Anexa nr. 1

Regulament al Parcului Național Defileul Jiului
și al sitului NATURA 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului
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CAPITOLUL 1
PRECIZĂRI GENERALE

Art. 1 - (1) Prezentul Regulament cuprinde regulile specifice aplicate pe raza Parcului
Național Defileul Jiului, stabilite în scopul îndeplinirii obiectivelor de management specifice pentru
parcul naţional şi situl Natura 2000 ROSCI0063 Defileul Jiului.
(2) Prezentul regulament include prevederi legate de activitățile umane permise și modul lor
de aprobare, precum și activitățile restricționate sau interzise pe teritoriul ariie naturale protejate.
(3) Respectarea prezentului regulament 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 ariilor naturale protejate.
Art. 2 - (1) Activitatea Administrației Parcului Național Defileul Jiului este îndrumată de un
Consiliu Știinţific denumit în continuare Consiliu Științific, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe
teritoriul ariei naturale protejate.
(2) Eliberarea avizelor Administrației Parcului Național Defileul Jiului în baza Hotărârii
Consiliului Științific se face pentru planuri / proiecte / activităţi / programe cu posibil impact,
localizate în aria naturală protejată, conform legislaţiei în vigoare, prevederilor Planului de
Management și Regulamentului Parcului Național Defileul Jiului și a sitului Natura 2000
ROSCI0063 Defileul Jiului.
(3) Consiliul Consultativ de Administrare al Administrației Parcului Național Defileul
Jiului, reprezintă o structură consultativă constituită pe lângă structura de administrare, în
conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 2
REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR
ÎN PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI ȘI
SITUL NATURA 2000 ROSCI0063 DEFILEUL JIULUI

Consideraţii generale
Art. 3 - (1) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi şi /sau să
implementeze activități / planuri / proiecte / programe, cu posibil impact asupra mediului, pe raza
ariei naturale protejate au obligaţia să solicite avizul / acordul administratorului ariei protejate,
775

conform prevederilor legale în vigoare și / sau prevederilor din Planul de management și prezentul
regulament.
(2) Pentru proprietarii persoane fizice care desfăşoară activități curente, necesare traiului
zilnic în gospodăriile proprii, nu este necesar avizul/ acordul Administrației Parcului Național
Defileul Jiului, dacă legislația nu dispune altfel.
(3) Desfășurarea activităților și/sau implementarea planurilor / programelor / proiectelor în
lipsa avizului / acordului administrației ariei protejate, constituie contravenție, fiind sancționată
conform legislației în vigoare.
Art. 4 - (1) Pentru emiterea avizului / acordului administratorului ariei protejate în cadrul
procedurilor de reglementare derulate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, pentru
activităţi, planuri, programe, proiecte care intenționează a se desfăşura sau care au ca localizare
teritoriul fizic al arie naturale protejate sau părţi din acesta, persoanele fizice sau juridice trebuie să
depună la administraţia parcului :
a. o solicitare scrisă;
b. duplicat al documentelor depuse la autoritatea competentă pentru protecția mediului;
c. alte documente, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru analiza documentaţiei în vederea emiterii avizului se percepe un tarif de analiză la
valori stabilite de către administraţia parcului și aprobate de autoritatea de mediu.
Pentru emiterea avizului / acordului pentru desfășurarea / implementarea activităţilor /
planurilor / programelor / proiectelor ce nu sunt generatoare de venituri și care nu au impact asupra
mediului, realizate de către membrii comunităţilor locale – persoane fizice, nu se percep tarife.
De asemenea, pentru categoriile de persoane specificate în OM 3836 / 2012, privind
aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor
naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și
eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial sau altele
evidenţiate în prezentul regulament sau în cadrul sistemului de tarife aprobat şi aflat în vigoare la
data solicitării, nu se va percepe tarif.
(3) Achitarea tarifului stabilit către Administrația Parcului Național Defileul Jiului este
condiţie obligatorie pentru analiza documentaţiilor în vederea emiterii avizului/acordului.
Neachitarea acestuia conduce la neemiterea avizului.
(4) Avizul emis de administrația parcului este valabil pe toata durata de valablitate a actului
de reglementare emis de autoritatea de mediu competentă. Administrația parcului poate să
stabilească o perioadă de valabilitate a avizelor / acordurilor doar în cazul activităților care nu fac
obiectul procedurilor de reglementare de mediu.
(5) Pe parcursul desfăşurării activităţilor / planurilor / proiectelor avizate, Administrația
Parcului Național Defileul poate verifica respectarea condiţiilor impuse în avizele / acordurile
eliberate.
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În cazul constatării de neconformități față de condițiile din avizul emis, Administrația
Parcului Național Defileul Jiului solicită beneficiarului actului de reglementare remedierea
aspectelor sesizate şi informează autoritaţile de mediu / autorităţile locale emitente a actelor de
reglementare, cu privire la cele constatate.
(6) Pentru activități / proiecte care nu se supun reglementărilor de mediu, în vederea
obținerii acordului / avizului administrației ariei protejate, se vor depune următoarele :
a. o solicitare scrisă;
b. dovada proprietăţii sau acordul proprietarului, după caz;
c. descrierea activităţii / proiectului propus;
d. unul sau mai multe puncte în coordonate Stereo 70 şi o hartă a localizării proiectului,
după caz;
e. orice alte documente relevante pentru proiect/activitate sau act emis de o instituţie /
autoritate conform prevederilor legale;
f. copia cărții de identitate a proprietarului

Silvicultură
Art. 5 – (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Național
Defileul Jiului se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice actualizate conform
legislaţiei privind ariile naturale protejate în vigoare şi Planului de Management al Parcului
Național Defileul Jiului. Aprobarea amenajamentelor silvice se face în urma avizării acestora de
către Administrația Parcului Național Defileul Jiului precum şi de către alte instituţii abilitate.
(2) Împăduririle se vor realiza numai cu material din speciile natural fundamentale,
corespunzătoare habitatului natural, conform prevederilor amenajamentelor silvice aprobate.
(3) Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie ecologică în habitate de interes comunitar (lucrări
executate în afara fondului forestier) se vor realiza ulterior obținerii avizului / acordului
Administrației Parcului Național Defileul Jiului și a aprobărilor legale prevăzute de legislația
specifică în vigoare.
(4) Lucrările de prevenire / combatere a dăunătorilor se vor efectua după obţinerea avizului /
acordului Administrației Parcului Național Defileul Jiului și a aprobărilor legale prevăzute de
legislația specifică în vigoare.
Art. 6 – (1) Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu
avizul / acordul Administrației Parcului Național Defileul Jiului, în baza Hotărîrii Consiliului
Științific al Parcului Național Defileul Jiului şi cu aprobarea autorităţilor publice centrale care
răspund de silvicultură.
(2) Recoltarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
naţional se va realiza cu respectarea legislației în vigoare și a normelor tehnice silvice.
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În cazul lucrărilor de curăţire / întreţinere a pajiştilor, Administrația Parcului Național
Defileul Jiului poate impune restricţii asupra volumelor de exploatat sau asupra numărului de
exemplare de recoltat, corespunzător măsurilor de management impuse pentru habitatul respectiv
sau pentru îndeplinirea măsurilor de agro – mediu specifice.
În nici un caz nu se va reduce consistența sub 0,2 pentru vegetația forestieră instalată în
afara fondului forestier național. În cazul pajiștilor împădurite, lucrările de recoltare a masei
lemnoase efectuate pentru revenirea la categoria de pajiște / pășune se realizează gradual cu
aprobarea unei cote anuale care variază între 3 și 20 mc / an / ha.
Art.7– (1) Autorizarea partizilor pentru exploatarea masei lemnoase se face cu respectarea
prevederilor legale prevăzute de legislația specifică în vigoare.
(2) Structurile silvice de administrare / prestare de servicii silvice au obligaţia de a transmite
anual şi către Administrația Parcului Național Defileul Jiului situaţia aplicării amenajamentelor
silvice de pe suprafeţele de fond forestier pe care le au în administrare (lucrări executate în anul
anterior, volume de masă lemnoasă, lucrări propuse), situate în raza ariei naturale protejate, la datele
prevăzute în legislaţia în vigoare pentru raportarea către alte instituții abilitate (Garda Forestieră).
(3) În cazul existenței unor suspiciuni cu privire la săvîrșirea unor abateri de la regimul
silvic a căror constatare excede competenței administrației parcului, aceasta din urmă va proceda la
sesizarea instituțiilor abilitate, în vederea luării măsurilor care se impun.
Vânătoare şi pescuit
Art. 8 – (1) Activităţile de vânătoare în Parcul Naţional Defileul Jiului sunt interzise.
Managementul populației faunei cinegetice este asigurat de către administrația parcului în
conformitate cu Planul de management în vigoare şi legislaţia ariilor naturale protejate. Pînă la
redelimitarea fondurilor cinegetice, prin excluderea acestora de pe suprafața parcului național,
gestionarii fondurilor cinegetice suprapuse actual peste aria naturală protejată, vor realiza acțiunile
și activitățile specifice, cu respectarea contractului de gestiune încheiat cu autoritatea în domeniu
vînătorii și cu prevederile legislației în domeniul vînătorii și al ariilor naturale protejate.
Ca o consecința a suprapunerii în totalitate a Parcului Național Defileul Jiului cu situl
ROSCI0063 Defileul Jiului, vînătoarea este interzisă și pe suprafața acestuia.
(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 corespunzătoare a managementului populaţiilor speciilor de interes
cinegetic din parcul naţional, Administrația Parcului Național Defileul Jiului poate lua măsuri
pentru amplasarea de sărării şi hrănitori pe suprafaţa parcului naţional, acordarea de hrană sau
medicație, după caz, cu avizul Consiliului Științific. În aceste cazuri, administrația va colabora cu
instituții și / sau entități abilitate, conform prevederilor legislației în vigoare.
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(4) Înainte de desfăşurarea unor acțiuni de vânătoare pe fonduri cinegetice la care accesul se
face prin Parcul Național Defileul Jiului, administratorii acestor fonduri au obligaţia de a înştiinţa
cu cel puţin o zi înainte administraţia parcului naţional, despre perioada în care se desfășoara
acțiunea, numarul persoanelor participante, specia la care se face vînătoarea și numărul de
exemplare, administraţia parcului naţional transmiţând un acord prin una din metodele de
comunicare stabilite/recunoscute (telefonic, email, etc)
(5) APNDJ realizează monitorizarea speciilor de interes conservativ conform planului de
monitorizarea a speciilor de faună, respectând protocoalele de monitorizarea elaborate.
Art. 9 – (1) Este interzisă recoltarea de pe suprafaţa parcului naţional, a coarnelor lepădate
de cervide, precum şi a altor produse provenite de la fauna vie sau moartă.
(2) Persoanele fizice sau juridice care constată producerea unui eveniment (capcane, posibile
acte de braconaj, posibile suspiciuni de epizootii, specii alohtone, pagube produse culturilor
agricole, silvice sau creşterii animalelor domestice, etc.) au obligația de a informa administrația
parcului sau alte instituții abilitate.
(3) Eliminarea exemplarelor moarte din speciile de animale domestice identificate pe
suprafața ariei naturale protejate se va realiza de către instituții abilitate, conform prevederilor
legale.
(4) Câinii și /sau pisicile hoinari/e vor fi recoltați de pe suprafaţa ariei protejate conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) În cazul constatării de pagube cauzate de fauna sălbatică de interes cinegetic, se vor
urma procedurile dispuse de legislația în vigoare.
(6) Situațiile excepționale cauzate de exemplare din fauna sălbatică de interes cinegetic, în
speță carnivore mari (exemplare rănite ca urmare a interacțiunii cu infrastructura feroviară și / sau
rutieră; exemplare capturate accidental ilegal, ca urmare a unor posibile acțiuni de braconaj;
epizooti etc) vor fi abordate conform legislației în vigoare și / sau procedurilor locale legal aprobate.
Art. 10 – (1) Avînd în vedere includerea cursului rîului Jiu și a afluenților acestuia în zona
de conservare durabilă, pe teritoriul Parcului Național Defileul Jiului și sitului ROSCI0063 Defileul
Jiului se instituie zone de protecţie ihtiofaunistică, reprezentate de toate apele curgătoare al căror
curs este integral în parcul naţional, cu excepţia râului Jiu și pârâului Polatiște, în cazul cărora
pescuitul se reglementează prin normative tehnice în domeniul piscicol coroborat cu Planul de
Management.
(2) În zonele de protecţie ihtiofaunistică nu se permit activitățile de pescuit, excepție
făcând acțiunile prevăzute de lege sau de cercetare științifică numai cu avizul prealabil al
administraţiei.
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Art. 11 Modificarea limitelor sau delimitarea şi descrierea de noi zone de protecţie
ihtiofaunistică se realizează la propunerea administrației parcului, în baza unor studii de specialitate.
Solicitarea modificării poate fi propusă şi de alte organisme abilitate.
Art. 12 - (1) Managementul speciilor de interes pentru sectorul piscicol se va desfăşura cu
interzicerea populării cu exemplare din specii alohtone.
(2) Activităţile de management piscicol desfăşurate pe raza ariei naturale protejate de către
gestionari se vor realiza cu avizul administraţiei ariei naturale protejate;
(3) Se interzice afectarea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin utilizarea de
volume de apă a rîului Jiu si a afluenților acestuia precum și prin 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, etc., cu excepțiile
prevăzute de lege;
Activitatea pastorală, agricolă și de creştere a animalelor
Art. 13 – (1) Pentru utilizarea pajiștilor din Parcul Național Defileul Jiului pentru păşunat /
cosit se vor respecta prevederile legale în vigoare în funcție de zonarea Parcului Național Defileul
Jiului.
(2) Deținătorii de terenuri 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, dacă aceste suprafețe sunt încadrate ca pajiști permanente în
extravilan, cu excepțiile prevăzute de lege.
(3) În cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental se
pot face însămânţări numai cu semințe din speciile corespunzătoare asociațiilor localizate în raza
ariei naturale protejate sau în vecinătate şi adaptate specificului climatic al Parcului Național
Defileul Jiului, obținîndu-se în prealabil avizul / acordul Administrației Parcului Național Defileul
Jiului, dacă legislația în vigoare nu prevede altfel.
(4) Activitatea pastorală este supusă avizului / acordului Parcului Național Defileul Jiului,
conform legislaţiei în vigoare și reglementărilor din regulament. Documentaţia depusă pentru
analiza solicitării va cuprinde :
a. cererea pentru emitere aviz / acord întocmită de utilizatorul păşunii;
b. documente care dovedesc dreptul de proprietate a suprafeţei păşunate sau deţinerea
dreptului de a păşuna pe acea suprafaţă într-o formă legal recunoscută;
c. datele de contact ale utilizatorului;
d. efectivul şi speciile domestice;
f. numărul câinilor de la stână;
g. perioada de păşunat;
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h. precizarea zonelor de odihnă pentru animalele domestice şi a altor amenajări temporare,
după caz.
Art. 14 – (1) Pe teritoriul Parcului Național Defileul Jiului, activitatea pastorală se
desfăşoară respectându-se studiile de specialitate în domeniu sau alte studii cu implicaţii asupra
managementului habitatelor şi 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 (Agenția pentru Plăți și Intervenți în Agricultură, Direcţiile
Agricole Judeţene). Ţinând cont de biologia, ecologia şi etologia speciilor de fauna (în special a
cervidelor şi carnivorelor mari) și floră și pentru refacerea unor habitate importante pentru aria
naturală protejată, Administrația Parcului Național Defileul Jiului poate stabili prin avizul / acordul
eliberat, zonele și perioadele în care se vor menţine animalele domestice pe pajiştile din Parcul
Național Defileul Jiului precum şi alte condiţii specifice, dacă prin acte normative nu se prevede
altfel.
(2) Deţinătorii / utilizatorii pajiștilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa Administrației
Parcului Național Defileul Jiului conţinutul sarcinilor privind închirierea păşunilor, cu excepția
informațiilor de natură financiară.
Art. 15 – (1) Numărul admis de câini însoţotitori de turme se stabileşte în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(2) Este interzisă utilizarea câinilor însoţotitori de turme fără jujee, nevaccinaţi sau fără
deparazitare internă și externă.
(3) Utilizatorul păşunii este obligat să informeze în cel mai scurt timp Administrația
Parcului Național Defileul Jiului şi alte instituţii abilitate (Direcţia Sanitar – Veterinară, etc.) atunci
când înregistrează mortalităţi la animalele ce păşunează pe teritoriul Parcului Național Defileul
Jiului ca urmare a unei epizootii.
Art. 16 – (1) Amplasarea de construcţii provizorii utilizate ca stâne sau adăposturi pastorale
se supune avizării Administrației Parcului Național Defileul Jiului.
Solicitantul va include și o justificare / 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 /
reconstruirea a maximum 3 stîne în suprafeţe de maximum 40 mp fiecare, cu zonă de odihnă în
suprafaţă de maxim 800 mp / fiecare. Stînele şi locurile de odihnă se vor amplasa, de regulă, în
zone deja afectate ale pajiştii (foste locuri de odihnă). Atât cele noi, cât şi cele vechi trebuie să
adopte o arhitectură specifică peisajului montan.
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(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.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, păşunatul animalelor domestice şi trecerea acestora prin
pădurea inclusă în parcul național este interzisă .
(5) Administrația Parcului Național Defileul Jiului monitorizează efectele activităţii de
păşunat pentru a stabili impactul activităţii asupra florei şi faunei din Parcul Național Defileul
Jiului. După caz se stabilesc măsuri de conservare / refacere.
(6) Utilizatorul suprafeţei de păşune se va conforma condițiilor impuse de către
administraţie. Dacă în urma monitorizărilor efectuate de administrația parcului rezultă necesitatea
modificării condițiilor impuse inițial prin aviz / acord sau, după caz, impunerea unor condiții
suplimentare acestuia, administrația parcului va proceda la modificarea / completarea actului emis
inițial, informând utilizatorul.
(7) Cosirea fâneţelor se va efectua la momentul optim, când are loc înflorirea gramineelor şi
leguminoaselor perene. Se încurajează cosirea manuală în defavoarea practicării cositului
mecanizat.
Art.17 - (1) Este interzisă reducerea suprafeţelor de pajişti, avînd în vedere capacitatea de
suport a ecosistemului de pajişti pentru menţinerea în stare de conservare favorabilă a elementelor
de faună sau floră asociate, cu excepțiile prevăzute de lege. 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).
(2) 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 pot folosi şi mijloace mecanizate, cu avizul administrației.
Art. 18 Este interzisă întreţinerea suprafețelor de teren aflate în proprietate prin ardere /
incendiere.
Art. 19 În vederea eliminării riscului de producere de incendii, este interzisă arderea
resturilor vegetale sau de altă natură în spaţii deschise din suprafeţele deţinute de proprietarii de
exploataţii agricole.
Art. 20 Administrația Parcului Național Defileul Jiului poate iniţia periodic studii pentru
reevaluarea capacităţii de suport a păşunilor din raza PNDJ, studii pe care le aduce la cunoştinţă
proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului, în funcție de obiectivul de
conservare propus.
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Art. 21 Administrația Parcului Național Defileul Jiului avizează studiile pastorale ce se
întocmesc pentru suprafeţele de pajişte de pe raza PNDJ, conform legislației în vigoare.
Art. 22 - (1) Activitatea de cultivare a terenurilor agricole şi / sau de creştere a animalelor se
va realiza pe suprafeţele situate în zona de dezvoltarea durabilă.
(2) Administrația Parcului Național Defileul Jiului va monitoriza prin sondaj implementarea
practicilor agricole, în vederea menținerii echilibrului ecologic al ecosistemului agricol și / sau
acvatic.
(3) Activitatea de cultivarea intensivă a terenurilor sau creşterea intensivă a animalelor în
ferme specializate efectuată de către forme juridice de organizare pe raza Parcului Național Defileul
Jiului, în zonele de dezvoltare durabilă, este supusă avizării administrației parcului.

Activitatea api-pastorală
Art. 23 - (1) Pe suprafaţa Parcului Național Defileul Jiului și a sitului ROSCI0063 Defileul
Jiului se încurajează desfăşurarea de activităţi api - pastorale cu respectarea legislației specifice
domeniului ariilor naturale 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 aflate în intravilan ori în
extravilan, în scopul protejării siguranţei și securității persoanelor. În vecinătatea traseelor turistice
sau tematice de pe raza ariei protejate este interzisă amplasarea acestora sub 50 de metri.
(3) Proprietarii de stupine se vor informa anterior amplasării stupinelor pe suprafaţa Parcului
Național Defileul Jiului despre eventuale condiții impuse.
(4) Proprietarii de stupine vor notifica Administrația Parcului Național Defileul Jiului cu
privire la amplasamentul stupinelor şi la perioada menținerii pe suprafața ariei protejate.
(5) Proprietarii de terenuri care permit amplasarea de stupine în spaţii îngrădite (curţi), vor
răspunde civil sau penal, după caz pentru eventuale vătămări cauzate populației umane ca urmare a
amplasării inadecvate stupinelor.

Exploatarea resurselor minerale
Art. 24 – Exploatarea resurselor minerale neregenerabile, 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 pentru aprobarea
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii
minelor nr. 85 / 2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pe suprafaţa sitului Natura 2000
ROSCI0063 Defileul Jiului, cu excepția suprafeței de 8,6 ha deja afectată, aferentă SC CARIERA
MERI SRL, această activitate este interzisă, conform prevederilor din Planul de management.
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Captarea surselor de apă și construcții în legătură cu aceasta
Art. 25 – (1) Realizarea de noi captări de apă este permisă în zona de dezvoltarea durabilă,
cu avizul administratorului ariei protejate și a altor aprobări prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Modernizarea captărilor existente se face cu avizul / acordul Administrației Parcului
Național Defileul Jiului și a altor aprobări prevăzute de legislația în vigoare.
(3) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă, lucrările de corectare a torenţilor, de reparare
sau modificare a obiectivelor hidrotehnice se vor efectua cu avizul / acordul administraţiei ariei
protejate şi a altor aprobări prevăzute de legislația în vigoare. Se va asigura debitul râului Jiu şi a
afluenţilor acestuia necesar menținerii stării favorabile de conservare a speciilor și habitatelor de
interes conservativ specifice.
(4) Asigurarea condițiilor necesare supraviețuirii, migrării şi reproducerii speciilor de peşti
şi a altor vieţuitoare acvatice este obligatorie.
Art. 26 - 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. 27 Introducerea de către persoanele fizice sau juridice a speciilor alohtone (specii care
nu apar în natură în cuprinsul parcului şi care nu au existat nici în mod natural pe suprafaţa Parcului
Național Defileul Jiului și a sitului ROSCI0063 Defileul Jiului) este interzisă.
Art. 28 – (1) Sunt permise, conform reglementărilor în vigoare:
a) colectarea de specii de floră şi capturarea speciilor de faună care se pot face doar în scop ştiinţific
cu avizul Administrației Parcului Național Defileul Jiului şi a altor aprobări legale;
b) intervenţii 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 a reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în
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baza hotărârii Consiliului Științific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
d) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în baza hotărârii Consiliului Științific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului şi pădurilor;
e) activităţile de protecţia 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, în baza
hotărârii Consiliului Științific şi, ulterior, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecţia
mediului şi pădurilor;
(2) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale, care periclitează integritatea
ecosistemelor, reprezentanții instituţilor cu atribuţii în domeniul specific de activitate vor dispune /
lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de Administrația
Parcului Național Defileul Jiului, conform reglementărilor legale.
Art. 29 – Studiile de specialiatate elaborate de administrația parcului și / sau persoanele
fizice și / sau juridice autorizate, pentru realizarea acțiunilor din cadrul Planului de acțiuni aferent
Planului de management sau dispuse de către diverse autorități ale statului, in cadrul cărora se
prevăd măsuri / acțiuni de protecție și / sau conservare a elementelor patrimoniului natural protejat
de pe raza ariei naturale protejate, avizate de către Consiliului Științific, sunt obligatorii pentru
titularii de planuri / programe / proiecte / activități. Administrația Parcului Național Defileul Jiului
va integra rezultatul acestor studii în cadrul măsurilor de management specific.
Cercetare științifică
Art. 30 – (1) Cercetarea ştiinţifică are ca scop conservarea patrimoniului floristic, faunistic,
geologic, speologic şi paleontologic al Parcului Naţional Defileul Jiului.
(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică este coordonată de către Consiliul Ştiinţific al parcului
şi se desfăşoară cu acordul administrației, care sprijină logistic această activitate în măsura
posibilităţilor. Datele şi rezultatele cercetării ştiinţifice vor fi puse şi la dispoziţia Administrației
Parcului Naţional Defileul Jiului.
(3) Activitatea de cercetare efectuată de către colaboratori externi ai Administrației Parcului
Naţional Defileul Jiului se va desfăşura pe baza unui aviz / contract / convenție de cercetare /
voluntariat.
(4) Cercetarea științifică în cadrul programelor naționale / internaționale de cercetare,
dispusă de autorități ale statului este sprjinită de către Administrația Parcului Naţional Defileul
Jiului, după caz.
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Construcții
Art. 31 Regimul construcţiilor se stabilește prin planurile generale de urbanism ale
localităţilor care au suprafeţe din teritoriu administrativ inclus în parc.
Art. 32 Proiectele care au ca obiectiv realizarea construcţiilor civile vor respecta tradiţiile
arhitecturale locale, iar cele pentru construcţiile industriale vor fi realizate astfel încît să se
încadreze în peisajul natural.
Art. 33 - (1) Realizarea de construcţii - investiții în zonele de protecţie integrală şi / sau de
conservare durabilă ale Parcul Național Defileul Jiului este interzisă, excepţie făcând cele care
vizează asigurarea siguranţei naţionale, prevenirea unor calamităţi naturale, cercetarea ştiinţifică şi
administrarea ariei naturale protejate, cu avizul Administrația Parcului Național Defileul Jiului în
baza hotărârii Consiliului Științific și a altor aprobări prevăzute de legislația în vigoare.
(2) Se permit 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 Administrația Parcului Național Defileul Jiului și în baza hotărârii Consiliului
Științific.
(3) În cazul construcţiilor existente 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 și în baza hotărârii Consiliului
Științific.
Art. 34 - (1) Pe teritoriul Parcului Național Defileul Jiului construcţiile / investițiile se vor
realiza în zonele de dezvoltare durabilă ale parcului în conformitate cu prevederile Planurilor de
Urbanism Zonal / General cu obținerea în prealabil a avizului Administrației Parcului Național
Defileul Jiului, cu respectarea dispozițiilor prezentului plan de management şi a altor norme legale.
(2) Refacerea căilor de acces existente şi recunoscute ca atare, denumite „drumuri de plai”,
poate fi realizată, justificat, fără ocuparea de noi suprafeţe, cu acordul Administrația Parcului
Național Defileul Jiului şi a altor aprobări legale, prevăzute de legislația în vigoare.
(3) Evenimentele de tip calamitate se comunică operativ către Administrația Parcului
Național Defileul Jiului şi către instituţii abilitate.
(4) Realizarea intervenţiilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor, în zona de protecție
integrală și zona de conservare durabilă se face cu obţinerea avizului Administrației Parcului
Național Defileul Jiului, în baza hotărârii Consiliului Științific şi a altor aprobări prevăzute de
legislația în vigoare.
Art. 35 Aprobarea planurilor de urbanism ce se suprapun total sau parţial pe suprafaţa
parcului naţional, se face cu obţinerea prealabilă a avizului Administrației Parcului Național
Defileul Jiului și în baza hotărârii Consiliului Științific.
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Vizitare
Art. 36 În Parcul Național Defileul Jiului sunt permise activităţi de vizitare, culturalreligioase, recreere, educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare potrivit prezentului Regulament şi
actelor normative în vigoare.
Art. 37 – (1) În Parcul Național Defileul Jiului este interzisă camparea în locuri nedestinate
acestui scop, existând în prezent un loc de campare în zona Lainici.
(2) Prin excepţie, se permite camparea şi în alte zone în cazul organizării de tabere de
cercetare, activităţi educaţionale, de fotografiere, etc., organizate de către Administrația Parcului
Național Defileul Jiului cu parteneri sau diverse entităţi, cu avizul / acordul Administrația Parcului
Național Defileul Jiului.
(3) Amenajarea locurilor de campare se poate efectua şi de către persoane fizice şi juridice,
cu avizul / acordul Administrației Parcului Național Defileul Jiului, cu respectarea legislației în
vigoare.
Art. 38 Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor
indicatoare şi informative se face cu avizul Administrației Parcului Național Defileul Jiului.
Art. 39 Pe teritoriul Parcului Național Defileul Jiului activitatea de prevenire a incendiilor
precum şi modul de acţiune în cazul apariţiei lor se reglementează astfel:
a. Este interzisă aprinderea focului în afara locurilor de campare special amenajate sau a curților
anexelor gospodărești unde se desfășoară activități curente;
b. La 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
iau toate măsurile de prevenire în ceea ce privește utilizarea focului deschis, în scopul evitării
producerii de incendii;
c. Se interzice colectarea, tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor sau a
altor materiale de pe suprafaţa Parcul Național Defileul Jiului în scopul aprinderii şi întreţinerii
focului.
d. Este interzisă arderea deşeurilor rezultate în urma activităţilor proprii.
Art.40 Deţinătorii cu orice titlu de suprafeţe de pădure / activităţi cu risc potenţial de
incendiu vor asigura respectarea planurilor de apărare împotriva incendiilor.
Art. 41 (1) Accesul câinilor în Parcul Național Defileul Jiului este permis numai ţinuţi în
lesă, la solicitare proprietarul are obligaţia să facă dovada vaccinării şi dehelmetizării acestora;
cumulat, pentru alte animale de companie se iau măsuri specifice de ţinere sub control astfel încât
să nu interacționeze liber cu fauna sălbatică.
(2) Este interzisă abandonarea animalelor pe teritoriul Parcul Național Defileul Jiului;
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(3) Este interzisă adăpostirea, hrănirea câinilor și a altor animale de companie în incinta
unor unităţi ca de exemplu: şantiere, gări , etc. de pe raza Parcul Național Defileul Jiului, excepție
fac animalele ținute în spații îngrădite și sub control.

Art. 42 Accesul persoanelor în afara drumului public sau al traseelor special amenajate este
interzis, excepţie face / fac :
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 România, Serviciul
de Ambulanţă, Structurile montane ale Jandarmeriei Române, competente teritorial, Ministerul
Apărării Naţionale, etc, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
c.

deținătorii cu orice titlu de terenuri și bunuri din Parcul Național Defileul Jiului sau

împuterniciţi pentru realizarea unor activităţi avizate pe raza parcului, pe traseul spre proprietate /
zona de activitate şi în zona acesteia;
d.

persoanele însoţite de angajaţii Administrației Parcului Național Defileul Jiului în alte

scopuri decât practicarea turismului ;
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 Administrația

Parcului Național Defileul Jiului, în zona activităţii autorizate;
g.

cercetători, în cadrul parteneriatelor / solicitărilor avizate de către Administrația Parcului

Național Defileul Jiului;
h.

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

condiţiilor meteo, înnoptare, rătăcire etc.;
i.

voluntari şi participanţi la activităţi organizate de către Administrația Parcului Național

Defileul Jiului sau parteneri.
j.

Orice alt personal cu competențe și atribuții pe raza ariei protejate, în baza ordinelor de

serviciu.
Art. 43 – (1) Vizitarea parcului, este permisă numai pe traseele turistice / tematice marcate
cu semne convenţionale, la 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 de către Administrația

Parcului Național Defileul Jiului cu

aprobarea comitetului director şi se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului.
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(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 avizate.
(4) Excepţie de la plata tarifului fac:
a. persoanele cu handicap;
b. personalul care face parte din categoriile evidenţiate la art. 42;
c. persoanele delegate / reprezentante ale unor instituţii / ONG-uri cu care sunt încheiate
parteneriate / derulare de parteneriate sau care participă la omagieri organizate de diverse instituții
ale statului român;
d. persoanele care participă la sărbători / slujbe religioase organizate în locaţiile de cult de
pe raza ariei protejate;
e. turiştii care desfăşoară diverse activităţi organizate în cadrul şi în locaţiile unităţilor cu
profil hotelier – de agrement din raza Parcului Național Defileul Jiului;
f. alte categorii de persoane prevăzute în legislația specfică în vigoare sau în alte
reglementări ale administrației parcului.
Art. 44 – (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 denumite drumuri de plai, aflate în interiorul parcului, accesul
motorizat este interzis.
(2) Pentru deținătorii cu orice titlu 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 Parcul
Național Defileul Jiului, este permisă numai pentru accesul la / de la gospodării / terenuri / locul
activității.
(3) 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 către Administrația Parcului Național Defileul Jiului
sau cu aprobarea Administrației Parcului Național Defileul Jiului) şi în afara drumurilor publice
sau pe drumurile auto forestiere pe care circulaţia nu este permisă în Parcul Național Defileul Jiului,
precum şi pe căile de acces recunoscute şi existente (drumuri de plai).
Art. 45 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 Parcului Național Defileul Jiului şi-l tranzitează pe porţiuni scurte, (ex.
drumurile de la golurile de munte : Schela – Poiana lui Mihai - Chenia – Vulcan; Polatişte - Reciu –
Sapa Argele – Plai Bumbeşti).
789

Art. 46 Camparea, folosirea refugiilor şi desfăşurarea activităţilor de vizitare pe teritoriul
Parcului Național Defileul Jiului 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;
este interzisă distrugerea sau degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, panourilor

e.

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;
este interzisă deteriorarea oricăror zone semnalizate, atribuite monitorizării elementelor de

f.

biodiversitate.
g.

spălarea autovehiculelor, utilizarea detergenţilor pentru spălare, evacuarea deşeurilor în

afara amenajărilor specifice în perimetrul Parcului Național Defileul Jiului este interzisă;
h. perturbarea liniştii este interzisă, pe suprafaţa parcului naţional este obligatorie pentru zonele
de intravilan sau în zona locurilor de campare; păstrarea limitelor admisibile ale nivelului de
zgomot este reglementată astfel : 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 celorlalte persoane. Personalul administraţiei parcului
naţional poate dispune evacuarea persoanelor de la locul de campare dacă acestea, prin
comportament neadecvat, aduc atingere altor turiști sau activității altor instituții (ex. unitățiilor de
cult) sau prejudicii ariei protejate.
i.

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

semnalizate acestui scop. Circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează alţi participanţi este
interzisă;
j.

în situaţii de urgenţă este permisă camparea în condiţii de bivuac, peste noapte, fără

aprinderea focului;
k. 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.

Art. 47

Pentru organizarea de târguri, bâlciuri, festivaluri, sărbători locale, competiţii

sportive sau activităţi culturale, de recreere, drumeţii cu grupuri, organizate, sau alte evenimente
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sau manifestări de acest gen este obligatorie obţinerea prealabilă a acordului Administrația Parcului
Național Defileul Jiului de către proprietarul terenului respectiv sau de către organizator.
Regimul deșeurilor
Art. 48 - Regimul deşeurilor pe teritoriul arie protejate se reglementează astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Parcului Național Defileul
Jiului. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a evacua deşeurile în afara perimetrului parcului
sau în locuri special amenajate pentru colectare.
(2) Persoanele fizice și

juridice au obligaţia de a lua măsurile necesare depozitării

temporare a deşeurilor, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces pentru animale sălbatice sau
domestice;
(3) Administratorul locurilor de campare are obligația salubrizării acestora;
(4) Colectarea deșeurilor în vederea valorificării / eliminării acestora de pe suprafața
Parcului Național Defileul Jiului se va realiza conform graficelor stabilite de prestatorii serviciului
de salubrizare;
(5) Incendierea şi împrăştierea deşeurilor deja colectate sunt activități interzise pe suprafaţa
Parcului Național Defileul Jiului;
(6) Evacuarea de ape uzate neepurate sau deşeuri de orice fel în surse naturale de ape
precum și în spaţii neamenajate în acest scop pe suprafaţa Parcului Național Defileul Jiului este
interzisă.
(7) Administratorii de resurse / prestatorii de servicii realizează periodic activități și / sau
acțiuni de ecologizare / igienizare. La aceste activități pot participa: personalul administrației
parcului, voluntari, colaboratori, în scopul menținerii unui peisaj natural.
Exercitarea controlului și respectarea prezentului Regulament

Art. 49

- (1) Controlul aplicării prevederilor prezentului Regulament se exercită de către

personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale:
a.

Administrației Parcului Național Defileul Jiului;

b. Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA;
c. Gărzii Naționale de Mediu;
d. Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;
e.

Autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor și structurilor
teritoriale ale acesteia cu responsabilități în domeniul protecției mediului și, respectiv,
silviculturii;
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f. Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pe domeniul
său de competență, în ceea ce privește activitățile de comerț cu specii de floră și faună
sălbatică;
g.

Altor autorități cu atribuții în domeniul protecției mediului.

(2) 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 și ale prevederilor
legale în vigoare.

CAPITOLUL 3
SANCŢIUNI
Art. 50 – (1) Constatarea şi sancţionarea încălcării prezentului Regulament se face de către
reprezentanții:
a. Administrației Parcului Național Defileul Jiului;
b. Regiei Naționale a Pădurilor ROMSILVA;
c. Gărzii Naționale de Mediu;
d. Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate;
e.

Autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor și structurilor teritoriale ale
acesteia cu responsabilități în domeniul protecției mediului și, respectiv, silviculturii;

f.

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pe domeniul său de
competență, în ceea ce privește activitățile de comerț cu specii de floră și faună sălbatică;

g.

Altor autorități cu atribuții în domeniul protecției mediului.

(2) Personalul administrației parcului împuternicit să aplice Regulamentul îşi dovedește
identitatea cu legitimaţii emise şi vizate anual.

CAPITOLUL 4
DISPOZIŢII FINALE
Art. 51 Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Administrației Parcului
Național Defileul Jiului sau a Consiliului Științific cu respectarea condiţiilor legale de modificare şi
aprobare.
Art. 52 Regulamentul Parcului Naţional Defileul Jiului și a sitului ROSCI0063 Defileul
Jiului se completează cu prevederile legislaţiei in vigoare, incidente pe raza ariei naturale protejate.
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