REGULAMENTUL PENTRU EXERCITAREA CUSTODIEI
SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0190 PENTELEU

Capitolul 1
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE ŞI MANAGEMENTUL
SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0190 PENTELEU

Art. 1. Situl de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu a fost instituit prin Ordinul ministrului
mediului nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integranta
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 2. Scopul desemnării este asigurarea unei stări de conservare favorabilă pentru este protecţia şi
conservarea unor specii şi habitate de interes comunitar. Acest scop urmăreşte menţinerea
interacţiunii armonioase a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului
promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea
activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului
posibilităţi de recreere sau turism.
Art. 3. Limitele ROSCI0190 Penteleu sunt prezentate în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului
mediului nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă
a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 4. Prin Planul de Management al ROSCI0190 Penteleu vor fi stabilite măsurile şi mijloacele
necesare asigurării unei stări favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor naturale ce fac
obiectul desemnării sitului.
Art. 5.
(1) Responsabilitatea managementului sitului de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu
revine Consiliului Judeţean Buzău, în calitate de custode, prin unitatea de administrare şi control
creată.
(2) Custodele ROSCI0190 Penteleu, numit în continuare Custode, integrează într-un plan unitar şi
supraveghează toate activităţile din situl de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu,
organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodărire unitară a sitului.
(3) Unitatea de administrare a ROSCI0190 Penteleu va avea următoarea componenţă:
- conservarea biodiversităţii: Mărmureanu Luminiţa;
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- protecţia mediului: Sava Cătălina Flavia;
- planificare teritorială: Popovici Maria;
- comunicare, informare, educare şi relaţia cu comunităţile locale: Stîlpeanu Anca.
Art. 6. (1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu ori nu este necesar pentru
managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod
semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, trebuie supus unei evaluări
adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere
obiectivele de conservare a acesteia.
(2) Avizarea, de către Custode, a planurilor/proiectelor menţionate la alin. (1) este obligatorie.
(3) Procedura de avizare este descrisă în Anexa nr.2 la prezentul Regulament
Art. 7. Planul de management al sitului de importanţă comunitară ROSCI0190 Penteleu va ţine cont
de exigenţele economice, sociale şi culturale precum şi de particularităţile regionale şi locale,
prioritate având obiectivele care au dus la declararea acestuia ca sit de importanţă comunitară.
Art. 8. Respectarea planului de management şi regulamentului este obligatorie pentru Custodele
sitului, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi
alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ROSCI0190 Penteleu.
Art. 9. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională precum şi orice
alte planuri de exploatare / utilizare a resurselor naturale vor fi armonizate de către autorităţile
emitente ale acestora cu prevederile planului de management şi a regulamentului în termen de 12
luni de la data aprobării planului de management.
Art. 11. Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea
activităţilor din sit sunt obligate să instituie de comun acord cu Custodele sitului, măsuri speciale
pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale, conform prevederilor prezentului
regulament şi a planului de management, ţinând cont de faptul că acesta face parte din reţeaua
europeană Natura 2000.
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Capitolul 2
ACTIVITĂŢI PERMISE ÎN ROSCI0190 Penteleu
2.1. ACTIVITĂŢI DE SILVICULTURĂ, DE GOSPODĂRIRE A FONDULUI CINEGETIC
ŞI PISCICOL
2.1.1. Fondul forestier
Art. 12. Fondul forestier naţional de stat şi privat precum şi vegetaţia forestieră din afara acestuia
va fi administrată de către ocoale silvice de stat sau private legal constituite. Proprietarii de teren
din fond forestier vor încheia obligatoriu contracte de administrare cu structuri silvice de
administrare legal constituite.
Art. 13.

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din perimetrul

ROSCI0190 Penteleu, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii
naţionale, asigurarea securităţii şi sanătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor
naturale. Pentru orice plan sau proiect care necesită scoaterea definitivă ori temporarã din circuitul
silvic de terenuri de pe raza ROSCI0190 Penteleu, aceasta se va face cu respectarea art. 28 din
OUG 154/2008, referitor la procedura de evaluare adecvată.
Art. 14. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în ROSCI0190 Penteleu se execută
numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare
privind zonarea funcţională a pădurilor. Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice
se execută numai cu acordul Custodelui şi al autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia
mediului.
Art. 15. Amenajamentele silvice ale unitătilor de producţie/ proprietăţilor ce intră în componenţa
ROSCI0190 Penteleu vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea
planului de management.
Art. 16. Planurile amenajistice vor include date privind distribuţia elementelor de biodiversitate de
interes naţional, cât şi cele precizate în legislaţia specifică siturilor Natura 2000 în suprafaţa pădurii.
Se vor avea în vedere: speciile şi habitatele naturale de interes comunitar ce fac obiectul desemnării
sitului.
Art. 17. Elaborarea propunerilor de intervenţii în pădurile cuprinse în ROSCI0190 Penteleu vor
include o evaluare a impactului acestora asupra elementelor de biodiversitate pentru care a fost
constituit situl de importanta comunitară, luându-se în calcul intensitatea intervenţiei şi suprafaţa pe
care se propune intervenţia respectivă.
Art. 18. Amenajamentele elaborate după aprobarea planului de management vor include un capitol
de monitorizare a evoluţiei elementelor specifice care au determinat constituirea sitului de
importanţă comunitară.
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Art. 19. Elaborarea planurilor de amenajament pentru fondul forestier din ROSCI0190 Penteleu va
include o fază de consultare publică, atît în cadrul conferinţelor de amenajare, cât şi în reuniuni
organizate, după caz, de către Custode.
Art. 20. În situaţiile în care prin planul de management sunt permise activităţi de ecoturism, pot fi
prevazute lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turişti (alei pietonale, drumuri de acces,
bănci pentru odihnă, panouri instructiv - educative, etc).
Art. 21. În pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic din ROSCI0190
Penteleu se va prevedea prin amenajament reconstrucţia ecologică a acestora. În toate situaţiile se
recomandă înfiinţarea sau reînfiinţarea noilor arborete prin procedee cât mai naturale.

2.1.2. Fondul Cinegetic
Art. 22. Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se organizează de către
gestionarii fondurilor de vânătoare cu participarea Custodelui. Gestionarii fondurilor de vânătoare
au obligaţia de a anunţa Custodele cu 5 zile lucratoare înainte despre intenţia de organizare a
evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării.
Gestionarilor fondurilor de vânătoare le revine obligaţia de a convoca şi reprezentanţii celorlalte
instituţii ale statutului abilitate în acţiunea de gospodărire a fondului cinegetic.
Art. 23. Vânătoarea se va organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 24. Acţiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a
acestora precum şi paza împotriva acţiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea
se găsesc se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor de
vânătoare legal constituite şi Custode.
Art. 25. Managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul ROSCI0190 Penteleu se va
face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu.
Art. 26. Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de
către personalul Custodelui împuternicit în acest sens, precum şi de alte persoane abilitate conform
prevederilor legale.
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2.1.3. Fondul Piscicol
Art. 27. Orice activitate ce se desfaşoară în bazinele piscicole naturale va respecta măsurile şi
reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii şi exploatarea raţională a fondului
piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic.
Art. 28. Până la adoptarea Planului de Management este interzisă capturarea speciilor de peşti de
interes comunitar ce fac obiectul desemnării sitului şi a celor strict protejate.

2.2. PAJIŞTILE

Art. 29.
(1) Terenurile din perimetrul ROSCI0190 Penteleu evidenţiate ca pajişti, indiferent de forma de
proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, activităţi apicole, cultivarea
plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe.
(2) Custodele, prin reprezentanţii săi din teritoriu vor lua la cunoştinţă despre amplasarea stupinelor
pe teritoriul siturilor şi vor încheia cu apicultorii beneficiari un angajament în care vor fi inserate
toate obligaţiile pe care aceştia vor trebui să le respecte.
Art. 30. Utilizarea durabilă a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele
domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de
utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în
perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de Administraţie astfel încât să nu fie afectate
habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună.
Art. 31. Păşunatul şi activitatea apicolă pastorală se supun următoarelor reglementări:
a) pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu păşunatul şi activitatea apicolă sunt permise cu avizul
Custodelui;
b) în cazul degradării păşunilor, Custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe,
pentru o perioadă, în scopul refacerii covorului vegetal;
c) este interzis păşunatul fără contracte încheiate cu deţinătorii/administratorii păşunilor;
d) este interzis păşunatul cu mai multe animale sau din alte specii decât cele specificate în
avizul Custodelui;
e) păşunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar şi/sau administrator;
f) amplasarea de stâne, adăposturi pastorale şi stupine este permisă numai cu aprobarea
Custodelui;
i) 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
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jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare şi
deparazitare;
l) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în
vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
n) este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat.
Art. 32. Managementul pajiştilor va fi stabilit pe baza evaluării capacităţii de suport a acestora şi
va fi adus la cunoştinţa proprietarilor în vederea reglementării corespunzatoare a păşunatului şi
cositului în cazul în care se constată modificarea parametrilor de mediu biotici şi abiotici ai
ecosistemelor.
Art. 33.

Custodele monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei

activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a
zonelor degradate sau instituirea de restricţii in zonele afectate.

2.3. CONSTRUCŢII

Art.34.
(1) Sunt interzise proiectele de construcţii/investiţii din perimetrul ROSCI0190 Penteleu sau din
vecinătatea acestuia, în lipsa actelor de reglementare specifice.
(2) Actele de reglementare specifice pentru proiectele de construcţii/investiţii se emit numai pe baza
avizului Custodelui.
(3) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul ROSCI0190 Penteleu, realizate
din investiţii publice pe terenuri ce aparţin domeniului public, vor fi destinate, cu prioritate,
activităţilor administrative şi ştiinţifice desfăşurate în cadrul sitului, precum şi altor activităţi în
legătură cu buna administrare a acestuia.
(4) Proprietarii/administratorii obiectivelor care utilizează sursele de apă de pe teritoriul
ROSCI0190 Penteleu sau din vecinătatea acestuia sunt obligaţi să asigure debitele de servitute
(debitul minim necesar lăsat permanent într-o secţiune pe un curs de apă, aval de o lucrare de
barare, format din debitul salubru şi debitul minim necesar utilizatorilor de apă din aval) conform
legislaţiei în vigoare, astfel încât să nu afecteze direct sau indirect ecosistemele şi comunităţile
locale.
Art. 35. (1) Pentru toate lucrările de construcţie indiferent dacă implică sau nu diminuarea
patrimoniului natural prin defrişări, derocări, indiguiri etc. este obligatoriu amplasarea acestora pe
terenuri care au regimul economic şi categoria de folosinţă de terenuri pentru construcţii (curţi
construcţii).
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(2) Solicitarea sau obţinerea acordului de mediu nu se substituie aprobărilor Custodelui.
Art. 36. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: aducţiuni de apă,
baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de înaltă şi medie tensiune, conducte de
transport gaz metan, instalaţii de transport pe cablu, pârtii de schi şi altele asemenea se va face cu
acordul Custodelui, după întocmirea unui studiu de evaluare adecvată sau a bilanţului de mediu,
după caz.
Art. 37. Elaborarea sau modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul SCI-ului se
face pe baza documentaţiilor de mediu avizate de către Custode.
Art. 38. Custodele are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie precum şi modul de
respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale
prevederilor acesteia.
Art. 39. Reparaţiile curente a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz metan, telefonie,
mijloace de transport pe cablu şi alte asemenea se vor face cu acordul Custodelui, iar intervenţiile în
urma calamităţilor vor fi comunicate imediat acesteia.
Art. 40. Custodele va solicita şi va deţine copii la zi ale PUG, PUZ şi PUD ale localităţilor din
perimetrul sitului sau din imediata vecinătate a acestuia din care să reiasă statutul juridic al
terenurilor şi al construcţiilor.
Art. 41. Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene vor asigura evidenţierea limitelor
ROSCI0190 Penteleu şi a zonării interioare în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a planului de management. Prezentul regulament va fi
adoptat ca anexă a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aplicarea lui fiind
obligatorie în perimetrul ROSCI0190 Penteleu.

Capitolul 3
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Art.42. Cercetarea ştiinţifică în ROSCI0190 Penteleu va fi orientată, pe cât posibil, spre protecţia şi
conservarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar pentru care situl a fost declarat.
Art.43. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ROSCI0190 Penteleu, acceptate şi
avizate de forurile ştiinţifice abilitate, Custodele propune măsurile de conservare ce se impun pentru
realizarea obiectivelor sitului.
Art.44.
(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu se desfăşoară cu avizul
Custodelui, care sprijină logistic, la solicitarea şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
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(2) În cazul temelor de cercetare de pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu, se va încheia un contract cu
cei care derulează tema, contract care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării
lor în activitatea de management a sitului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de
către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract.
(3) Orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe situl de importanţă
comunitară cum sunt studiile care planifică activităţi: silvice (amenajamente silvice), agricole,
zootehnice, turistice, hidrologice, geologice, etc., orice proiecte care planifică lucrări de construcţii
de orice fel, activităţi sportive, etc., se supun în mod obligatoriu de către proiectanţi avizării
Custodelui. Avizarea este absolut necesară în vederea verificării încadrării activităţilor planificate
de studiile sau proiectele menţionate mai sus în prevederile planului de management al ROSCI0190
Penteleu.
(4) Acordul

Academiei Române prin Comisia Monumentelor Naturii, pentru domeniile de

cercetare pentru care este prevăzut acest acord în legislaţia în domeniu este obligatoriu.
Art. 45. Prin planul de management va fi elaborat un plan anual de cercetare ştiinţifică.
Art. 46. Custodele va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii de plante şi
animale dispărute, pe baza unor studii avizate de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii
din cadrul Academiei Române.
Art. 47. Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu ştiinţific.
Pe perioada derulării proiectului de reconstrucţie ecologică suprafeţele ce fac obiectul reconstrucţiei
vor fi gestionate de către Custode, proprietarul sau administratorul de drept al acestora neavând
drept de folosire asupra lor. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activităţi
umane desfăşurate în mod ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucţie va fi suportată de către
cei vinovaţi.
Art. 48. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea
ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza unei documentaţii avizate
de Custode.

Capitolul 4
ECOTURISM

Art.49. În ROSCI0190 Penteleu sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea
regulilor de vizitare a sitului, potrivit prezentului regulament.
Art.50. (1) Potrivit Planului de Management şi al Regulamentului, Custodele poate percepe un tarif
de vizitare, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. Vizitatorii şi turiştii din
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ROSCI0190 Penteleu trebuie să achite tariful de vizitare la sediul Custodelui sau la Centrele de
vizitare/Punctele de informare care se vor realiza, iar sumele astfel rezultate vor fi utilizate conform
legislaţiei în vigoare.
Excepţii de la plata tarifului de vizitare vor face:
a) persoanele sub 18 ani şi pensionarii;
b) voluntarii care dovedesc, cu adresă oficială sau cu contract de voluntariat emis de Administraţie;
c) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în ROSCI0190
Penteleu;
d) personalul Custodelui;
e) personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza sitului;
f) persoanele care realizează studii şi cercetării, cu acordul Custodelui;
i) împuterniciţii pentru implementarea regulamentului sitului, pe bază de legitimaţie;
j) personalul de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
k) localnicii care deţin terenuri în ROSCI0190 Penteleu şi dovedesc cu acte de identitate faptul că
au domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin terenuri în sit;
l) ghizii de turism agreaţi de Custode;
m) membrii serviciilor Salvamont;
n) persoanele cu dizabilităţi.
(2) Tarifele vor fi stabilite în funcţie de starea infrastructurii (nemodernizată sau modemizată).
Art.51. Vizitarea ROSCI0190 Penteleu 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 şi încadrate cu alb) şi pe traseele de alpinism marcate şi pitonate (de către împuterniciţi ai
Administraţiei) aflate în evidenţa Custodelui.
Art. 52. Pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu este interzisă realizarea focului deschis. Excepţie fac
focurile de la stâne, cu lemn din locaţii avizate de către Custode. Sunt strict interzise adunatul şi
defrişarea vegetaţiei lemnoase uscate sau verzi, pentru realizarea focului. În locurile de campare se
permite doar utilizarea primusului sau realizarea focurilor doar în perimetrele special amenajate în
acest sens cu acordul Custodelui. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 53. Regimul deşeurilor pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu se reglementează astfel:
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a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu. Turiştii au
obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării sitului. Deşeurile vor fi
evacuate în afara sitului şi se depun doar în locuri special amenajate pentru colectare;
b) gestionarii/proprietarii cabanelor, pensiunilor, caselor de vacanţă, a altor clădiri şi a locurilor de
campare pentru care se percepe taxă de campare au obligaţia evacuării deşeurilor şi a depozitării
temporare a acestora în containere, cu respectarea reglementărilor legale şi astfel încât să nu existe
posibilitate de acces pentru şi animale domestice şi/sau sălbatice;
c) obligativitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor/ pensiunilor/
caselor de vacanţă/ altor clădiri şi a locurilor de campare revine administratorilor/proprietarilor
acestora;
d) responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane, cu respectarea condiţiilor legale,
astfel încât să nu existe posibilităţi de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine
administratorilor cabanelor;
e) administratorii cabanelor, hotelurilor, pensiunilor, precum şi a punctelor de alimentaţie publică
aflate în perimetrul ROSCI0190 Penteleu, au obligaţia de a efectua permanent igienizarea de resturi
menajere a suprafeţelor din jurul acestor locaţii;
f) construcţiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de epurare a apelor uzate conform
reglementărilor în vigoare, iar construcţiile existente vor fi dotate cu asemenea instalaţii într-un
termen stabilit de comun acord cu proprietarul sau administratorul acestora, conform prevederilor
Planului de Management şi a legislaţiei în vigoare. Până la utilarea cu instalaţii de epurare
construcţiile existente vor fi dotate obligatoriu cu bazine hidroizolate vidanjabile.
Art. 54. 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. 55. Se interzice distrugerea, degradarea oricăror specii de plante şi animale, a rocilor,
speleotemelor, fosilelor şi a oricăror alte eşantioane de origine naturală, din ROSCI0190 Penteleu.
Art. 56. Colectarea oricăror specii de plante şi animale, a rocilor, speleotemelor, fosilelor şi a
oricăror alte eşantioane de origine naturală de pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu se poate face
numai cu acordul scris al Custodelui.
Art. 57.
(1) Accesul câinilor în ROSCI0190 Penteleu este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi
permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a
vaccinării şi deparazitării.
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(2) Câinii utilitari folosiţi în acţiuni specifice pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu sunt exceptaţi de la
obligativitatea purtării lesei, proprietarii acestora având însă obligativitatea prezentării dovezii de
vaccinare şi deparazitare.
Art.58. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,
precum şi a plăcilor, săgeţilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, a semnelor
de delimitare a sitului.
Art.59. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte
construcţii sau amenajări care servesc interesele de management ale zonei protejate.
Art. 60. În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate caracteristice pentru specii
de floră şi faună ocrotite, turiştii vor fi însoţiţi obligatoriu de către agenţii de teren, ghizii de turism
ai Custodelui sau ghizi montani autorizaţi şi legitimaţi de Custode, dacă în planul de management
nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de însoţire/îndrumare va fi perceput un tarif ce va
fi stabilit de către Custode.
Art.61. Administraţia monitorizează turismul pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu, în vederea
stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din sit şi pentru stabilirea măsurilor de
protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se
impune pentru conservare.
Art. 62. Vizitarea ROSCI0190 Penteleu este permisă numai pe potecile marcate şi drumurile auto
deschise şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu respectarea instrucţiunilor de pe panourile
informative cu care sunt echipate acestea.
Art. 63. Camparea pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu se va face în zone special stabilite, amenajate
şi semnalizate corespunzător de către Custode, în limita locurilor disponibile.
Art. 64. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin lucrări de
exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni utilităţi, etc. Contravaloarea lucrărilor de
refacere a acestora va fi suportată de către executanţii acestor lucrări.
Art. 65. Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate pe drumurile auto forestiere închise
publicului şi semnalizate corespunzător, în pădure, pe cursurile de apă şi pe pajiştile alpine. Este
permisă folosirea acestor mijloace doar de către administratorii şi/sau proprietarii de teren în scopul
bunei gospodăriri, înspre locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie.
Art. 66. Excursiile de grup în ROSCI0190 Penteleu, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară
numai cu participarea unui ghid de turism al Custodelui sau cu ghid autorizat de Custode.
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Art. 67. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare şi fără plata tarifelor legale nu
este permisă în ROSCI0190 Penteleu. Cei interesaţi pot obţine un permis temporar de la Custode,
contra plăţii tarifului aprobat.

Capitolul 5
ALTE ACTIVITĂŢI

Art. 71. Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a ROSCI0190 Penteleu
nu este permisă. Nu este permisă distrugerea bârlogurilor, cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor
acestora în ROSCI0190 Penteleu.
Art. 72.

Recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale în scopul

comercializării acestora se va face doar cu acordul Custodelui.
Art. 73. Este interzisă recoltarea speciilor de interes comunitar ce fac obiectul desemnării sitului şi
a celor care necesită o protecţie strictă (prevăzuta în anexa nr. 2).
Art. 74.

Organizarea de acţiuni specifice Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului

Administraţiei şi Internelor se vor face conform prevederilor legale şi cu informarea Custodelui.
Art. 75. Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul ROSCI0190 Penteleu sunt interzise.
Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din ROSCI0190 Penteleu, în alte locuri
decât campingurile sau unitaţile de turism este permisă numai cu acordul scris al Custodelui şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor.

Capitolul 6
FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR

Art. 76.
(1) Finanţarea activităţilor ROSCI0190 Penteleu se asigură din fonduri provenite din:
a) bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife stabilit de Custode pentru prestarea de servicii către
terţi;
d) din proiecte întocmite de Custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin
programe locale, naţionale sau internaţionale;
e) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.
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(2) Sistemul de tarife va fi stabilit de către custode, după aprobarea prezentului regulamentul, şi va
fi avizat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor legale
în vigoare.

Capitolul 7
AVIZAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE PE TERITORIUL ROSCI0190 Penteleu
Art. 77.
(1) Activităţile care pot genera un impact negativ asupra ROSCI0190 Penteleu sunt supuse
aprobării/avizării/autorizării Custodelui.
(2) Următoarele activităţi/acţiuni necesită obţinerea în prealabil a aprobării Custodelui:
a) Activităţi de cercetare - toate tipurile de investigaţii ştiinţifice (biologice, geologice,
paleontologice, arheologice, antropologice, speologice, etc);
b) Activităţi instructiv – educative desfăşurate de şcoli, licee, facultăţi, stagii de practică, aplicaţii
tematice având ca obiect educaţia biologică, ecologică, etc;
c) Utilizarea pajiştilor pentru cosit şi păşunat;
d) Realizarea de materiale audio-vizuale cu caracter ştiinţific sau comercial;
e) Manifestări sportive, concursuri, cursuri de alpinism, ghizi, etc.;
f) Investiţii necesare administrării ROSCI0190 Penteleu;
g) Refacerea, proiectarea sau/şi construirea oricăror obiective de investiţii;
h) Acţiunile de prevenire şi sau combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri;
i) Intervenţii pentru menţinerea habitatelor şi reconstrucţie/reabilitare ecologică;
j) Activităţi de recoltare, capturare şi / sau achiziţie, deţinere şi comercializare a plantelor şi
animalelor din flora şi fauna sălbatică;
k) Acţiunile de înlăturare a efectelor unor fenomene naturale;
l) Recoltarea de fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale;
m) Lucrările silvice în fondul forestier;
n) Deschiderea de noi trasee turistice şi de escaladă/alpinism, reamenajarea sau repitonarea celor
existente;
o) Alte acţiuni generatoare de impact semnificativ asupra mediului.
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p) Investiţii de orice fel (clădiri, drumuri, facilităţi, etc.);
q) Manifestări sportive, concursuri, cursuri (alpinism, ghizi, schi, etc.);
r) Proiectare/construire de obiective de investiţii de orice fel (ex. clădiri, furnizare utilităţi, pârtii de
schi, drumuri şi alei, conducte de alimentare, linii electrice, etc.);
s) Altele care pot genera impact negativ asupra ROSCI0190 Penteleu.
(3) Procedura de avizare este descrisă în Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

Capitolul 8
SANCŢIUNI

Art. 78.
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după caz răspunderea disciplinară,
contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.
(2) Încălcarea prevederilor din prezentul Regulament constituie contravenţii dacă faptele nu au fost
săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform următoarelor acte
normative:
- Legea 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind
protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Codul silvic - Legea 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
- OUG 85/2006 privind stabilirea cuantumului prejudiciilor din tăierile ilegale;
- Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic, cu modificările şi completările
ulterioare;
- HG 996/2008 privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora;
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- Legea nr. 635/2002 privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare a
masei lemnoase din păduri şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional.

Art. 79.
(1) Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul Custodelui şi de către personalul
altor instituţii abilitate ale statului în limita competenţelor acestora, în baza protocoalelor stabilite cu
Custodele. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al
căror format va fi popularizat în mass–media şi pe panourile informative de la intrările în
ROSCI0190 Penteleu.
(2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor
fizice cât şi persoanelor juridice.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului verbal jumătate din minimul amenzii.
Art. 80. În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul împuternicit de Custode are dreptul de a
solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte
care constituie contravenţii pe raza ROSCI0190 Penteleu.
Art. 81. Constituie contravenţie neprezentarea actelor de identitate, la solicitarea personalului
împuternicit de Custode, când acestea sunt solicitate la constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie
contravenţii.
Art. 82. Constituie contravenţie neprezentarea autorizaţiei de mediu pentru activităţile desfăşurate,
de către proprietarii şi administratorii de facilităţi turistice, unităţi comerciale şi de deservire a
populaţiei, activităţi de exploatare şi valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile
la solicitarea Custodelui.
Art. 83. Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul Custodelui şi de către personalul altor instituţii ale statului în baza competenţelor legale.
Art. 84. Prevederile art.81 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al contravenţiilor cu
modificările şi completările ulterioare.
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Capitolul 9
DISPOZIŢII FINALE

Art. 85. Prezentul Regulament va face parte integrantă din Planul de Management al ROSCI0190
Penteleu.
Art. 86. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Custodelui.
Art. 87. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Anexa nr. 1

PROCEDURA DE AVIZARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN PERIMETRUL
SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0190 Penteleu

În cazul în care se solicită autorizaţii de mediu pentru desfăşurarea activităţilor, solicitarea va fi
înaintată spre avizare către Custode, cu cel puţin 30 de zile înainte de data preconizată a începerii
activităţii.
Solicitările pentru eliberarea avizului pot fi transmise către Custode de către persoanele juridice sau
fizice interesate.
Solicitările pentru autorizarea de activităţi pot fi făcute pentru un termen de până la 1 an, după care
acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea concretă a perioadei pentru care se face solicitarea.
În vederea obţinerii avizului necesar pentru desfăşurarea de activităţi, solicitarea în forma scrisă
înaintată Custodelui va cuprinde:
· obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită autorizaţia;
· durata pentru care se solicită autorizaţia;
· activităţile pentru care se solicita autorizaţia;
· prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice;
· componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecăruia;
· metodele şi tehnicile de lucru;
· datele de contact ale persoanei care solicita autorizaţia.
Înainte de emiterea autorizaţiei, Custodele poate solicita informaţii suplimentare, referinţe şi
recomandări.
În termen de 15 zile de la încheierea activităţii autorizate, cu excepţia activităţilor de vizitare în
scop recreativ, solicitantul va înainta către Custode un raport asupra activităţilor desfăşurate, raport
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care va fi însoţit de copii ale materialelor relevante obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii,
acestea urmând a fi utilizate în condiţiile stabilite de ambele părţi.
Custodele poate solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezentat. Obţinerea unui noi aviz
pentru desfăşurarea activităţilor este condiţionată de remiterea către Custode a raportului. Pentru
motive întemeiate, la solicitare, Custodele poate accepta prelungirea acestui termen.
Refuzul avizării activităţilor va fi însoţit de o motivare.
În vederea informării publicului, Custodele va face cunoscut pe site-ul său avizele emise, cu
precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate, duratei autorizării şi tipului de activitate
autorizată.

Precizări:
Avizarea activităţilor de recoltare a fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi a ciupercilor se va
face în urma elaborării unui studiu de evaluare a capacităţii de suport la recoltare a speciilor pe an şi
unitatea de suprafaţă, pentru ca această activitate să nu afecteze dezvoltatea şi capacitatea de
înmulţire la nivel de individ şi să se poată menţine perenitatea ecosistemică.
Avizarea păşunatului va fi permisă în zonele neforestiere şi în urma elaborării unui studiu privind
capacitatea de suport a vegetaţiei pe categorii de animale.
Amplasarea stupinelor se va face conform prevederilor art. 29 din prezentul Regulament, apicultorii
având obligaţia să amplaseze stupinele la o distanţă de minim 100 şi maxim 300 metri de traseele
turistice, pentru asigurarea unei securităţi a turiştilor. Pentru evitarea degradării cadrului natural nu
este permisă aducerea de animale domestice în vatra stupinei, cu excepţia unui câine de pază.
Acesta trebuie să fie legat, să aibă cuşcă şi adeverinţa de vaccinare şi deparazitare La stupine nu
este permis focul direct pe sol şi nici compacterea acestuia.
Personalul Custodelui va controla şi răspunde de modul de desfăşurare al activităţilor autorizate a fi
desfăşurate pe teritoriul ROSCI0190 Penteleu.
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Anexa nr. 2
PROCEDURA DE AVIZARE A PLANURILOR/PROIECTELOR
PUBLICE SAU PRIVATE CE POT AVEA EFECTE NEGATIVE SEMNIFICATIVE
ASUPRA SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ ROSCI0190 PENTELEU
Avizarea planurilor/proiectelor de către Custode se face simultan cu procedura derulată de către
autorităţile competente pentru protecţia mediului.

Evaluarea adecvată a impactului trebuie să facă referire la obiectivele de conservare şi de
desemnare a sitului. Acestea sunt reprezentate de habitatele naturale şi speciile sălbatice de interes
comunitar prevăzute în Formularul Standard de caracterizare a ROSCI0190 Penteleu, după cum
urmează:

Tipuri de habitate naturale prevazute în Anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE
transpusă în legislaţia naţională prin Anexa nr. 2 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie
obiectivul de conservare al ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului

9170
91V0
9410

3230
4060

la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Pãduri de stejar cu carpen de tip GalioCarpinetum
Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea
montana (Vaccinio-Piceetea)
Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a
lungul râurilor montane
Tufărişuri alpine şi boreale

Global

9130

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de

Starea de
conservare

6430

Denumire habitat

Suprafata
relativa

Cod

Reprez.

şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007

1

B

C

B

B

2

A

C

B

B

1

B

C

B

B

2,5

B

C

B

B

8

A

C

B

B

0,01

C

C

B

B

1

C

C

B

B

0,1

B

C

B

B

10

B

C

B

B

%

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus
91E0*

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

9110

Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
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Legenda:
Cod = codul tipurilor de habitate din Anexa I a Directivei 92/43/CEE
* = habitat prioritar
% = ponderea din suprafaţa sitului care este acoperită cu tipul respectiv de habitat
Reprez. = Reprezentativitate = măsura pentru cât de „tipic”este un habitat din situl respectiv:
A = reprezentativitate excelentă,

B = reprezentativitate bună,

C = reprezentativitate semnificativă, D = prezenţă nesemnificativă
Suprafaţa relativă = suprafaţa sitului acoperit de habitatul natural raportat la suprafaţa totală acoperită de acel tip de
habitat natural în cadrul teritoriului naţional:
 A: 100 ≥ p > 15%
 B: 15 ≥ p > 2%
 C: 2 ≥ p > 0%
Starea de conservare = Gradul de conservare al structurilor şi funcţiile tipului de habitat natural în cauză, precum şi
posibilităţile de refacere/reconstrucţie:
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
Global = Evaluarea globală = Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării tipului de habitat
natural respectiv:
A = valoare excelentă, B = valoare bună, C = valoare considerabilă

Speciile de mamifere prevazute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în legislaţia
naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al

A2
Ursus arctos
(Urs brun), *, A2

Reproducere

C

B

C

B

20-30 i

C

B

C

B

C

A

C

A

70-100
i

Pasaj

P

Iernat

Global

Canis lupus (Lup), *,

Izolare

1354

A2

Conservare

1352

Lynx lynx (Râs), *,

Situaţia
populaţiei

1361

Specie

Rezidentă

Cod

Populaţie

ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007

Speciile de amfibieni şi reptile prevazute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în
legislaţia naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al
ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007
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Pasaj

Global

cu creastă), *

Izolare

Triturus cristatus (Triton

1166

Conservare

(Triton carpatic), *

Situaţia populaţiei

Triturus montandoni

2001

Iernat

Specie

Reproducere

Rezidentă

Populaţie

Cod

C

B

C

B

A

C

A

P

R

D

Bombina variegata
1193

(Buhai de baltă cu burta

C

RC

galbenă), *

Speciile de peşti prevăzute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în legislaţia
naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al

P

C

B

C

B

Cottus gobio (Zglăvoc),
*

P

C

B

C

B

Pasaj

Global

(Moioagă), *

Iernat

Izolare

Barbus meridionalis

Reproducere

Conservare

1163

Situaţia populaţiei

1138

Specie

Rezidentă

Cod

Populaţie

ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007

Speciile de nevertebrate prevăzute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în
legislaţia naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al

Global

Izolare

Conservare

Situaţia populaţiei

Pasaj

Iernat

Reproducere

Specie

Rezidentă

Cod

Populaţie

ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007
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Callimorpha
1078

quadripunctaria

RC

C

A

C

A

P

C

A

C

A

P

C

B

C

B

(Fluturele vărgat), *
1087

4014

Rosalia alpina
(Croitorul alpin), *
Carabus variolosus
(Carabul)

Speciile de plante prevăzute în Anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE transpusă în legislaţia
naţională prin Anexa nr. 3 din OUG nr. 57/2007 şi care constituie obiectivul de conservare al

Global

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

V

D

Pasaj

B

Iernat

P

Reproducere

Izolare

(Muşchi), *

Conservare

Dicranum viride

Situaţia populaţiei

1381

Specie

Rezidentă

Cod

Populaţie

ROSCI0190 PENTELEU, conform Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007

Drepanocladus
1393

vernicosus
(Muşchi), *
Ligularia sibirica

1758

(Curechi de munte),
*

4070

4097

Campanula serrata
(Clopoţel)
Iris aphylla ssp.
hungarica (Iris)
Cypripedium

1902

calceolus (Papucul
doamnei), *

Legenda:
Cod = codul secvenţial de patru caractere
Specie = denumirea ştiinţifică a speciilor ce se găsesc în acel sit
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* = specii prevăzute în Anexa I a Convenţiei de la Berna, modificată şi completată prin Rezoluţia Consiliului Europei
nr. 6/1998
A2 = specie listată în Anexa 2 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 modificată şi
completată prin Legea nr 215/2008
P = specie prezentă în sit
i = număr de indivizi
Situaţia populaţiei = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe
teritoriul naţional
 A: 100 ≥ p > 15%
 B: 15 ≥ p > 2%
 C: 2 ≥ p > 0%
 D: populaţie nesemnificativă

Conservare = gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile respective şi
posibilităţile de refacere:
A = conservare excelentă, B = conservare bună, C = conservare medie sau redusă
Izolare = mărimea şi densitatea populaţiei speciei prezente din sit în raport cu populaţiile prezente pe teritoriul naţional:
 A: populaţie (aproape) izolată
 B: populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie
 C: populaţie ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă
Global = evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective:
A = valoare excelentă, B = valoare bună, C = valoare considerabilă
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Anexa nr. 3
NOMENCLATORUL
lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către Custodele ROSCI0190 Penteleu în regim de tarifare

Cuantumul tarifului

Nr.
Scopul lucrării sau al serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Crt.

1

care se încasează, fără

Precizări suplimentare

TVA (lei)
Avizarea programelor/planurilor şi

Analiza documentaţiei de evaluare adecvată a impactului

proiectelor publice şi private cu impact

planurilor/proiectelor asupra mediului şi verificarea în teren

semnificativ asupra mediului

2

Avizarea activităţilor ce necesită autorizaţie

Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren

de mediu
Revizuirea autorizaţiei de mediu
3

Avizarea activităţilor ce necesită autorizaţie

Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren

integrată de mediu
Revizuirea/actualizarea autorizaţiei integrate de mediu
4

Avizarea aplicării în agricultură a nămolului

Analiza documentaţiei depuse şi verificarea în teren

de la epurarea apelor uzate
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Cuantumul tarifului

Nr.
Scopul lucrării sau al serviciului

Tipul lucrării sau al serviciului care se prestează

Crt.

care se încasează, fără

Precizări suplimentare

TVA (lei)

5

Avizarea transportului deşeurilor periculoase

Analiza documentaţiei

6

Analiza solicitărilor şi a documentaţiilor care

Activităţile de recoltare/capturare şi/sau achiziţionare şi/sau

Tarif care se plăteşte de

privesc:

comercializare a unor plante şi animale din flora şi fauna

persoanele fizice

sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor
flori de mină, fosile de plante şi fosile de animale vertebrate şi

Tarif care se plăteşte de

nevertebrate

persoanele juridice

Verificarea stocurilor şi încheierea documentelor referitoare la

Tarif care se plăteşte de

stocuri

persoanele fizice
Tarif care se plăteşte de
persoanele juridice
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7

Activităţile de vânătoare

Avizarea cotelor de recoltă pentru speciile de interes

Se plătesc de către

vânătoresc

gestionarii fondurilor de
vânătoare

8

Avizare directă partizi exploatare masă

Analiză tehnică

Produse principale

lemnoasă produse principale şi secundare
Produse secundare
9

Avizare directă partizi exploatare masă

Analiză tehnică

lemnoasă tăieri de igienă şi accidentale
10

Alte tarife

a)

Filmare floră, faună, habitate naturale şi peisaje în

persoane juridice si pesoane

scop comercial (film artistic, spot

fizice autorizate

publicitar/documentar)

b) Fotografiere floră, faună, habitate naturale şi peisaje

lei/zi

în scop comercial
c)

Vizitare

-grupuri organizate
d) Servicii de promovare pe pagina web a SCI-ului

lei/lună

e)

lei/oră

Întocmire documentaţii pentru măsurători terestre

*Cuantumul tarifelor va fi stabilit prin hotărâre emisă de Consiliul Judeţean Buzău
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