Anexă

Regulament al Parcului Național Defileul Jiului
și al sitului NATURA 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului
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CAPITOLUL 1.
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI
NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI ȘI A SITULUI ROSCI0063 DEFILEUL JIULUI

Art. 1- a) Parcul Naţional Defileul Jiului, denumit în continuare PNDJ, a fost înfiinţat
prin Hotărârea Guvernului nr. 1581 / 2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată
pentru noi zone şi este arie protejată de interes naţional, fiind încadrată după clasificarea Uniunii
Internaţionale pentru Conservarea Naturii în categoria a II-a - parc naţional.
b) Prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007, modificat prin
Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011, teritoriul Parcului Național Defileul Jiului
a fost desemnat și ca sit Natura 2000, sub denumirea ROSCI0063 Defileul Jiului. Prin Decizia
Comisiei Europene 2011/64/UE de adoptare a celei de-a patra liste actualizate a siturilor de
importanță comunitară pentru regiunea biogeografică continentală [în temeiul Directivei
92/43/CEE, decizie notificată cu numărul C(2010) 9669], publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene L 33 din 8.2.2011, a fost aprobat situl ROSCI0063 Defileul Jiului.
c) Prevederile prezentului document se aplică în cazul administrării celor două tipuri de arii
protejate, parc național respectiv sit Natura 2000.

Art. 2 - Parcul Naţional Defileul Jiului este o arie naturală protejată, care în sensul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, are drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative
pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul
fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau
de alta natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Managementul parcurilor naţionale asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare
naturală, protecţia ecosistemelor, protecţia diversităţii biologice în condiţii de stabilitate ecologică,
prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosinţelor
terenurilor, incompatibile scopului atribuit ariei protejate.

Art. 3 - Limitele în format digital ale PNDJ, nu corespund limitelor descriptive din
Hotarârea Guvernului nr. 1581 / 2005.
Precizăm că aceste limite au fost modificate prin aplicarea O.M. nr. 3993 / 2012, în sensul
scoaterii unei suprafeţe de 17,60 ha din aria protejată cu regim de parc naţional, dar cu menţinerea
acesteia în cadrul sitului de interes comunitar.
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Prin prezentul document, s-a corectat această situaţie şi s-a trasat un nou contur respectânduse, după caz, limitele descrise narativ în actul de înfiinţare, şi anume:

Limita nord-estică porneşte din aval de confluenţa Jiului de Vest cu Jiul de Est, borna
silvica 1 unitatea de producţie UP VII, Ocolul Silvic Petroşani, urmareşte Culmea Ogrinului până la
borna silvică 5 UP VII, O.S. Petroşani, coboară prin pădure spre SE în pârâul Polatiştea, bornele
silvice 4, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 20/UP VII, O.S. Petroşani, urcă pe Pr. Stolojoaia şi culmea omonimă,
bornele silvice 300, 312, 313, 309/UP VII, O.S. Petroşani, până în culmea Polatiştei, bornele silvice
299, 298, 296/UP VII, O.S. Petroşani şi urmează spre est culmea Polatiştei, parte în golul montan,
cu vârfurile numite şi cotate pe planul silvic Pietricica, 1.355 m, Piatra Angelii, Piatra Argelii, pe
harta topografică, 1.432 m, bornele silvice 296, 294, 186, 187, 188/UP IV, O.S. Bumbeşti până în
cumpăna apelor dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu .
Limita sud-estică. Din culmea Polatiştei, limita coboară aproximativ perpendicular spre sud
pe Culmea Alunului dintre bazinele hidrografice Chitu şi Sadu şi intră în pădure urmând bornele
silvice 181, 179, 177, 175, 173, 211, 215, 206, 44, 119/UP IV O.S. Bumbesti, apoi traversează
alternativ teritorii păduroase şi goluri montane prin Vf. Trântor 991 m, se continuă cu Culmea şi Vf.
Bâlbea prin bornele silvice 15, 184, 2/UP IV, O.S. Bumbeşti, 2 si 1/UP V, O.S. Bumbeşti până la
confluenţa Pr. Sadu cu Jiul. De aici urmează talvegul Jiului până la podul peste Jiu al drumului
judeţean Tg. Jiu - Sâmbotin.
Limita sud-vestică. Din talvegul Jiului borna silvică 1/UP III, O.S. Bumbeşti, urcă spre N
pe Culmea Pleşa urmând bornele silvice 450, 448, 444, 440, 439/UP II, O.S. Bumbeşti la Vf. Runcu
Porcenilor 1.030 m şi apoi pe Culmea Runcu Porcenilor prin bornele silvice 426, 420, 418, 416,
414, 408 la Vf. Pietriceaua 1.202 m şi în continuare pe Culmea Pietriceaua prin bornele silvice 65,
69, 71, 73, 77/UP III, O.S. Bumbeşti până la punctul numit în harta topografică "La Crucea de
Piatră" în Culmea numita pe planul silvic "Căpăţânii" din Golul de munte Chenia - Dumitra.
Limita nord-vestica. Culmea Căpăţânii din Golul de munte Chenia - Dumitra se continuă
spre NV prin Pasul Vulcan, 1.621 m evidenţiat şi cotat pe harta topografică, pe Culmile alpine
numite pe planul silvic "Chenia - Dumitra" cu Vf. Drăgoiu, 1.600 m şi "Carcanului" la Vf. Candeţu
1.548 m, urmareşte limita nordică a golului montan numit pe planul silvic "Polatişte", prelungită, în
pădure, cu culmea marcată de bornele silvice 243, 241, 241 bis din UP II, O.S. Petroşani, după care
coteşte perpendicular spre N de-a lungul bornelor silvice 243 bis, 254 bis, 252, 258, 269, 262, 256,
270, 261, 279/UP II, O.S. Petroşani, iar de aici coboară în talvegul Jiului în borna silvică 175/UP II,
O.S. Petroşani.
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Faţă de descrierea narativă, în partea sud estică, s-a hotărît abordarea limitei PNDJ pornind
de la confluenţa cu rîul Sadu, de-a lungul malului rîului Jiu (dreapta tehnică) iar nu din talvegul
acestuia, întrucît nu se poate realiza un management al unei resurse (apa rîului Jiu) doar din talveg
spre malul din dreapta tehnică. De altfel, se continuă pe acelaşi principiu ca şi în limita de NV.
Aşa cum am menţionat, prin aplicarea O.M. nr. 3993 / 2012, suprafaţa parcului naţional s-a
micşorat cu 17,60 ha, coordonatele Stereo 70 ale acestei suprafeţe fiind următoarele :
Coordonatele de delimitare ale perimetrului Cariera Meri în
sistem Stereo 70 :
Nr. punct

X

Y

1.

415.180

371.674

2.

415.300

371.892

3.

415.292

372.002

4.

414.981

372.318

5.

414.782

372.109

6.

415.012

371.829

7.

415.028

371.734

8.

415.073

371.682

Zonarea Parcului Național Defileul Jiului
Art. 4 - Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 / 2007, cu modificările şi
completările ulterioare şi ţinând cont de obiectivele de mangement şi scopul arie protejate de interes
naţional, pentru PNDJ se stabileşte următoarea zonare :
A. Zona de protecţie integrală (ZPI) 8.953,76 ha, cuprinde cele mai valoroase bunuri ale
patrimoniului natural din interiorul ariilor naturale protejate, iar în aceste suprafeţe sunt
interzise:
a. orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de
folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
b. activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale
protejate şi / sau activităţilor de cercetare stiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei
naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.
Zona de protecţie integrală include :
A) parcelele şi subparcelele forestiere, actualizate conform ultimelor ediţii ale amenajamentelor
silvice;
264

B) Suprafeţe de pajişti corespunzătoare habitatului 6230-*Pajişti montane de Nardus bogate în
specii, pe substraturi silicioase, determinate conform noii limite a PNDJ.

Zona se compune din :
a. Suprafeţe corespunzătoare habitatului 6230* : 24,57 ha din golul de munte Chenia Dumitra
(7,31 ha) şi Sapa Argele (17,27 ha);
b. fond forestier păduri : 8.853,60 ha,
c. fond forestier - alte categorii de folosinţă (M, N, P, V, R, A, a, c, ..) : 75,59 ha.
Notă : nu s-a inclus suprafaţa de pădure de 9,00 ha aferentă zăcămîntului SC CARIERA
MERI SRL, identificată în fond forestier ca fiind u.a. nr. 63 A% şi 64 A% / UP Obștea de pădure
Porceni Pleșa / ediţia 2013, motivaţia fiind încetarea regimului de arie protejată de tip parc naţional
conform OM MMSC 3993 / 2012;
Suprafeţele de fond forestier sunt reprezentate de următoarele unităţi amenajistice :
1) Obştea Bumbeşti : u.a. 1 A – 81 şi 119 – 125 / UP I Bumbeşti / ediţia 2013;
2) Obştea de pădure Porceni –Pleşa : u.a. 11-20 E; 21 A,B; 22 A; 23,24; 25-35 N; 43 A – 44
V; 54 A –62 N – 63 A%, N1, N2 - 64 A%, B; 64 N, 65 A, B ; 66 – 77 D; 78 A – 79 B; 80
A – 81 D; 82 A,B; 84 A- C; 85 – 86 C; 87 A; 88 A; 88 C – 90 C; 91 B, C, D; 92 A – 93 A%
/ UP Obștea de pădure Porceni Pleșa / ediţia 2013;
3) Statul Român prin OS Runcu / DS Gorj : u.a. 36-42 B; 45 A- 53 N; 90 N; 91 A; 91 N; 93
A% - 107 A%, B%, C%, E; 108%; 109 A% - 122 % - 123% - 127% - 128% - 129 – 133 C;
136 A – 137 B; 140 A – 142 B / UP II Sîmbotin Bratcu / ediţia 2013.
4) Statul Român prin OS Lupeni şi OS Petroşani / DS Hunedoara : u.a. 1;3;11 A%, B, C, D%,
E, N; 12 A%, B%, C%, D / UP I Straja / ediţia 2011 şi 3 A%, B%; 4 – 5 / UP VII Polatişte /
ediţia 2011;
5) Composesorat Iscroni : u.a. 4,6,7 / UP II Straja / ediţia 2003;
6) Unităţi de cult (Mănăstirile Lainici): u.a 88 B / Amenajamentul pădurii proprietate privată –
Mănăstirea Lainici, UP III Bratcu / ediția 2002.
7) Proprietari persoane fizice : u.a. 48 A%, 107 A%, B%, C%, D; 108 %; 109 A%; 122 %;
123%; 127%; 128%; 134%; 135%; 138%; 139% / Chifu Radu / UP III Bratcu – OS
Bumbești Jiu, DS Gorj / ediţia 2003; 1; 3 A%, B% / UP VII Polatişte, OS Petroșani, DS
Hunedoara / ediţia 2003; 11 A%, D%; 12 A%, B%, C%; 14 B / UP II Straja, OS Lupeni, DS
Hunedoara / ediţia 2003.
În elaborarea prezentului plan de management, s-au actualizat suprafeţele silvice şi numerotarea
parcelelor şi subparcelelor silvice (corespondenţă cu cele din amenajamentul din 2003), conform
ultimelor ediţii de amenajament silvic aparţinătoare proprietarilor de suprafeţe de fond forestier,
enunţaţi mai sus.
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B.

Zona de conservare durabilă (ZCD) 1.790,00 ha, nu se include în zonele cu

protecţie integrală, strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi face trecerea între
zonele cu protecţie integrală şi cele de dezvoltare durabilă.
Zona se compune din :
1. suprafaţa determinată a luciului de apă şi a albiei minore a rîului Jiu (72,66 ha). Notă :
aici se includ şi cursurile de apă secundare (pîraie de munte : Chitu, Bratcu, Dumitra, Polatişte, etc),
a căror suprafaţă nu a putut fi determinată de sine stătător, din lipsa datelor;
2. poieni şi goluri de munte (1.044,80 ha);
3. enclave fond forestier cu folosinţă de pajişti, păşuni (130,45 ha);
4. fond forestier - păduri (480,60 ha);
5. fond forestier - alte categorii de folosinţă din (9,73 ha - M, N, P, V, R, A, a, c, ..);
6. alte categorii de vegetaţie în afara fondului forestier cuprinse în zona mal Jiu şi alte
categorii de terenuri (ex. mici poieni, terenuri neproductive sau cu alte destinații, alte terenuri cu
vegetaţie forestieră în afara fondului forestier) : 51,76 ha.
Suprafeţele de pădure sunt reprezentate de următoarele unităţi amenajistice :
1) Obştea de pădure Porceni – Pleşa : u.a. 163 A – 172 E; 20 P,R; 21 M,P,R; 22 M; 65
a,c, M, P; 84 M / UP Obștea de pădure Porceni - Pleșa / ediţia 2013;
2) Statul Român prin OS Lupeni / DS Hunedoara : u.a. 12 R; 14 R1/ UP I Straja /
ediţia 2011;
3) Unităţi de cult (Mănăstirile Lainici, Locurele, Vişina) : u.a. 77 E; 79 C; 81 E; 83; 84
D,E,F; G, 86 D, E; 87 B - H; / Amenajamentul pădurii proprietate privată – Mănăstirea Lainici,
Mănăstirea Locrele, mănăstirea Vișina / UP III Bratcu / ediţia 2002;
În elaborarea prezentului plan de management, s-au actualizat suprafeţele silvice şi
numerotarea parcelelor şi subparcelelor silvice (corespondenţă cu cele din amenajamentul din
2003), conform ultimelor ediţii de amenajament silvic aparţinătoare proprietarilor de suprafeţe de
fond forestier, enunţaţi mai sus.

C.

Zona de dezvoltare durabilă (ZDD) 197,15 ha, este formată din acele suprafeţe în

care se permit activităţi de investiţii / dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte
negative semnificative asupra biodiversităţii.
Zona se compune din :
1. suprafaţa determinată în sistem GIS a drumului naţional DN 66 Bumbeşti Jiu –
Petroşani : 38,59 ha;
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2. poieni şi goluri de munte : 0,16 ha (0,10 ha prevăzute pentru amenajarea a maxim
trei stîne şi locuri de odihnă noi în golurile de munte de către comunităţile locale ce deţin astfel
de proprietăţi precum şi 0,06 ha aparţinînd Schitului „Ioan Botezătorul”, zona Trîntor şi
reprezentînd zonă afectată de construcţii);
3. fond forestier - drumuri auto forestiere (23,51 ha), reprezentate de u.a. 127D% (50%)
/ UP VII Polatişte / ediţia 2011; 143D – 148D / UP II Sîmbotin Bratcu / ediţia 2013 şi 82D, 83D
/ UP IV Valea Sadului / OS Novaci, DS Gorj / ediţia 2013;
4. enclave fond forestier cu folosinţă de pajişti, păşuni : 6,20 ha, ce se compun din
terenuri cultivate, terenuri curs – construcţii, livezi, etc., din jurul aşezărilor izolate de tip
”conace”, din zona „plaiurilor”– așa cum este prezentată în anexa 4- Situaţie interogare
Bază de Date privind permanenţa membrilor comunităţii din PNDJ. Suprafaţa este
localizată în jurul anexelor agricole existente ale proprietarilor care manifestă interes pentru
continuarea activităţilor agricole tradiţionale şi care astfel au permanenţă în zonele izolate. Sunt
permise construcţiile pentru menţinerea de exploataţii agricole de subzistenţă, după caz.
Construcţiile civile (case de locuit, pensiuni, case de vacanţă, etc.) sunt interzise;
5. suprafeţe aferente zonei tehnologice a SC CARIERA MERI SRL (5,20 ha) din care
s-a scăzut suprafaţa u.a. 21 M / UP Obștea de pădure Porceni Pleșa– zonă dinamitieră (0,30
ha);
6. alte suprafeţe : 94,27 ha, reprezentate de : aşezări omeneşti din zone de intravilan
(de-a lungul Jiului), unităţi de cult cu anexe (Mănăstirea Vişina, Mănăstirea Lainici, Schit
Locurele, Schit Poiana Pustincului) precum și de obiective aparținînd amenajării
hidroenergetice a rîului Jiu;
7. Suprafaţă zonei CFR, determinată în GIS – conform cadastru CFR, dar acceptată în
cotă parte : 29,52 ha. Acceptarea se datorează faptului că această suprafaţă, deşi a fost
expropiată la construirea căii ferate, pe întreaga drumuire, în realitate nu s-a ţinut cont şi a fost
retrocedată către foştii proprietari sau nu a fost înscrisă în hărţile PUG ale localităţii Bumbeşti
Jiu pentru a fi corectată destinaţia terenului. Pînă la reglementarea eventualelor litigii, RNP
APNDJ consideră că obiectivele de management au prioritate şi astfel, suprafeţele suprapuse
(CFR – pădure, CFR – agricol – poieni) rămîn în destinaţiile şi în zonările mai restrictive (ZCD
– poieni şi ZPI - pădure).

Notă :
1. nu s-a inclus suprafaţa de 8,60 ha aferentă zăcămîntului în curs de exploatare al SC
CARIERA MERI SRL, motivaţia fiind încetarea regimului de arie protejată de tip parc
naţional conform OM MMSC 3993 / 2012;
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2. nu s-a efectuat determinarea suprafeţei căilor de deplasare de pămînt (cunoscute sub
denumirea de „drumuri de plai”) care astfel, se identifică cu destinaţia generală a terenurilor
din care provin – poieni, goluri de munte. Mangementul acestora nu este o prioritate în
această versiune de plan de management din cauza presiunilor scăzute pe care le determină.
Precizăm că pentru managementul sitului ROSCI0063 Defileul Jiului, nu este realizată o
zonare asemănătoare celei pentru aria protejată de tip parc naţional. Totuşi, ţinînd cont de faptul că
suprapunerea între sit şi parc este de cca. 99%, considerăm că şi pentru sit sunt realizate
reglementări. De asemenea, în zonele în care sit-ul nu se suprapune peste parcul naţional, fie sunt
realizate reglementări generale provenite din legislaţia specifică, fie sunt altele, impuse prin acest
plan de management.
Cu ocazia aprobării noilor amenajamente silvice, la expirarea perioadei de aplicabilitate, sau ajustat suprafeţele de fond forestier care au fost reamenajate pînă la data întocmirii prezentului
plan, prin preluarea parcelarului nou determinat in sistem GIS (aferent suprafeţelor pentru care s-a
întocmit amenajament silvic) iar pentru limitele aflate în afara suprafeţelor silvice, s-au făcut
determinări cu aparatura GPS din dotare, urmîndu-se descrierea narativă, după caz . Menţionăm că
NU s-a putut realiza o asamblare a hărţilor silvice în format GIS conform transmiterilor acestora de
la fiecare proprietar care a realizat amenajarea, întrucît aceste hărţi nu au fost verificate de fiecare
elaborator şi verificator din partea celor în drept de aprobare, din perspectiva continuităţii. Astfel
prin încărcarea hărţilor în format GIS aferente acestor proprietari, se constată decalaje sau
suprapuneri (de limite, borne, u.a., etc.) dar şi trasări ale limitelor u.a. total incorecte faţă de
realitatea terenului sau raportate la alte destinaţii de folosinţă (ex. CFR, proprietăţi, etc). Tocmai de
aceea, în realizarea hărţilor generale – nu în format GIS, s-a utilizat harta generală din 2003,
realizată de un singur elaborator şi anume ICAS Piteşti. Informaţiile scriptice (suprafeţe, notaţii uauri, altele asemenea) au fost preluate din documentaţiile elaboratorilor de amenjamanete silvice,
individual, pentru fiecare proprietar.
Totodată, descrierea narativă a fost ajustată în partea de SV, după confluneţa Jiului cu pîrîul
Sadu, pînă la limita sudică, prin considerarea limitei PNDJ ca fiind reprezentată de malul Jiului,
dreapta tehnică, iar nu talvegul acestuia, întrucît nu se poate realiza un management al unei resurse
(apa rîului Jiu) doar din talveg spre malul din dreapta tehnică. De altfel, se continuă pe acelaşi
principiu ca şi în limita de NV.
Harta zonării interne a PNDJ este prezentată în anexa nr. 10 a planului de management.
Situaţia suprafeţelor şi încadrării acestora în zonare, pe categorii de folosinţă este
prezentată în anexa 5 a planului de management.
Art. 5 – Activităţile ce se pot desfăşura în PNDJ având în vedere zonarea internă sunt
prezentate în tabelul nr. 6 din Planul de Management.
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Reglementarea activităţii în funcţie de zonarea internă a PNDJ ( tabelul nr.6 din Planul de
Management)

Se permit ...

Activităţi ştiinţifice şi educative
Activitaţi de ecoturism care nu necesită
realizarea de construcţii-investiţii

Zona de

Zona de

Zona de

protecţie

conservare

dezvoltare

integrală

durabilă

durabilă

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

da

nu

da

da

da

da

da

da

da

Da

Activităţi de utilizare raţională a
pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu
animale domestice, proprietatea membrilor
comunităţilor care deţin 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 administraţia
parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele
naturale şi speciile de floră şi faună prezente.
Activităţi de localizare şi stingere
operativă a incendiilor
Intervenţiile pentru menţinerea
habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care
constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific
Intervenţiile în scopul reconstrucţiei
ecologice a ecosistemelor naturale şi al
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare
sau degradate, cu avizul administraţiei ariei
naturale protejate, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică
centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor
Acţiunile de înlăturare a efectelor unor
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calamităţi, cu avizul administraţiei ariei
naturale protejate, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.
În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe
de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor
acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor
Acţiunile de prevenire a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită
extrageri de arbori şi acţiunile de monitorizare a

da

da

Da

da

da

Da

nu

da

da

nu

da

Da

acestora.
Acţiunile de combatere a înmulţirii în
masă a dăunătorilor forestieri, care necesită
evacuarea materialului lemnos din pădure, în
cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul
administraţiei, în baza hotărârii consiliului
ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor
Activităţile de protecţie a pădurilor,
acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a
dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea
materialului lemnos din pădure în cantităţi care
depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac
cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu
aprobarea autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului şi pădurilor
Activităţi tradiţionale de utilizare a unor
resurse regenerabile, în limita capacităţii
productive şi de suport a ecosistemelor, prin
tehnologii cu impact redus, precum recoltarea
de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante
medicinale, cu respectarea normativelor în
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vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de
către persoanele fizice sau juridice care
deţin/administrează terenuri în interiorul
parcului sau de comunităţile locale, cu avizul
administraţiei ariei naturale protejate.
Lucrări de îngrijire şi conducere a
arboretelor, lucrări speciale de conservare cu
accent pe promovarea regenerării naturale şi
fără extragerea lemnului mort, cu excepţia
cazurilor în care se manifestă atacuri de
dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe
suprafeţe întinse, în primul rând de parcele
întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau
integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă
aplicarea de tratamente silvice care promovează
regenerarea pe cale naturală a arboretelor :

nu

da

Da

nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

tratamentul tăierilor de transformare spre
grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite si
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv cu
perioada de regenerare de minimum 10 ani.
Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii
impuse de planurile de management al
parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a
pădurilor în arii protejate.
Activităţi de vânătoare
Activităţi tradiţionale de cultivare a
terenurilor agricole şi de creştere a animalelor
Activităţi de pescuit sportiv şi

Nu, cu excepţia

piscicultura

pescuitului
nu

sportiv * -

Da

corelare cu art.
19 şi 20
Activităţi de exploatare a resurselor
minerale neregenerabile, dacă această

nu

Nu

nu

posibilitate este prevăzută în planul de
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management al parcului şi dacă reprezintă o
activitate tradiţională.
Activităţi de îngrijire şi conducere a
arboretelor şi lucrări de conservare. Împăduriri.

nu

Nu

Da

nu

Nu

Da

nu

nu

Da

nu

da

Da

Nu

Da

Da

Nu

Da

Da

nu

da

Da

Nu,

Nu, cu

Tratamente silvice care promovează
regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul tăierilor de transformare spre
grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite si
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor
progresive clasice sau în margine de masiv,
tratamentul tăierilor succesive clasice ori în
margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng
în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. Se pot
aplica tratamentul tăierilor rase în arboretele de
molid pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi
tratamentul tăierilor rase în parchete mici în
arboretele de plop euramerican
Activităţi specifice modului de
producţie ecologic de cultivare a terenului
agricol şi creşterea animalelor, în conformitate
cu legislaţia specifică din sistemul de
agricultură ecologică
Activităţi culturale şi sociale efectuate
de comunităţile locale (sărbători locale,
religioase, bâlciuri, festivaluri, etc.)
Activităţi de recreere, sportive,
culturale, cu grupuri organizate, realizate de
către persoane juridice
Activităţi economice cu impact redus
(comerţ, cazare, ecoturism, meşteşuguri,
producţie tradiţională conexă ecoturismului, …)
Activităţi tradiţionale de utilizare a
resurselor regenerabile (apă, lemn, fîneaţă,
etc.), prin introducerea de tehnologii cu impact
redus.
Activităţi de construcţii / investiţii, cu
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avizul administratorilor ariilor naturale

cu excepţia

excepţia celor

protejate pentru fiecare obiectiv, conforme

celor care

care deservesc

planurilor de urbanism legal aprobate.

deservesc

administrarea

da

administrarea parcului,
parcului,

cercetarea

cercetarea

ştiinţifică,

ştiinţifică,

asigurarea

asigurarea

siguranţei

siguranţei

naţionale sau

naţionale sau

prevenire

prevenire

calamităţi

calamităţi

Art. 6 – (1) Prezentul Regulament cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate în PNDJ
pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcul naţional şi situl Natura 2000.
(2) Respectarea Planului de Management şi a Regulamentului este obligatorie pentru
administratorii ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul
ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care
administrează terenuri şi alte bunuri şi / sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea
ariei naturale protejate.
Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice
alte planuri de exploatare / utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată vor fi
armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management;
(3) Administraţia PNDJ, denumită în continuare RNP APNDJ, supraveghează toate
activităţile din PNDJ, organizează şi efectuează activităţi specifice, conform planului de
management, asigurând un management unitar al parcului.
Art. 7 – (1) Activitatea RNP APNDJ este îndrumată de un consiliu ştiinţific, denumit în
continuare CŞ, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.
(2) Eliberarea de avize de către RNP APNDJ în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific se face
pentru planuri / proiecte / activităţi cu impact în aria naturală protejată, conform legislaţiei în
vigoare şi prevederilor Planului de Management sau a altor reglementări stabilite prin prezentul
regulament.
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CAPITOLUL 2.
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI
Consideraţii generale
Art. 8 - Administraţia PNDJ organizează şi desfăşoară acţiuni pe raza parcului, independent
sau împreună cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii : silvicultură, gardă de mediu,
poliţie, structuri de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei Române, Serviciul Salvamont,
inspecţia în construcţii, etc. competente teritorial, în vederea implementării legislaţiei specifice, a
prevederilor Planului de Management şi a Regulamentului parcului.
Art. 9 – (1) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi şi /sau să
implementeze planuri / proiecte / programe, cu posibil impact asupra ariei protejate cum ar fi :
agricultură şi creşterea animalelor, construcţii, infrastructură, comerţ, diverse activităţi economice /
de producţie, organizarea de manifestări recreative, culturale, religioase, sportive pe teritoriul ariei
naturale protejate, etc. au obligaţia să solicite în scris avizul administratorului.
(2) Pentru activităţile din gospodăriile proprii ale persoanelor fizice, unde se desfăşoară
activităţi curente, necesare traiului zilnic, nu este necesar avizul RNP APNDJ.
Pentru activităţile din spaţiul societăţilor comerciale / unităţilor de cult, unde se desfăşoară
activităţi specifice autorizate anterior, nu este necesar avizul RNP APNDJ.
(3) În Anexa nr. 31 a Planului de Management al PNDJ este prezentată procedura de
avizarea a solicitărilor beneficiarilor pentru planuri / programe / proiecte / activităţi.
(4) Lipsa avizului administraţiei pentru activităţile prevăzute în Anexa nr. 31 constituie
sancţiune contravenţională, prin nerespectarea regulamentului aferent planului de management
referitoare la obligativitatea deținerii avizului.
Art. 10 – (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de
pe raza ariei naturale protejate de interes naţional / internaţional este interzisă, cu excepţia celor
aflate în zonele de dezvoltare durabilă, dar se poate face numai pentru obiective care vizează
asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii sau sănătăţii oamenilor şi animalelor sau
pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.
(2) Pentru orice plan sau proiect care necesită scoaterea definitivă ori temporară din circuitul
agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes comunitar, care nu se
suprapune cu alte categorii de arii naturale protejate, aceasta se face cu respectarea prevederilor art.
11.
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(3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza
ariei naturale protejate, conform alin. 1, se face de autoritatea publică centrală care răspunde de
agricultură şi / sau silvicultură, în baza actelor de reglementare emise de autorităţile competente
pentru protecţia mediului.
Art. 11 – (1) Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes
comunitar care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale
speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect
semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru
protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile
din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor.
(2) 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, este supus unei evaluări
adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, având în vedere
obiectivele de conservare a acesteia.
(3) În cazul planurilor sau proiectelor care se supun evaluării de mediu ori evaluării
impactului asupra mediului, evaluarea adecvată a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate
de interes comunitar este parte integrantă din acestea.
(4) În urma evaluării adecvate, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul
Natura 2000 sau decizia de respingere a proiectului ori planului. În situaţiile prevăzute la alin. (4),
autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu sau decizia de respingere a
solicitării de aviz de mediu ori, după caz, avizul de mediu sau decizia de respingere a solicitării de
acord de mediu, aceste documente incluzând concluziile evaluării adecvate.
(5) Avizul de mediu, acordul de mediu sau avizul Natura 2000, după caz, pentru proiectele
şi / sau planurile prevăzute la alin. (2) se emite numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod
negativ integritatea ariei naturale protejate respective şi după consultarea publicului, în conformitate
cu legislaţia în domeniu.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în cazul în care evaluarea adecvată relevă efecte
negative semnificative asupra ariei naturale protejate şi, în lipsa unor soluţii alternative, planul sau
proiectul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major, inclusiv de
ordin social sau economic, autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite avizul de mediu,
acordul de mediu, avizul Natura 2000, după caz, numai după stabilirea măsurilor compensatorii
necesare pentru a proteja coerenţa globală a reţelei Natura 2000 şi s-a obţinut punctul de vedere al
Comisiei Europene.
(7) În situaţiile prevăzute la alin. (6), autoritatea publica centrală pentru protecţia mediului
informează Comisia Europeana despre măsurile compensatorii adoptate.
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(8) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua Natura 2000, identificate conform legislaţiei
în vigoare, adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară, singurele
considerente care pot fi invocate pentru emiterea avizului de mediu, acordului de mediu sau
avizului Natura 2000, după caz, sunt cele privind:
a) sănătatea sau siguranţa publică;
b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu;
c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de
vedere al Comisiei Europene.
(9) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi / sau
activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autorităţile
competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama de avizul administratorilor, respectiv al
custozilor ariilor protejate.
(10) Administratorii ariilor naturale protejate de interes naţional şi/sau comunitar, în vederea
luării în considerare a tuturor aspectelor din teren, vor fi consultaţi de către autorităţile de mediu
competente în cadrul etapei de încadrare de mediu a proiectelor/planurilor/activităţilor care pot
afecta semnificativ ariile naturale protejate.
(11) Emiterea actelor de reglementare pentru planuri / proiecte / activităţi în ariile naturale
protejate se realizează numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, de interes
naţional / internaţional.
(12) Toate prevederile art. 11 se abrogă, dacă ulterior înaintării spre aprobare a Planului de
management al PNDJ s-au emis noi prevederi legislative, urmând să se aplice acestea din urmă.
Art. 12 - Participarea factorilor interesaţi - persoane fizice şi juridice care deţin teren,
investiţii sau îşi desfăşoară activitatea în PNDJ, precum şi factori de decizie în managementul PNDJ
se asigură numai prin intermediul Consiliului Consultativ de Administrare al PNDJ, denumit în
continuare CCA, care are rol consultativ.
Art. 13 – (1) Pentru avizarea activităţilor, planurilor, programelor, proiectelor care urmează
să se desfăşoare sau care au ca localizare teritoriul fizic al PNDJ sau părţi din acesta sau în
vecinătatea acestuia, persoanele fizice sau juridice trebuie să depună la administraţia parcului :
a. o solicitare scrisă care să conţină datele de contact ale solicitantului;
b. dovada proprietăţii sau acordul proprietarului, după caz;
c. descrierea activităţii, programului, planului sau proiectului propuse spre avizare;
d. unul sau mai multe puncte în coordonate stereo 70, precum şi o hartă a localizării
proiectului, după caz.
e. orice alt document sau act de reglementare emis de o altă instituţie implicată în
reglementarea activităţii.
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De asemenea, pot fi anexate de către solicitanţi, copii ale documentelor relevante cu privire
la activitatea, planul sau proiectul propuse.
În funcţie de tipul solicitării, RNP APNDJ poate dispune solicitanţilor informaţii
suplimentare, conform procedurii de reglementare condusă de Agenția pentru Protecția Mediului
sau stabilită de administraţie, după caz.
(2) Pentru analiza documentaţiei în vederea emiterii avizului se percepe un tarif de analiză la
valori stabilite de către administraţia parcului, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Pentru avizarea activităţilor / planurilor / programelor / proiectelor ce nu sunt generatoare de
venituri, realizate de către membrii comunităţilor locale – persoane fizice, NU se percep tarife. De
asemenea, pentru categoriile de personal specificate în OM 3836 / 2012 sau altele evidenţiate în
sistemul de tarife aprobat şi aflat în vigoare la data solicitării, nu se va percepe tarif.
(3) Ţinându-se cont de specificul activităţilor / planurilor / programelor / proiectelor în
avizul emis de RNP APNDJ se va menţiona termenul de valabilitate al acestuia.
(4) Pe parcursul desfaşurarii activitaţilor / planurilor / proiectelor avizate, RNP APNDJ
verifică respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi respectarea prevederilor
documentaţiilor, modalităţilor şi tehnologiilor propuse de solicitanţi. În caz de nerespectare a
acestora, RNP APNDJ solicită remedierea aspectelor sesizate şi informează autoritaţile de mediu /
autorităţile locale, pentru activități, planuri și programe pentru care s-au emis acte de reglementare.
În cazul avizelor emise fără parcurgerea procedurilor de reglementare, după expirarea perioadei
acordate pentru remedierea deficiențelor, în caz de constatare a persistării nerespectării condițiilor
din aviz, beneficiarul poate fi sancționat pentru nerespectarea regulamentului aferent planului de
management, documente în baza cărora s-a analizat documentația și s-a acordat avizul, alături de
alte prevederi ale legislației în vigoare.
Silvicultură
Art. 14 – (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în PNDJ se execută
numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice actualizate conform legislaţiei privind ariile
naturale protejate în vigoare şi a Planului de Management al PNDJ. Aprobarea amenajamentelor
silvice se face în urma avizării acestora de către RNP APNDJ şi de către alte instituţii abilitate.
(2) În anumite situaţii, administraţia poate emite avize fără aprobarea CŞ doar pentru lucrări
care, dacă nu ar fi realizate de urgenţă, pot afecta siguranţa populaţiei / naţională, fapt dovedit de
instituţii competente. În baza avizului, lucrările pot fi realizate şi în zone aflate în afara zonei de
dezvoltare durabilă, pentru situaţii punctuale şi de mică amploare (ex. : tăieri accidentale de arbori
doborîţi, rupţi, aplecaţi, aninaţi, din parcelele încadrate în protecţie integrală / conservare durabilă,
ce pun în pericol siguranţa circulaţiei pe infrastructura publică de transport (aflate de-a lungul DN
66; de-a lungul drumurilor auto forestiere deschise circulaţiei publice; de-a lungul căii ferate),
bararea cursurilor de apă, în imediata vecinătate a aşezărilor umane / obiectivelor industriale).
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(3) Împăduririle se vor realiza cu material din speciile natural fundamentale,
corespunzătoare habitatului în care se fac astfel de lucrări, conform prevederilor amenajamentelor
silvice aprobate.
(4) Lucrările de reconstrucţie ecologică în habitate de interes comunitar (lucrări executate în
afara fondului forestier) se vor supune avizului RNP APNDJ şi a altor aprobări legale, conform
prevederilor în vigoare.
(5) Lucrările de prevenire / combatere a dăunătorilor se vor efectua după obţinerea avizului
RNP APNDJ şi a altor aprobări legale, conform prevederilor în vigoare.
Art. 15 – (1) Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se execută
cu avizul RNP APNDJ, în baza hotărîrii CŞ al PNDJ şi cu aprobarea autorităţilor publice centrale
care răspund de silvicultură şi de mediu.
(2) Pentru tăierea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional se va solicita
avizul RNP APNDJ, respectîndu-se regimul silvic. În cazul lucrărilor de curăţire / întreţinere a
pajiştilor, RNP APNDJ poate impune justificat restricţii asupra volumelor de exploatat sau asupra
numărului de exemplare de recoltat, corespunzător măsurilor de management dispuse pentru
habitatul respectiv sau pentru îndeplinirea măsurilor de agro – mediu conform normativelor şi
instrucţiunilor existente în cadrul unor instituţii abilitate (ex. APIA), după caz.
În nici un caz nu se va reduce consistența sub 0,2 pentru vegetația forestieră instalată în afara
fondului forestier național. Acest fapt este impșus de etologia speciilor de păsări sau a menținerii
condițiilor de dezvoltare a lanțului trofic (ex. Nevertebrate – păsări - alți prădători; condiții de
asociere a speciilor în cadrul existenței unui habitat, etc).
Pentru pajiștile cu consistență peste 0,4 se permite, după caz, recoltarea arborilor pentru revenirea la
categoria inițială de pășune, cu aprobarea unei cote anuale de maxim 3 mc / an / ha. Acest indicator
de extragere este convenit avînd în vedere prevederea legală în vigoare referitoare la cota de recoltă
pentru păduri neamenajate și ținînd cont de faptul că asemenea pajiști împădurite (cu consistența
mai nare de 0,4) pot fi incluse de proprietar la categoria „pădure”.
(3) RNP APNDJ colaborează cu structurile silvice de administrare ale fondului forestier de
pe suprafaţa parcului naţional prin acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale,
semnalarea calamităţilor şi apariţiei dăunătorilor forestieri.
Art. 16 – (1) Autorizarea partizilor pentru exploatarea masei lemnoase se face cu avizul
administraţiei parcului. Avizul nu va fi tarifat și va fi dat în urma verificării :
a) categoriei de lucrări executate în sensul concordanţei cu prevederile amenajamentului
silvic aprobat;
b) perioadei de executare a tratamentelor / tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia
forestieră din afara fondului forestier naţional;
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c) procesului tehnologic propus pentru exploatarea masei lemnoase;
d) propunerii justificate de realizare a instalaţiilor de scos apropiat;
(2) Agentul economic care realizează exploatarea masei lemnoase autorizate va obţine
avizul RNP APNDJ pentru realizarea de activităţi cu impact în aria protejată.
(3) Structurile silvice de administrare au obligaţia de a transmite anual şi către RNP APNDJ
situaţia aplicării amenajamentelor silvice de pe suprafeţele de fond forestier pe care le au în
administrare : lucrări executate în anul anterior, lucrări propuse, la datele prevăzute în legislaţia în
vigoare pentru raportarea către alte organisme (Garda Forestieră).
(4) În cazul unor suspiciuni referitoare la abateri de la regimul silvic şi de legislaţia silvică în
vigoare, RNP APNDJ este îndreptăţit să aplice sancţiuni, după caz sau să comunice aspectele
semnalate către instituţii abilitate în vederea luării măsurilor care se impun.
Vânătoare şi pescuit
Art. 17 – (1) Activităţile de vânătoare în Parcul Naţional Defileul Jiului, aşa cum prevede şi
Legea nr. 407 / 2006, a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt interzise. Ţinînd cont de aplicarea Legii 49 / 2011, cu modificările şi completările
ulterioare, în consecinţă, vînătoarea este interzisă şi pe suprafaţa sitului Natura 2000 ROSCI0063,
care se suprapune peste parcul naţional în procent covîrșitor (99%).
(2) Este interzisă hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la
distanţe mai mici de 1 km de limita parcului naţional.
(3) Pentru asigurarea managementului populaţiilor speciilor de interes cinegetic din parcul
naţional, RNP APNDJ în colaborare cu administratorul fondului cinegetic poate decide cu privire la
amplasarea de sărării şi hrănitori pe suprafaţa parcului naţional și acordarea de hrană sau de
medicație, după caz, cu avizul CŞ.
(4) Înainte de desfăşurarea unor activităţi de vânătoare pe fonduri de vânătoare la care
accesul se face prin PNDJ, administratorii acestor fonduri au obligaţia de a înştiinţa cu cel puţin o zi
înainte administraţia parcului naţional, despre natura acestora.
(5) Acţiunile de estimare a numărului populaţiilor din fiecare specie de pe raza unui fond
cinegetic, ce se suprapune peste teritoriul parcului naţional, se va realiza cu participarea
personalului RNP APNDJ, în baza unui anunţ scris prealabil şi se va finaliza prin avizarea
planurilor de recoltă de către administraţie.
Art. 18 –(1) Este interzisă recoltarea de pe suprafaţa parcului naţional, a coarnelor lepădate
de cervide, precum şi alte produse cinegetice provenite de la fauna vie sau moartă, cu excepţia
administratorilor fondurilor cinegetice;
(2) Orice eveniment (capcane, posibile suspiciuni de epizootii; semnalare de specii alohtone;
pagube produse culturilor agricole, silvice sau creşterii animalelor domestice, etc.) care are legătură
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cu speciile de faună de pe suprafaţa parcului naţional / sitului de importanţă comunitară, se va
raporta către gestionarul fondului cinegetic sau în lipsa acestuia, către Primăria din raza
administrativ teritorială unde a avut loc evenimentul. Instituţiile menţionate vor notifica RNP
APNDJ în scris despre apariția unor evenimente de același gen. Evenimente grave care conduc la
suspiciuni privind posibile acte de braconaj se vor raporta operativ şi către poliţia din raza teritorial
administrativă.
(3) Exemplarele din speciile de interes cinegetic găsite moarte sau rănite vor fi preluate de
către administratorul fondului cinegetic, urmînd procedurile legale de soluţionare. Cele două entităţi
(RNP APNDJ şi administratorul fondului cinegetic) vor colabora şi se vor informa reciproc asupra
unor evenimente de acest gen.
(4) Exemplarele din speciile de animale domestice găsite abandonate, moarte sau rănite vor
urma procedurile legale de eliminare de pe suprafaţa ariei protejate, prin grija autorităţilor locale
competente administrativ.
(5) Cîinii semisălbăticiţi sau hoinari vor fi eliminaţi de pe suprafaţa parcului naţional /
sitului de importanţă comunitară, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 19 – (1) Pe teritoriul PNDJ se instituie zone ihtiofaunistice de protecţie, reprezentate de
toate apele curgătoare al căror curs este integral în parcul naţional, cu excepţia râului Jiu și pârâul
Polatiște, în cazul căruia pescuitul se reglementează prin normative tehnice din domeniul piscicol.
(2) În zonele de protecţie ihtiofaunistice, fără avizul RNP APNDJ, sunt interzise:
a. pescuitul de orice natură;
b. realizarea de lucrări noi care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol
existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea / bararea cursului apei, exploatarea sau
depunerea de nisip şi pietriş;
c. efectuarea de lucrări noi în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe
mal la o distanţă mai mică de 20 m faţă de apă;
d. exploatarea sau transferarea din cursul obişnuit, în cursul întregului an calendaristic, al
unor volume semnificative de apă care afectează condiţiile de habitat.
Art. 20 - Modificarea limitelor sau delimitarea şi descrierea de noi zone de protecţie
ihtiofaunistică se vor face la propunerea RNP APNDJ sau în baza unor studii ştiinţifice iniţiate de
diverse entităţi şi avizate de RNP APNDJ în baza hotărîrii CŞ şi alte organisme cu atribuţii, după
caz.
Art. 21 – (1) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se desfăşoară cu avizul RNP
APNDJ şi a altor aprobări legale. Lucrările de corectare a torenţilor, de reparare sau modificare a
barajelor se vor face cu avizul administraţiei parcului şi a altor aprobări legale.
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(2) În cazul în care pe cursurile de apă unde se amplasează lucrările prevăzute mai sus, se
vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime în aval de lucrările cu caracter hidrotehnic
permanent, debite menite să asigure supravieţuirea, migrarea şi reproducerea speciilor de peşti şi a
altor vieţuitoare acvatice.
Art. 22- (1) Planurile de management ale gestionarilor fondurilor cinegetice şi / sau
piscicole vor fi supuse avizului RNP APNDJ. Planul anual de lucru se avizează, cu condiţii, după
caz, de RNP APNDJ.
(2) Managementul speciilor de interes pentru sectorul cinegetic şi piscicol se va desfăşura cu
interzicerea populării cu exemplare din specii alohtone sau specii care pot deranja echilibrul lanţului
trofic.
(3) Activităţile de acvacultură desfăşurate în perimetrul proprietăţilor persoanelor fizice şi /
sau juridice se supun avizării RNP APNDJ.
Activitatea pastorală, agricolă și de creştere a animalelor
Art. 23 – (1) Utilizarea păşunilor din PNDJ pentru păşunat / cosit este permisă doar
persoanelor care deţin păşuni în zona PNDJ, precum şi de cei care deţin dreptul de utilizare a
acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, în urma dovedirii acestui
drept.
(2) Proprietarii au obligaţia să le utilizeze în continuare cu menţinerea categoriei de folosinţă
tradiţională existentă în prezent. Este interzisă abandonarea sau schimbarea modului de folosinţă
tradiţională a acestora.
(3) În cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental, se
pot face însămânţări numai cu specii din flora locală a pajiştilor, cu avizul RNP APNDJ.
(4) Activitatea pastorală este supusă avizului RNP APNDJ, conform legislaţiei în vigoare.
Documentaţia supusă avizării va cuprinde :
a. cererea pentru avizarea activităţii, întocmită de utilizatorul păşunii;
b. documente care dovedesc dreptul de proprietate a suprafeţei păşunate sau deţinerea
dreptului de a păşuna pe acea suprafaţă, în orice formă recunoscută de lege;
c. datele de contact ale utilizatorului şi ale personalului angajat;
d. efectivul şi speciile care îl compun;
f. numărul câinilor de la stână;
g. zona ocupată şi perioada de păşunat;
h. precizarea zonelor de odihnă şi a altor amenajări, justificat, după caz.
Art. 24 – (1) Pe teritoriul PNDJ, activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se studiile
de specialitate în domeniu sau alte studii cu implicaţii asupra managementului habitatelor şi
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speciilor de pajişti, inclusiv încărcătura de animale conform bonităţii pajiştilor subalpine şi alpine
stabilită prin amenajamentele silvo - pastorale sau prin norme de specialitate emise de instituţii
abilitate (APIA, Ministerul Agriculturii prin Direcţiile Agricole Judeţene). Ţinând cont de biologia,
ecologia şi etologia speciilor de fauna ( în special a cervidelor şi carnivorelor mari) RNP APNDJ
poate stabili,prin avizul eliberat, perioada în care se vor menţine animalele domestice pe pajiştile
din RNP APNDJ cât şi alte condiţii / măsuri.
(2) Suspiciunea privind nerespectarea alin. (1), semnalată în urma verificărilor în teren de
către personalul RNP APNDJ, conduce la sesizarea instituţiilor abilitate de către administraţie şi
ulterior la anularea avizului acordat. Deţinătorii legali ai păşunilor au obligaţia să aducă la
cunoştinţa RNP APNDJ conţinutul sarcinilor privind închirierea păşunilor, cu excepția informațiilor
de natură financiară. RNP APNDJ are dreptul de a verifica în teren respectarea gradului de
încărcare cu animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile sau normele
mai sus amintite.
Art. 25 – (1) Numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în
vigoare: Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Câinii vor avea obligatoriu jujee. Câinii care nu au jujeu şi se află la o distanţă mai mare
de 50 m de turmă sau de stână vor fi consideraţi câini hoinari;
(3) Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare şi
dehelmetizare.
(4) Utilizatorul păşunii va informa, în cel mai scurt timp, RNP APNDJ şi alte instituţii
abilitate (administrator fond cinegetic, Direcţia Sanitar – Veterinară, etc.) în cazul în care a
înregistrat mortalităţi la animalele ce păşunează pe teritoriul PNDJ ca urmare a unei epizootii.
Art. 26 – (1) Amplasarea de construcţii provizorii cu / fără temelie utilizate ca şi stâne şi /
sau adăposturi pastorale noi se supune avizului RNP APNDJ. Memoriul tehnic va cuprinde o
justificare şi o descriere amănunţită a motivelor pentru care este necesară construirea unei noi stîne,
a locurilor de odihnă şi a locurilor de tîrlire, cu respectarea încărcăturii de UVM / ha.
(2) Prin Planul de Management şi prezentul Regulament, este permisă construirea a
maximum 3 stîne noi în suprafeţe de maximum 40 mp fiecare, cu zonă de odihnă în suprafaţă de
maxim 400 mp / fiecare. Stînele şi locurile de odihnă se vor amplasa în zone deja afectate ale
pajiştii (foste locuri de odihnă). Atât cele noi, cât şi cele vechi trebuie adaptate specificului montan,
astfel încât să nu afecteze cadrul natural.
(3) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanţă mai mică de 100 m de izvoare,
pâraie permanente şi râul Jiu. Trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în
baza contractului încheiat cu administratorii / proprietarii de terenuri traversate.
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(4) Conform legislaţiei în vigoare, păşunatul animalelor domestice şi trecerea acestora prin
pădurea inclusă în arii protejate este interzisă .
(5) RNP APNDJ monitorizează activitatea de păşunat pentru stabilirea impactului acestei
activităţi asupra florei şi faunei din PNDJ şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele
afectate.
(6) Utilizatorul suprafeţei de păşune se va conforma restricţiilor impuse de administraţie,
restricţii ce vor fi avizate de către CŞ. În acest sens, și avizul emis anterior de administrație la
solicitarea beneficiarului poate fi modificat corespunzător.
(7) Cosirea fâneţelor se va efectua la momentul optim, când are loc înflorirea gramineelor şi
leguminoaselor perene. RNP APNDJ încurajează cosirea manuală în defavoarea practicării cositului
mecanizat.
Art. 27- Este interzisă diminuarea suprafeţelor de pajişti / păşuni, avînd în vedere
capacitatea suport a ecosistemului de pajişti pentru menţinerea în stare de conservare favorabilă a
elementelor de faună sau floră asociate. Prin excepţie, este permisă, justificat, refacerea căilor de
acces existente în cadrul acestor suprafeţe, pentru acces la obiectivele specifice (stîne) sau pentru
acces în vederea înlăturării unor cauze generatoare de calamităţi (incendii.). Se permite refacerea
căilor de acces numai pentru suprafaţa care este deja afectată fără a se interveni în zonele în care nu
se impune refacerea acesteia. Pentru refacere, se vor folosi doar în cazuri excepţionale mijloace
mecanizate.
Art. 28 RNP APNDJ nu susţine dezvoltarea creşterii speciilor de caprine, datorită
suprafeţelor majoritare de fond forestier naţional, prin prisma pagubelor ce pot fi posibil produse de
aceste specii.
Art. 29- (1) Este interzisă întreţinerea pajiştilor prin incendierea acestora sau a vegetaţie
arbustive / invazive de pe suprafaţa lor.
(2) Este interzisă arderea / incendierea ienupărului, a tufişurilor şi pajiştilor existente.
Art. 30 Este interzisă arderea resturilor vegetale sau de altă natură în spaţii deschise din
suprafeţele deţinute de proprietarii de exploataţii agricole.
Art. 31 RNP APNDJ poate iniţia periodic studii pentru reevaluarea capacităţii de suport a
păşunilor pe care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a
păşunatului.
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Art. 32 RNP APNDJ avizează studiile pastorale ce se întocmesc pentru suprafeţele de
pajişte de pe raza PNDJ.
Art. 33 (1) Activitatea de cultivare a terenurilor agricole şi / sau de creştere a animalelor se
va realiza pe suprafeţele situate în ZDD.
(2) RNP APNDJ va monitoriza prin sondaj implementarea practicilor agricole, astfel încît să
se menţină un echilibru în utilizarea substanţelor chimice cu remanenţă în sol sau în aer sau care să
afecteze părţi din ecosistemele acvatice sau terestre limitrofe. Suspiciunea de alterare a
ecosistemelor va fi concretizată în sesizare către instituţii abilitate.
(3) Cultivarea intensivă a terenurilor sau creşterea intensivă a animalelor în ferme
specializate de către forme juridice de organizare este supusă avizului RNP APNDJ.

Activitatea api-pastorală
Art. 34 - (1) Pe suprafaţa PNDJ se încurajează desfăşurarea de activităţi api - pastorale cu
respectarea legislaţiei ariei protejate în vigoare.
(2) Este interzisă amplasarea stupinelor în spaţii publice sau private neîngrădite, la o distanță
de cel puțin 10 m față de drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul public aflate în
intravilan ori in extravilan și la o distanță de cel puțin 5 m față de hotarele proprietăților din
domeniul privat aflate în intravilan ori în extravilan, în scopul protejării siguranţei persoanelor.
(3) Proprietarii de stupine se vor informa anterior şederii pe suprafaţa PNDJ despre
eventuale restricţii impuse sau alte considerente care condiționează realizarea activităţii api –
pastorale.
(4) Proprietarii de stupine vor notifica RNP APNDJ cu privire la amplasarea stupinelor şi la
perioada de şedere. Aceştia vor prezenta personalului RNP APNDJ documente din care să reiasă
starea de sănătate a stupinei, ordinul de deplasare în pastoral și documente care să ateste dreptul de
ședere a stupinei. În caz contrar, se sesizează instituțiile în drept pentru luare de măsuri.
(5) Proprietarii de terenuri care permit amplasarea de stupine în spaţii îngrădite (curţi), vor
răspunde civil sau penal, după caz pentru eventuale suferinţe umane, în solidar cu proprietarul
stupinei.

Exploatarea resurselor minerale
Art. 35 – (1) Exploatarea resurselor minerale neregenerabile, ca activitate de sine statătoare
(cod CAEN de activitate specifică) de pe suprafaţa Parcului Naţional Defileul Jiului este interzisă,
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii
minelor nr. 85 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare, ca atare şi pe suprafaţa sitului
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Natura 2000 ROSCI 0063, cu excepția zonei de 8,6 ha deja afectată, aferentă SC CARIERA MERI
SRL, această activitate este interzisă, conform prevederilor din Planul de management.
(2) Proiectele de lucrări care cuprind şi activităţi de derocări, extrageri balast şi sorturi vor fi
supuse avizării RNP APNDJ, în baza hotărîrii CŞ şi în urma parcurgerii procedurilor de
reglementare conduse de APM.
Captarea surselor de apă și construcții în legătură cu aceasta
Art. 36 - Realizarea de noi captări este interzisă, cu excepţiile prevăzute de lege.
Modernizarea captărilor existente se face cu avizul RNP APNDJ, coroborat cu obţinerea celorlalte
aprobări legale, conform legislaţiei din domeniu.
Art. 37 – (1) Reparaţiile capitale ale obiectivelor hidrotehnice se fac cu avizul RNP APNDJ,
iar evenimentele de calamitate se comunică imediat RNP APNDJ şi instituţiilor abilitate.
Intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor vor obţine avizul RNP APNDJ şi al
instituţiilor abilitate cu rol reglementator.
(2) Lucrările de mentenanţă pentru aceste obiective hidrotehnice se vor face cu notificarea
RNP APNDJ. În acest caz, beneficiarul va prezenta către RNP APNDJ, la începutul fiecărui an
calendaristic sau periodic, după caz, un plan de lucrări însoţit de un memoriu tehnic.
(3) În urma analizei planului anual de lucrări propus, RNP APNDJ poate emite justificat
condiţii sau restricţii, cu luarea tuturor măsurilor de refacere a echilibrului ecologic. Nerespectarea
acestei prevederi echivalează cu lipsa avizului RNP APNDJ.
Art. 38 - În perimetrul zonelor de protecţie pentru captările de apă destinate potabilizării
pentru consumul în cadrul comunităţilor, se vor lua măsuri minime de protecţie prin interzicerea
utilizării îngrăşămintelor şi a substanţelor fitosanitare, amplasării de containere şi platforme pentru
depozitarea deşeurilor, vidanjarea şi spălarea cisternelor ce transportă ape menajere, amplasarea de
locuinţe, cabane turistice, altele asemenea care nu dispun de sisteme de canalizare, executarea de
construcţii agroindustriale, grajduri, depozite de îngrăşăminte, depozite de carburanţi precum şi
locuri de târlire, colectare de piatră de râu, nisip, pietriş, balastru, tăierea sau distrugerea vegetaţiei
de pe malul apelor şi din zona limitrofă a acestora.

Biodiversitate
Art. 39 - Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar în natură în cuprinsul parcului
şi care nu au existat nici în mod natural pe suprafaţa PNDJ), este interzisă.
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Art. 40 – (1) Sunt permise, conform reglementărilor legale :
a) colectarea de specii de floră şi capturarea speciilor de faună care se pot face doar în scop
ştiinţific cu avizul scris al RNP APNDJ şi a altor aprobări legale, conform prevederilor în vigoare;
b) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri
de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului;
c) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea consiliului ştiinţific al ariei
naturale protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
d) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administratorilor şi respectiv
custozilor ariilor naturale protejate, în baza aprobării autorităţii publice centrale în domeniul
silviculturii;
e) activităţile de protecţia pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor
forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc
prevederile amenajamentelor, dar numai cu avizul

administratorilor/custozilor ariilor naturale

protejate, a autorităţii publice centrale în domeniul silviculturii;
(2) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea
ecosistemelor, instituţiile cu atribuţii în domeniul specific de activitate vor lua măsuri de stopare şi
eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de RNP APNDJ, conform reglementărilor
legale.
Art. 41 – Studiile realizate de către RNP APNDJ sau studiile ştiinţifice realizate de diverse
persoane fizice sau juridice autorizate, în cadrul acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni al Planului
de management, cu rezultate aplicabile pentru managementul biodiversităţii din aria protejată
administrată sunt studii certificate, ale căror măsuri sunt obligatoriu de respectat în cazul
dezvoltării unor posibile planuri / programe / proiecte / activităţi cu impact pentru aria protejată.
Acestea se completează cu datele științifice certificate de Ministerul Mediului / acceptate de acesta,
cu aplicabilitate generală pentru diverse tipuri de arii naturale protejate sau care se referă la starea
de conservare a unor specii și / sau habitate de interes comunitar / românești.
Cercetare științifică
Art. 42 – (1) Cercetarea ştiinţifică în PNDJ are ca scop primordial conservarea
patrimoniului floristic, faunistic, geologic, speologic şi paleontologic al Parcului Naţional Defileul
Jiului.
(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNDJ este coordonată de Consiliul
Ştiinţific al parcului şi se desfăşoară cu avizul RNP APNDJ, care sprijină logistic, în măsura
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posibilităţilor, această activitate. Datele şi rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi puse şi la dispoziţia
RNP APNDJ.
(3) Activitatea de cercetare în PNDJ efectuată de către colaboratori externi ai RNP APNDJ
se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare / voluntariat încheiat cu RNP APNDJ.

Construcții
Art. 43 - Construcţiile existente în PNDJ sunt alcătuite din : reţele de utilităţi publice şi /
sau private (reţele apă şi canalizare, reţele de electricitate, reţele de telefonie, reţele de transport a
gazelor naturale); drumuri forestiere; drum european E 79 cu poduri şi lucrări de stabilitate a
terasamentelor; cale ferată cu tuneluri, poduri, gări, cantoane şi alte amenajări aferente liniei ferate
Bumbeşti – Livezeni; construcţii de corectare a torenţilor; investiţia ”Amenajarea hidroenergetică a
râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbeşti” aflată în execuţie; MHC Chitu amenajată pentru
producţie de energie electrică - beneficiar Mănăstirea Lainici; şantier de exploatare și prelucrare a
resurselor minerale neregenerabile la cariera Meri; Mănăstirile Vişina şi Lainici cu construcţii
aferente, Schitul Locurele, Schitul Pustnicul, Mănăstirea Slătioara cu Schitul ”Sf. Ioan
Botezătorul”; antene de telefonie mobilă; cabane, cantoane silvice, clădiri şi dependinţe proprietatea
persoanelor fizice şi juridice; clădiri denumite ”conace”, ce deservesc exploataţii agricole din zona
plaiului; împrejmuiri; lucrări de refacere a malurilor; ziduri de sprijin; obiective hidrotehnice;
stâne, etc. O categorie aparte de construcţii o reprezintă căile de acces recunoscute şi existente,
denumite ”drumuri de plai”.
Art. 44 - (1) Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism ale
localităţilor care au suprafeţe din parc incluse în teritoriile lor administrative. Aceste localităţi sunt :
oraşele Bumbeşti Jiu – Gorj, Aninoasa şi Petroşani – Hunedoara.
(2) Pe teritoriul parcului, construcţiile civile propuse vor respecta tradiţiile arhitecturale
locale, iar construcţiile industriale vor fi proiectate astfel încît să se încadreze în peisajul natural.
(3) Avizul RNP APNDJ este un aviz obligatoriu pentru realizarea / repararea construcţiei şi
nu exonerează beneficiarul de obţinerea celorlalte avize / autorizaţii / acorduri. RNP APNDJ va
informa autoritatea locală despre solicitarea beneficiarului şi avizul RNP APNDJ.
Art. 45 - (1) Realizarea de construcţii noi în zonele de protecţie integrală şi conservare
durabilă ale PNDJ este interzisă, excepţie făcând cele care vizează siguranţa naţională, prevenirea
unor calamităţi naturale, cercetarea ştiinţifică şi administrarea ariei naturale protejate, cu avizul
RNP APNDJ, în baza hotărîrii CŞ şi cu condiţia încadrării în prevederile legislaţiei în vigoare.
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(2) Sunt permise activităţi pentru menţinerea în stare de funcţionare a infrastructurii de
transport public şi a celei de furnizare a utilităţilor publice existente, realizate cu respectarea
prevederilor legale, cu avizul RNP APNDJ în baza hotărârii CŞ.
(3) În cazul construcţiilor existente, în ariile protejate, amplasate în afara zonelor de
dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în
caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei în baza HCŞ.
Art. 46 - (1) Pe teritoriul PNDJ construcţiile civile, industriale şi agricole, noi, indiferent de
beneficiarul şi / sau proprietarul terenului, se vor realiza în zonele de dezvoltare durabilă ale
parcului în conformitate cu prevederile Planurilor de Urbanism Zonal şi General şi în urma obţinerii
avizului RNP APNDJ şi a altor aprobări legale. În funcţie de complexitatea proiectului /
programului / activităţii şi eventuala posibilitate de utilizare a unor resurse naturale (apă, lemn,
păşune, etc.) precum şi de posibilul impact manifestat în vecinătatea zonei de dezvoltare durabilă,
RNP APNDJ emite aviz în baza hotărîrii CŞ .
(2) Pentru lucrările de reparaţii curente ale construcţiilor civile / ce deservesc activităţi
comerciale, este necesară obţinerea avizului RNP APNDJ.
(3) Reparaţiile capitale ale instalaţiilor de alimentare / transport cu energie electrică, gaz
metan, telefonie, apă, etc. precum şi la căile rutiere, feroviare sau drumurile forestiere / căile
tehnologice şi altele asemenea, existente, care sunt de utilitate privată, se fac cu avizul RNP
APNDJ și altor aprobări legale.
(4) Lucrările de mentenanţă, altele decît cele care interacționează cu cadrul natural (ex.:
toaletarea și recoltarea arborilor ce pun în pericol circulația publică / privată; schimbarea traverselor
căii ferate; refacerea elementelor de siguranță ale podurilor / podețelor; etc.) ale instalaţiilor de
alimentare / transport cu energie electrică, gaz metan, telefonie, apă, etc. precum şi la căi rutiere,
feroviare sau drumuri forestiere / căi tehnologice, existente, care sunt de utilitate privată, se vor
face cu notificarea RNP APNDJ, astfel:
a) beneficiarul persoană juridică va prezenta către RNP APNDJ, anual sau periodic, după
caz, un plan de lucrări însoţit de un memoriu tehnic (ex. : modernizări ale spațiilor construite pentru
care nu este necesară obținerea de autorizații de construcție; plombări ale căilor de rulare;
întreținere marcaje, semne de circulație; modernizări ale capacităților de gestionare a deșeurilor;
întreținerea elementelor și subansamblelor funcționale; etc). În urma analizei planului de lucrări
propus, RNP APNDJ poate emite justificat condiţii sau măsuri. Nerespectarea cumulată a acestor
prevederi echivalează cu lipsa avizului RNP APNDJ.
b) beneficiarul persoană fizică va depune un memoriu tehnic însoţit de o solicitare scrisă, în
vederea analizei RNP APNDJ. În urma analizei documentaţiei, RNP APNDJ poate emite justificat
condiţii sau măsuri. Nerespectarea cumulată a acestor prevederi echivalează cu lipsa avizului RNP
APNDJ.
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(5) Refacerea şi menţinerea în stare de utilizare, fără ocuparea de noi suprafeţe, a căilor de
acces existente şi recunoscute ca atare, denumite „drumuri de plai”, poate fi realizată, justificat, cu
avizul RNP APNDJ şi a altor aprobări legale.
(6) Evenimentele de calamitate se comunică imediat RNP APNDJ şi instituţiilor abilitate.
Intervenţiile pentru înlăturarea efectelor calamităţilor precum şi eventuala refacere a obiectivelor
calamitate, vor obţine avizul RNP APNDJ, în baza hotărîrii CŞ, după caz şi al instituţiilor abilitate
cu rol reglementator.
Art. 47 Aprobarea planurilor de urbanism ce se suprapun total sau parţial pe suprafaţa
parcului naţional, se face după obţinerea avizului RNP APNDJ, în baza hotărîrii CŞ.
Art. 48 RNP APNDJ are dreptul să verifice existenţa actelor de reglementare pentru
obiective realizate pe suprafaţa parcului. În caz contrar, aplică sancţiuni legale, după caz şi / sau
sesizează instituţiile abilitate.

Vizitare
Art. 49 - În PNDJ sunt permise activităţi de vizitare, sportive, de omagiere, culturale,
religioase, de recreere şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare ale parcului, potrivit
prezentului Regulament şi actelor normative în vigoare.
Art. 50 – (1) În PNDJ este interzisă camparea în alte locuri decât cele special amenajate.
(2) Prin excepţie, se permite camparea şi în alte zone în cazul organizării de tabere de
cercetare, activităţi educaţionale, de fotografiere, organizate de RNP APNDJ, de parteneri sau
diverse entităţi, cu avizul RNP APNDJ. De asemenea, este permisă camparea personalului RNP
APNDJ sau a altor entităţi ce desfăşoară activităţi pe raza PNDJ / drept de control, în exerciţiul
funcţiunii, în caz de urgenţe.
(3) Amenajarea locurilor de campare se poate efectua şi de către persoane fizice şi juridice,
cu avizul RNP APNDJ, cu respectarea cerinţelor în domeniu.
Art. 51 - Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor
indicatoare şi informative se face cu avizul RNP APNDJ.
Art. 52 - Pe teritoriul RNP APNDJ, prevenirea incendiilor precum şi modul de acţiune în
cazul apariţiei unor astfel de fenomene, se reglementează astfel:
a. aprinderea focului în spații deschise în aria protejată, în afara locurilor de campare special
amenajate și a curților anexelor gospodărești unde se desfășoară activități curente, este interzisă;
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b. în locurile de campare amenajate, se permite aprinderea focului pe grătare cu picior sau în vetre
special amenajate. În curțile anexelor gospodărești unde se desfășoară activități curente, proprietarii
vor lua măsuri pentru supravegherea focului, în vederea evitării provocării de incendii.;
c. se interzice colectarea, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor sau a
altor materiale de pe suprafaţa PNDJ, în scopul aprinderii focului.
d. Este interzisă arderea deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate în zona de campare.
Art. 53 Deţinătorii cu orice titlu de suprafeţe de pădure / activităţi cu risc potenţial de
incendiu vor asigura respectarea planurilor de apărare împotriva incendiilor iar în caz de apariţie a
unor astfel de fenomene vor asigura şi personal suficient pentru stoparea acestora, în funcţie de
amploare;
Art. 54 (1) Accesul câinilor în PNDJ este permis doar în cazul în care aceştia sunt ţinuţi
permanent în lesă, proprietarul avînd obligaţia să facă dovada vaccinării şi dehelmetizării acestora ;
(2) Aducerea şi abandonarea animalelor din speciile alohtone precum şi din specii de
animale domestice, pe teritoriul PNDJ este interzisă;
(3) Adăpostirea şi hrănirea câinilor sau a altor animale de companie, în incinta unor unităţi
ca de exemplu : şantiere, gări sau alte organizații de pe raza PNDJ, fără ca aceştia să fie localizați în
spații îngrădite sau vaccinaţi, este interzisă. Răspunderea pentru îndeplinirea acestor obligaţii revine
conducătorului sau administratorului unităţii respective.

Art. 55 - Accesul persoanelor în afara drumului public sau al traseelor special amenajate
este interzis, excepţie făcând:
a.

personalul administraţiei parcului în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

b.

personalul instituţiilor publice cu atribuţii de control şi salvare din: Ministerul

Administraţiei şi Internelor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Salvamont, Ambulanţa,
Structuri de specialişti montani din cadrul Jandarmeriei Române, competente teritorial, Ministerul
Apărării Naţionale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
c.

proprietari de terenuri situate în PNDJ sau împuterniciţi ai unor activităţi avizate pe raza

parcului, pe traseul spre proprietate / zona de activitate şi în zona acesteia ;
d.

persoanele însoţite de angajaţii RNP APNDJ;

e.

personalul silvic sau de altă natură în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, cu competenţe pe

raza parcului ;
f.

personalul de însoţire a animalelor la păşunat, pentru turmele avizate de RNP APNDJ, în

zona activităţii autorizate ;
g.

cercetători, în cadrul parteneriatelor / solicitărilor avizate de RNP APNDJ;
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h.

turişti sau alte persoane în cazurile extreme, în situaţii de urgenţă care se datorează

condiţiilor meteo, înnoptare, rătăcire etc. folosind doar primus;
i.

voluntari şi participanţi la activităţi organizate de RNP APNDJ sau de parteneri, precum şi

aceştia, pe perioada de derulare a activităţilor.
j.
Art. 56 – (1) Vizitarea parcului, este permisă numai pe traseele turistice / tematice marcate
cu semne convenţionale / locurile de campare

sau pe căile de acces amenajate şi drumurile

forestiere unde accesul este permis circulaţiei publice, semnalizate ca atare, pe baza achitării unui
tarif.
(2) Tariful se stabileşte anual de către RNP APNDJ cu aprobarea comitetului director şi se
avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Tariful se percepe pe loc sau la sediul administraţiei parcului şi nu se va percepe
persoanelor aflate în tranzit pe drumurile publice sau de utilitate privată în cazul în care desfăşoară
activităţi autorizate.
(4) Excepţie de la plata tarifului fac:
a. persoanele cu handicap;
b. elevi și studenți, pe baza carnetelor vizate la zi;
c. personalul care face parte din categoriile evidenţiate la art. 55;
d. persoanele delegate / reprezentante ale unor instituţii / ONG-uri cu care sunt încheiate /
derulate parteneriate sau care participă la omagieri culturale organizate de diverse instituții ale
statului român;
e. Persoanele care participă la pelerinaje / sărbători religioase, organizate la / în locaţiile de
cult de pe raza ariei protejate;
f. Turiştii care desfăşoară diverse activităţi organizate în cadrul şi în locaţiile unităţilor cu
profil hotelier – de agrement din raza PNDJ;
g. altor categorii persoane stabilite conform anexei la sistemul de tarife actualizat, instituit
de RNP APNDJ şi aprobat legal.
Art. 57 – (1) Accesul în parcul naţional cu vehicule motorizate în afara drumurilor publice
sau pe drumurile forestiere unde accesul nu este permis circulaţiei publice, semnalizate ca atare,
este interzis. Pe căile de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai), accesul motorizat este
interzis.
(2) Accesul motorizat în afara drumurilor publice sau pe drumurile auto forestiere pe care
circulaţia nu este permisă, precum şi pe căi de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai), este
liber pentru autorităţile cu atribuţii de serviciu, control şi intervenţii aflate în exerciţiul funcţiunii, pe
trasee clar stabilite.
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(3) Pentru proprietarii de terenuri / titularii de activități din interiorul ariei protejate,
deplasarea motorizată în afara drumurilor publice sau pe drumurile auto forestiere pe care circulaţia
nu este permisă sau pe căi de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai) din PNDJ, este
permisă numai pentru accesul la / de la comunitatea locală.
(4) Prin excepţie, circulaţia motorizată este permisă doar în cazul unor intervenţii în caz de
calamitate / dezastre / alte acţiuni justificate (omagieri, comemorări, cercetare ştiinţifică, acces la
construcţii în curs, evenimente organizate de RNP APNDJ sau cu avizul RNP APNDJ) şi în afara
drumurilor publice sau pe drumurile auto forestiere pe care circulaţia nu este permisă în PNDJ,
precum şi pe căile de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai).
Art. 58 – (1) Activităţile de pregătire în cadrul aplicaţiilor militare se realizează cu avizul
RNP APNDJ şi a altor aprobări legale, cu transmiterea unei documentaţii încadrată ca şi secret de
serviciu referitoare la zona de aplicaţie, efective umane şi număr vehicule, precum şi perioada de
exerciţii.
(2) RNP APNDJ poate emite măsuri de diminuare în cazul în care exerciţiile au impact
asupra habitatelor şi speciilor din zonele de lucru. Este interzisă realizarea de construcţii sau
distrugeri de habitate (prin săparea de tranşee, utilizarea excesivă a vehiculelor motorizate pe
suprafaţa pajiştilor, etc).
Art. 59 - Totodată, circulaţia motorizată este permisă pe traseele de legătură (drumuri auto
forestiere pe care este permisă circulaţia / căi de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai))
care încep din afara razei PNDJ şi-l tranzitează pe porţiuni scurte, fără alternative şi fără abateri (ex.
drumurile de la golurile de munte : Schela – Poiana lui Mihai - Chenia – Vulcan; Polatişte - Reciu –
Sapa Argele – Plai Bumbeşti).

Art. 60 - Practicarea sporturilor nautice (raftingul, canoe,etc.) pe râul Jiu pe suprafaţa
cuprinsă în PNDJ, se face cu avizul administraţiei şi cu achitarea unui tarif pentru monitorizarea
activităţii, stabilit de către RNP APNDJ, în cazul derulării activităţilor de către persoane juridice.
Art. 61 – (1) Camparea şi folosirea refugiilor şi desfăşurarea activităţilor de vizitare pe
teritoriul PNDJ se reglementează astfel :
a.

camparea este permisă în zonele special amenajate;

b.

la plecare turiştii sunt obligaţi să lase locul de campare curat;

c.

săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă;

d.

refugiul montan este folosit numai pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau adăpostire în

cazul condiţiilor atmosferice neprielnice continuării drumului. Folosirea refugiilor este permisă pe
durata unei nopţi. Dacă condiţiile atmosferice nu permit continuarea drumului, şederea se poate
prelungi până la existenţa posibilităţii continuării drumeţiei în condiţii de siguranţă;
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e.

este interzisă distrugerea sau degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, panourilor

informative şi indicatoare, precum şi a oricăror alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul
parcului ce servesc nevoilor de protecţie a naturii, informării şi educaţiei;
f.

este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment atribuit conservării biodiversităţii : loc

îngrădit, pieţe de monitoring.
g.

scăldatul, spălarea autovehiculelor, utilizarea detergenţilor pentru spălare, evacuarea

deşeurilor în afara amenajărilor specifice, în perimetrul PNDJ este interzisă;
h.

perturbarea liniştii este interzisă, pe suprafaţa parcului naţional fiind obligatorie pentru

zonele de intravilan sau în zona locurilor de campare, păstrarea limitelor admisibile ale nivelului de
zgomot: 50 dB în timpul zilei între orele 6 – 22 şi 40 dB în timpul nopţii, între orele 22 – 6.
Nerespectarea nivelului admis de zgomot pe suprafaţa ariei protejate se sancţionează de către
instituţiile abilitate conform legislaţiei în vigoare. Este interzisă conduita indecentă care poate
provoca deranjarea celorlalţi turişti sau membrii ai comunităţilor (aşezări umane, locaşe de cult,
instituţii,...);
i.

pentru organizarea de târguri, bâlciuri, festivaluri, sărbători locale, competiţii sportive sau

activităţi culturale, omagieri, de recreere, drumeţii cu grupuri organizate, este obligatorie obţinerea
avizului RNP APNDJ de către proprietarul terenului respectiv sau de către organizator cu achitarea
unui tarif stabilit de către administraţie, după caz. Nu se percepe tarif pentru organizarea acțiunilor
de omagiere sau culturale organizate de diverse ONG-uri, după caz, autorități și instituții ale
statului;
j.

circulaţia bicicletelor în scop de agrement este permisă numai pe trasee amenajate şi

semnalizate. Circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează alţi participanţi este interzisă;
k. în situaţii de urgenţă este permisă camparea în condiţii de bivuac, peste noapte, fără
aprinderea focului;
l.

personalul administraţiei parcului naţional poate dispune evacuarea refugiului, dacă acesta nu

este folosit în scopul pentru care a fost construit : situaţie de urgenţă, vreme nefavorabilă.
m. personalul administraţiei parcului naţional poate dispune evacuarea persoanelor de la locul de
campare dacă acestea, prin comportament neadecvat, aduc atingere altor turiști sau instituții (ex.
unitățiilor de cult) sau prejudicii ariei protejate.
Harta turistică a PNDJ este prezentată în anexa nr. 27 a planului de management.
Regimul deșeurilor
Art. 62 - Regimul deşeurilor pe teritoriul arie protejate se reglementează astfel:
1.

este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNDJ; Persoanele

fizice şi juridice au obligaţia de a evacua deşeurile în afara perimetrului parcului sau în locuri
special amenajate pentru colectare. În cazul abandonării de moluz şi alte categorii de deşeuri care
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necesită antrenarea de mijloace logistice pentru evacuare, făptuitorul va suporta şi contravaloarea
prestaţiei pentru refacerea zonei afectate, prestaţie calculată pe baza unui deviz întocmit de
prestatori specializaţi. Prestatorul va fi retribuit de către autoritatea locală care-şi va recupera
debitul de la făptuitor.
În cazul desfăşurării unor proiecte de investiții, pot exista condiţii de depozitare temporară
în locuri stabilite de comun acord cu RNP APNDJ, a unor categorii de deşeuri nepericuloase, sub
rezerva transportării în afara ariei protejate, la finalul proiectului sau periodic, conform convenţiei.
2. agenţii economici au obligaţia de a lua măsurile necesare depozitării temporare a
deşeurilor, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces pentru câini si animale sălbatice;
3. administratorii locurilor de campare răspund de salubrizarea acestora;
4. Se sancţionează prin prezentul regulament întârzierea ridicării pubelelor de deşeuri
sau a colectării altor deşeuri de către instituţiile abilitate / societățile / organizațiile din
interiorul PNDJ cu peste 15 zile de la anunţul administraţiei sau de la data prevăzută în
graficele prestatorilor;
5. evacuarea deşeurilor agenţilor economici se face respectând avizul de mediu obţinut
pentru desfăşurarea activităţilor;
6. incendierea precum şi împrăştierea deşeurilor deja colectate sunt strict interzise pe
suprafaţa PNDJ;
7. Evacuarea de ape uzate neepurate sau deşeuri de orice fel în surse naturale de ape
precum în spaţii neamenajate acestui scop de pe suprafaţa PNDJ, este interzisă.

Serviciul Salvamont
Art. 63 - Pe teritoriul PNDJ funcţionează formaţii salvamont care asigură permanenţa,
patrulează pe traseele turistice, sunt calificate şi intervin în caz de accidentare a turiştilor aflaţi în
parcul naţional : Serviciul Salvamont Gorj şi Serviciul Salvamont Hunedoara.
Exercitarea controlului și respectarea prezentului regulament
Art. 64 – (1) Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru factorii interesaţi
identificaţi în anexa 32 a Planului de management şi pentru toate persoanele fizice sau / şi juridice
ce pot dobîndi un interes faţă de PNDJ. Prezentul regulament este anexă a Planului de management.
(2) Controlul aplicării prevederilor prezentului regulament se exercită de către personalul cu
atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:
a.

Gărzii Naţionale de Mediu;

b.

autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului;

c.

Regia Naţională a pădurilor ROMSILVA și Administraţiei Parcului Naţional

Defileul Jiului RA;
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d.

Poliţiei şi Jandarmeriei Române;

e.

altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului pe baza de

legitimaţie emisă de autoritatea competentă.
(3) În vederea realizării corespunzătoare a controlului în perimetrul şi în vecinătatea ariilor
naturale protejate, accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale
autorităţilor prevăzute la alin. (1) se exercită în condiţiile prezentului regulament.
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CAPITOLUL 3.

SANCŢIUNI
Art. 65 – (1) Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la aplicarea prezentului Regulament
se face de către :
a.

personalul RNP APNDJ, prin personalul împuternicit sau cu atribuții;

b.

Garda de Mediu ;

c.

Poliţia Română ;

d.

Jandarmeria Română ;

e.

personal împuternicit al autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru

protecţia mediului, apelor şi pădurilor, cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului,
apelor, pădurilor şi fondului cinegetic;
f.

Autoritatea Sanitar – Veterinară ;

g.

Inspecţia în Construcţii ;

h.

Autoritatea Publică Locală;

i.

Direcţiile Agricole Judeţene;

j.

Alte instituţii cu atribuţii şi competenţă pe suprafaţa ariilor protejate.

(2) RNP APNDJ sesizează instituţiile abilitate despre posibilele încălcări ale prevederilor
prezentului regulament, a căror soluţionare nu ţine de competenţa administraţiei parcului naţional.
(3) Personalul împuternicit să aplice regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii
emise şi vizate anual de către administraţia ariei protejate şi / sau autoritatea publică centrală
responsabilă pentru buna administrare a ariei naturale protejate, iar personalul celorlalte instituţii
abilitate îşi va dovedi identitatea cu legitimaţie de serviciu.
Art. 66 – (1) Sancţionarea nerespectării prezentului regulament este reglementată de
prevederile OUG 57 / 2007, aprobată prin Legea 49 / 2011, cu modificările şi completările
ulterioare şi de OUG 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte de
legiferare cu incidenţă în domeniul ariilor protejate sau protecţiei mediului.
(2) Contravenientul poate achita la circumscripţia financiară de care aparţine, în termen de
cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării
acestuia, jumătate din minimul amenzii stabilite de agentul constatator, acesta făcând menţiune
despre această posibilitate în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
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(3) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul
autorităţilor prevăzute la art. 65 sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate
efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

DISPOZIŢII FINALE
Art. 67 - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea RNP APNDJ sau CŞ, ca
urmare a consultării CCA, întrunind condiţiile legale de modificare şi aprobare.
Art. 68 - Regulamentul ariei naturale protejate ”Parcul Naţional Defileul Jiului” se
completează cu prevederile legislaţiei naţionale care are legătură cu aceasta sau cu legiferarea /
reglementarea activităţilor ce se desfăşoară în aria naturala protejată PNDJ.
Art. 69 – Achitarea tarifului stabilit către RNP APNDJ este condiţie obligatorie pentru
analiza documentaţiilor în vederea emiterii avizului RNP APNDJ. Neachitarea acestuia conduce la
neemiterea avizului. Tarifele sunt instituite în baza reglementărilor emise de autoritatea publică
pentru protecţia mediului.
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