(Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind
ptotecția mediului, Legea nr. 133/2015 – Codul Silvic, Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 666/2007
privind împuternicirea personalului APNMR pentru aplicarea Legii nr.192/2001 privind fondul
piscicol, pescuitul şi acvacultura cu modificările ulterioare, Legea nr. 407/2006 a fondului cinegetic şi
a protecţiei vânatului cu modificările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2007,
aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului
mediului și schimbărilor climatice nr. 1470/2013.
Art.66. APNMR are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate încălcările prezentului
Regulament, a căror soluţionare nu ţine de competenţa Administraţiei Parcului.
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