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CAPITOLUL 1
Dispoziții generale
Articolul 1. Regulamentul cuprinde regulile ce trebuie respectate pe teritoriul sitului Natura 2000
Munții Tarcu, precum și modul în care se vor desfășura activitățile din perimetrul sitului. Prezentul
regulament este elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.
Articolul 2. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice și
juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în
perimetrul sau în vecinătatea acestui sit.
Articolul 3. Aria de interes comunitar ROSCI0126 – Munții Țarcu, denumită în continuare situl
Natura 2000 Munții Țarcu, a fost declarată în anul 2007 prin Ordinul nr. 1964 din 13/12/2007
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 07/02/2008 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România.
Articolul 4. Lista speciilor și habitatelor de interes comunitar care sunt protejate în situl Natura
2000 Munții Țarcu se găsește în fișa standard de date a sitului – Anexa 4 a prezentului regulament –
respectiv în Anexa nr. 6 la OM nr. 1964/2007.
Articolul 5. Administrarea sitului Natura 2000 Munții Țarcu se realizează de către Asociația
Altitudine, prin Administrația sitului Natura 2000 Munții Țarcu, denumită în continuare
Administrație.
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CAPITOLUL 2
Constituirea, scopul, limitele și administrarea sitului
Natura 2000 Munții Țarcu
Articolul 6. Sit de importanță comunitară înseamnă un sit care, în cadrul regiunii sau regiunilor
biogeografice cărora le aparține, contribuie în mod semnificativ la menținerea sau readucerea unui
habitat din anexa I sau a unei specii din anexa II la un stadiu corespunzător de conservare și, în același
timp, la coerența sistemului Natura 2000, precum și/sau la menținerea diversității biologice a regiunii
sau regiunilor biogeografice respective.
(1) Scopul principal pentru care a fost înfiinţat situl Natura 2000 Munţii Ţarcu este cel de
conservare a biodiversităţii prin menținerea speciilor şi habitatelor de interes comunitar pe
termen lung, ca sisteme suport pentru dezvoltarea sistemului socio-economic. Obiectul
prezentei Directive este să contribuie la menținerea biodiversității prin conservarea habitatelor
naturale și a speciilor de floră și faună sălbatică de pe teritoriul statelor membre în care se aplică
tratatul.
(2) În vederea realizării scopului se aplică activități de conservare a biodiversității (Anexa 5 a
prezentului Regulament), se stabilesc măsuri necesare pentru realizarea activităţilor tradiţionale
şi de utilizare durabilă a resurselor naturale fără a prejudicia obiectivele de conservare, se
încurajează acțiuni de dezvoltare durabilă a comunităţilor din vecinătate şi a turismului pe baza
valorilor ariei protejate și se reglementează condițiile în care se pot realiza diferitele planuri şi
proiecte pentru a nu afecta semnificativ habitatele şi speciile de interes comunitar și cele care
contribuie la menţinerea acestora.
Articolul 7. Reprezentarea cartografică a limitelor teritoriale ale sitului Natura 2000 Munții Țarcu,
este stabilită în Ordinul 1964/2007 al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile și este prezentată în
Anexa 1 la Regulament.
Articolul 8. Administrația are responsabilitatea elaborării şi urmăreşte respectarea Regulamentului şi
a Planului de Management, planifică, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează
toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul ariei, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor de
management.
Articolul 9. În activitățile sale, Administrația este coordonată de Consiliul Științific al sitului Natura
2000 Munții Țarcu (denumit în continuare CȘ), constituit în baza prevederilor OUG 57/2007 cu
modificările și completările ulterioare, și a prevederilor contractuale stipulate în Contractul de
administrare nr. 02/01.03.2010, prin care Asociația Altitudine a primit în administrare situl Natura
2000 Munții Țarcu.
Articolul 10. Participarea factorilor interesați la managementul sitului Natura 2000 Munții Țarcu se
asigură prin Consiliul Consultativ, care are un rol consultativ în planificarea și realizarea activităților
legate de administrarea sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
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CAPITOLUL 3
Avizarea planurilor, proiectelor și activităților
Articolul 11. Pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu sunt acceptate doar planurile, proiectele și
activitățile fără impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale și speciilor de floră și faună
sălbatică de interes conservativ și/sau protectiv.
Articolul 12. Emiterea actelor de reglementare de către autoritățile competente în domeniul protecției
mediului pentru planurile, proiectele și activitățile de pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu,
care pot avea un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor, se face cu avizul
Administrației, în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 13. Avizul Administrației se eliberează conform procedurii interne de avizare, stipulată în
Anexa 2 a Regulamentului, aprobată de către Consiliul Științific al sitului Natura 2000 Munții Țarcu și
publicată pe site-ul web al Administrației.
Articolul 14. Pentru analiza documentațiilor depuse în vederea obținerii avizului, Administrația poate
percepe tarife, în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 15. Tariful va fi stabilit în funcție de dificultatea și complexitatea planului/proiectului
respectiv conform Proiectului de Ordin de Ministru privind aprobarea Metodologiei de aplicare a
tarifelor de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate.
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CAPITOLUL 4
Reglementarea activităților desfășurate pe teritoriul
sitului Natura 2000 Munții Țarcu
Fondul Forestier
Articolul 16. Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus în situl Natura 2000 Munții Țarcu se
vor executa numai lucrările prevăzute de amenajamentele silvice, cu respectarea obiectivelor de
conservare ale speciilor și habitatelor de interes conservativ. Aprobarea amenajamentelor silvice se
face în urma avizării acestora de către Administrație.
Articolul 17. Administrația va verifica punerea în practică a lucrărilor prevăzute în amenajament.
Structurile silvice de administrare vor prezenta Administrației pentru avizare borderoul/planul de
amplasare a tăierilor de masă lemnoasă de pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
Articolul 18. Se interzice pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu plantarea în fondul forestier a
altor specii lemnoase decât cele autohtone, specifice sitului. În cazul plantărilor sistematice de specii
lemnoase se vor folosi puieți proveniți din material genetic local.
Articolul 19. Acțiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate
a acestora, precum și paza împotriva acțiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde acestea se
găsesc, se organizează în comun de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor
cinegetice legal constituite și al Administrației.
Articolul 20. Managementul speciilor de interes cinegetic și care nu fac obiectul conservării din aria
protejată se face conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de măsurile minime
de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar stabilite, precum și de prevederile Planului
de Management al sitului Natura 2000 Munții Țarcu, după aprobarea acestuia.
Fondul cinegetic
Articolul 21. În cazul în care se constituie rezervații în situl Natura 2000 Munții Țarcu, regimul de
vânătoare se va reglementa în funcție de speciile care fac obiectul protecţiei în aria naturală protejată.
Articolul 22. Organizarea partidelor de vânătoare pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu se
face cu Avizul Administrației sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
Articolul 23. Acțiunile de monitorizare și evaluare întreprinse de gestionari, pe fondurile de vânătoare
de pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu se vor derula, acolo unde este posibil cu participarea
unor reprezentanți ai Administrației.
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Pășunatul
Articolul 24. Dreptul de exploatare a fânețelor și pășunilor de pe suprafața sitului Natura 2000 Munții
Țarcu este în responsabilitatea proprietarilor acestora cu respectarea măsurilor de conservare. În acest
caz taxele se plătesc la proprietari și nu la Administrația sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
Articolul 25. Se recomandă menținerea suprafețelor actuale ale pajiștilor și fânețelor printr-un
management eficient al pășunării.
Articolul 26. Administrația avizează studiile silvopastorale ce se întocmesc pentru suprafețe cuprinse
în situl Natura 2000 Munții Țarcu.
Articolul 27. Este obligatorie respectarea numărului maxim de capete de animale domestice pe specii,
conform studiilor silvopastorale.
Articolul 28. Pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu, adăposturile pentru animale si stânele
noi situate în extravilanul localităților, vor respecta specificul tradițional local. Amplasarea acestora se
va face numai cu acordul Administrației.
Articolul 29. Locurile de târlire vor fi amplasate la cel puțin 100 de m de cursurile de apă și ținând
seama de pantă.
Articolul 30. Pentru a preveni proliferarea unor specii invazive se va respecta intervalul de târlire de
2-3 nopți o oaie/mp, sau o vacă/6 mp, pe pajiștile cu covor ierbos valoros și 4-6 nopti pe pajiștile
secundare fără valoare conservativă ridicată.
Articolul 31. Numărul de câini/stână și dimensiunea jujeelor, vor respecta prevederile legale - Legea
407/2006. Fiecare câine trebuie să aibă tratamentele veterinare (vaccinare, deparazitare) la zi.
Accesul / circulația în Aria Protejată
Articolul 32. Accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate:
(1) Este interzis pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu. Prin excepţie, accesul public cu
mijloace motorizate este permis pe drumurile deschise circulaţiei publice. Circulaţia cu
mijloace motorizate pe drumurile de exploatare agricole/forestiere/altele este permisă numai
proprietarilor/deţinătorilor de terenuri agricole sau păduri şi angajaţilor acestora. Astfel, se
interzice circulaţia cu mijloace motorizate pe păşuni, fâneţe și păduri.
(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul Administrației,
personalul silvic, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, protecţia
civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă, etc.), personalul
societăţilor comerciale care au activităţi autorizate pe teritoriul ariei, localnicii si cei care au
relații contractuale cu Consiliile Locale pentru activități economice aprobate pe suprafața sitului
Natura 2000 Munții Țarcu, personalul împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care
aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie.
(3) Proprietarii terenurilor vor stabilii la rândul lor dreptul de acces cu mijloace motorizate în baza
unor condiții si criterii stabilite de comun acord cu Administrația.
(4) Pentru excepțiile prevăzute la alineatele 1, 2 și 3 se stabilesc reguli si condiții de la caz la caz.
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Activități industriale
Articolul 33. Pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu orice activități industriale cu impact
semnificativ negativ asupra mediului situate în extravilanul localităților se desfasoara in conformitate
cu prevederile legilor in vigoare.
Articolul 34 Până la aprobarea Planului de management, activitățile industriale din extravilanul
localităților își vor desfășura activitatea conform autorizațiilor deținute.
Articolul 35. Activitățile industriale de pe suprafața siturilor Natura 2000, ce au un impact
semnificativ negativ asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar, sau sunt de natură să afecteze
integritatea siturilor, vor mai putea funcționa numai până la data expirării autorizațiilor de mediu, sub
stricta supraveghere a Administrației.
Articolul 36. Daunele provocate mediului prin activități industriale derulate pe suparafata sitului
Natura 2000 Munții Țarcu vor fi compensate prin plata unor sume stabilite în baza unor studii și
expertize de specialitate. Sumele vor fi utilizate de către Administrație cu scopul de a îmbunătăți starea
de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
Turism și sport
Articolul 37. Administrația va încuraja dezvoltarea turismului durabil.
Articolul 38. În situl Natura 2000 Munții Țarcu sunt permise activități de turism și educație ecologică,
cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.
Articolul 39. Amenajările turistice de pe suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu se vor face cu
Avizul Administrației și vor respecta elementele arhitecturale tradiționale locale.
Articolul 40. Planificarea si aprobarea traseelor turistice montane se face in colaborare cu serviciul
salvamont.
Articolul 41. În scopul protecţiei turiştilor, al asigurării calităţii şi siguranţei în furnizarea serviciilor
turistice, precum şi în vederea stabilirii unor standarde calitative şi cantitative, autoritatea
administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului emite pentru operatorii economici şi
personalul din domeniul turismului certificate de omologare pentru trasee turistice.
Articolul 42. Activitățile de decolare, zborul și aterizarea aeronavelor în și din situl Natura 2000
Munții Țarcu se vor reglementa de comun acord cu proprietarii de terenuri stabilindu-se condițiile,
motivele, criteriile și locurile de aterizare, Administratia emițând un aviz în acest sens conform
reglementărilor legale în vigoare.
Articolul 43. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și a indicatoarelor,
precum și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj, de pe traseele turistice și a altor mijloace de
semnalare montate legal de pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
Articolul 44. Camparea pe teritoriul ariei protejate se reglementează astfel:
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(1) Camparea în extravilan este permisă doar în locurile special amenajate.
(2) Utilizarea terenurilor ca locuri de campare în aria protejată de către proprietarii şi
administratorii de terenuri este permisă doar cu avizul Administraţiei, avizarea luând în calcul
potențialul efect al campării asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar.
(3) În cazuri excepţionale, se permite amenajarea bivuacului pe teritoriul ariei protejate cu
următoarele obligaţii:
i)
limitarea duratei la minimul necesar în vederea asigurării siguranţei turiştilor;
ii)
părăsirea locului în aceeaşi stare în care a fost găsit.
Articolul 45. Desfășurarea activităților de spălare în apele curgătoare sau stătătoare de pe suprafața
sitului Natura 2000 Munții Țarcu se pot derula doar într-un mod organizat și autorizat conform
legislației.
Articolul 46. Sunt interzise sporturile nautice cu motor cu combustibil fosil şi agrementul cu
ambarcaţiuni cu motor cu combustibil fosil.
Articolul 47. Practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi fosili, este
permisă doar pe trasee special amenajate, care pot fi realizate cu acordul Administrației.
Deșeuri
Articolul 48. Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei protejate este reglementat conform art. 5 și 39 din
OUG 78/2000 actualizată prin Ordonanța de Urgență nr. 61/2006, astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei protejate.
(2) Gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au responsabilitatea
depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale şi a prezentului Regulament.
(3) Autorităţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea asigurării colectării şi
transportului deşeurilor menajere din localităţi la punctele legale de colectare a deşeurilor.
(4) Autorităţile publice locale de pe raza ariei protejate au responsabilitatea de a desfiinţa
depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ din aria protejată.
(5) Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul ariei protejate au obligaţia de a asigura
luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.
Articolul 49. Deșeuri menajere:
(1) Toate spaţiile amenajate pentru folosinţă publică (teleferic, teleschi, unităţi de cazare / masă,
alimentaţie publică, unităţi de cult, unităţi administrative, servicii sanitare / salvamont) vor fi
dotate cu containere pentru deşeuri amenajate conform legii. Administratorii acestora au
obligaţia evacuării deşeurilor în locurile autorizate din afara ariei protejate în termenul şi
condiţiile prevăzute de lege.
(2) Fiecare proprietar de construcţie, agent economic, regie autonoma, etc. are obligaţia evacuării
deşeurilor din situl Natura 2000 Munții Țarcu.
(3) Este interzisa abandonarea şi depozitarea deşeurilor în situl Natura 2000 Munții Țarcu.
(4) Administratorii stânelor au obligaţia depozitării temporare a deşeurilor menajere proprii şi
evacuarea periodică din situl Natura 2000 Munții Țarcu.
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(5) Toate containerele pentru deşeuri menajere vor fi prevăzute cu mecanisme de închidere care sa
împiedice accesul animalelor sau vor fi amplasate în spaţii riguros îngrădite pentru a nu permite
accesul animalelor.
Articolul 50. Deșeuri din construcții:
(1) Consiliile locale vor gestiona evacuarea deseurilor din aria protejata, conform legislatiei in
vigoare.
(2) Pentru fiecare lucrare de construcţie, proprietarul va avea obligaţia să facă dovada depozitării
deşeurilor rezultate.
(3) Nu se vor depozita roci şi pământ provenite din excavarea gropilor de fundaţie, sau materiale de
construcţii, orice alte deşeuri cu exceptiile prevazute de acordurile de mediu.
(4) Nu se vor depozita temporar sau permanent materiale în râuri sau pe maluri decat cu excepțiile
prevăzute de acordurile de mediu.
Urbanism și amenajarea teritoriului
Articolul 51. Realizarea de construcții noi in afara zonelor de intravilan stabilite aprobate prin
Planurile Urbanistice Generale se realizează numai cu Avizul Administrației.
Articolul 52. Construcția de drumuri sau reabilitarea celor existente se realizează cu respectarea
legislatiei in vigoare si cu Avizul Administrației.
Articolul 53. Schimbarea folosinței terenurilor se poate face doar în scopul atingerii obiectivelor
sitului Natura 2000 Munții Țarcu cu respectarea legislatiei in vigoare si cu Avizul Administrației.
Articolul 54. Lucrările de amenajare hidrotehnică, se vor realiza cu respectarea legislației în vigoare
și cu Avizul Administrației.
Activități de cercetare științifică
Articolul 55. Cercetarea științifică în situl Natura 2000 Munții Țarcu va avea ca principal scop
conservarea habitatelor și speciilor de interes comunitar.
Articolul 56. Activitatea de cercetare științifică pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu se va
desfășura numai cu acceptul Administrației.
Articolul 57. Administrația va acorda sprijin logistic pentru activități de cercetare desfășurate pe
suprafața sitului Natura 2000 Munții Țarcu, în limita posibilităților.
Articolul 58. Printr-un contract încheiat cu Administrația de către titularul temei de cercetare, acesteia
îi va fi garantat accesul la rezultatele cercetărilor desfășurate pe suprafața sitului Natura 2000 Munții
Țarcu, utilizarea datelor urmând să se facă cu respectarea drepturilor de autor.
Articolul 59. Administrația elaborează o strategie de cercetare științifică și stabilește măsuri speciale
de conservare a biodiversității, precum și de monitorizare a acesteia.
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Articolul 60. Reconstrucția habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu științific, aprobat de CȘ
și avizat de Administrație.
Articolul 61. În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale, care periclitează integritatea
habitatelor, Administrația va lua măsuri de stopare și eliminare a acestora pe baza documentațiilor
aprobate de membrii CȘ.
Finanțarea activităților
Articolul 62. Finanțarea activităților Administrației se poate asigura cu fonduri provenite din:
(1) Bugetul de stat sau al autorităților locale;
(2) Activități proprii și din sistemul de tarife;
(3) Proiecte întocmite de administrator și/sau în colaborare cu alte organizații/instituții și finanțate
prin programe locale, naționale, comunitare sau internaționale;
(4) Subvenții, donații, sponsorizări, contribuții, etc.
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CAPITOLUL 5
Sancțiuni
Articolul 63. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
Articolul 64. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenție, dacă faptele nu
au fost săvârșite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracțiuni.
Articolul 65. Aplicarea prezentului Regulament se face de către persoanele împuternicite de către
Administrație: rangeri, responsabilul științific, director. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul
își va dovedi identitatea cu legitimații eliberate de către Administrație conform modelului din Anexa 3
la Regulament.
Articolul 66. Prezentul regulament poate fi modificat conform prevederilor legale și cu acordul CȘ.
Articolul 67. Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezentul Regulament.
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Anexa 1
Limitele teritoriale ale sitului Natura 2000 Munții Țarcu
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Anexa 2
Reglementare și tarife în situl Natura 2000 Munții Țarcu
Articolul 1. Pe teritoriul sitului Natura 2000 Munții Țarcu se interzice orice activitate ce generează
un impact negativ asupra mediului, conform OUG 57/2007 cu modificările și completările ulterioare.
Autorizarea activităților sau avizarea planurilor și proiectelor cu impact semnificativ sau posibil
semnificativ conform HG 1076/2004, situate pe suprafața siturilor, de către autoritățile competente, se
face numai cu Avizul Administrației.
Articolul 2. Avizul Administrației se solicită de către beneficiar, în scris, pentru proiectele sau
planurile cu impact semnificativ sau posibil semnificativ asupra mediului.
Articolul 3. Avizul Administrației se emite pentru planuri și proiecte cu amplasament în perimetrul
sitului de importanță comunitară Natura 2000 Munții Țarcu după următoarea procedură:
Baza legală
Art. 19, alin. (4), art. 28 alin. (2) şi (10) și art. 30 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 1.142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a
tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a cuantumului acestora;
Art. 2, alin. (2) și (3) și art. 5, alin. (2) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 135/10.02.2010
privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte
publice şi private;
Art. 3, alin. (3), pct. d). din Anexa nr. 1. la Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr.
1.948/17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor naturale protejate
care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor
naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare;
Art. 4, alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.964/13.12.2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;
Contractul de administrare nr. 02/01.03.2010 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate
de autoritate responsabilă şi Asociația Altitudine, în calitate de administratori ai sitului Natura 2000
Munții Țarcu.
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Planuri și proiecte supuse avizării
Planurile din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 995/21.09.2006 pentru
aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe;
Proiectele care intră sub incidenţa Anexei nr. 1 (Lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra
mediului) şi a Anexei nr. 2. (Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării
evaluării impactului asupra mediului) la Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
Proiectele şi planurile care intră sub incidenţa art. 28, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se supun doar procedurii de evaluare
adecvată a efectelor potenţiale asupra sitului Natura 2000 Munții Țarcu.
Procedura de avizare
Art. 28 alin. (10) din OUG nr. 57/2007 stipulează că „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”.
Avizarea planurilor şi proiectelor de către structura de administrare a sitului Natura 2000 Munții Țarcu
este în strânsă legătură cu etapele necesare parcurgerii, după caz, a procedurilor de evaluare de mediu
pentru planuri şi programe, de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului, precum şi de evaluare adecvată a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale
protejate de interes comunitar.
În acest sens, avizarea planului/proiectului de către structura de administrare a sitului Natura 2000
Munții Țarcu se realizează doar după elaborarea diferitelor tipuri de studii privind protecția mediului
solicitate de către autoritățile competente pentru protecției mediului (raport de mediu, raport privind
impactul asupra mediului, studiu de evaluare adecvată, după caz) și transmiterea acestora împreună cu
celelalte documente necesare.
În cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către autoritățile
competente pentru protecția mediului, se decide că nu este necesară evaluarea de mediu (respectiv
raportul de mediu) sau evaluarea impactului asupra mediului (respectiv raportul privind impactul
asupra mediului) și, după caz, evaluarea adecvată (respectiv studiul de evaluare adecvată), solicitantul
va anexa la documentația necesară avizării memoriul de prezentare.
Documentația necesară pentru eliberarea avizului administratorului
Cerere tip de emitere a avizului administratorului pentru persoane fizice (denumirea
planului/proiectului, localizarea amplasamentului și datele de contact ale solicitantului);
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Cerere tip de emitere a avizului administratorului pentru persoane juridice (denumirea
planului/proiectului, localizarea amplasamentului și datele de contact ale solicitantului);
Plan de încadrare în zonă la o scară adecvată
Coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului în sistem de proiecție Stereo
1970, în format electronic (fișiere de tip .dwg sau .shp); Notă: pentru amenajamentele silvice pentru
care nu există date privind localizarea în sistem de proiecție Stereo 1970 se acceptă hărțile
amenajistice;
Certificat de urbanism, după caz, în copie;
Memoriu de prezentare a planului/proiectului, pe suport de hârtie și în format electronic;
Studiu de evaluare adecvată, după caz, realizat în conformitate cu legislaţia specifică privind
evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar (semnat și ștampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în conformitate cu prevederile
legale în vigoare), pe suport de hârtie și în format electronic;
Raport de mediu, după caz, realizat în conformitate cu legislaţia specifică privind evaluarea de mediu
pentru planuri şi programe (semnat și ștampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare), pe suport de hârtie și în format electronic;
Raport privind impactul asupra mediului, după caz, realizat în conformitate cu legislaţia specifică
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (semnat și ștampilat
de o persoană fizică sau juridică atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare), pe suport de
hârtie și în format electronic;
Atestat pentru elaborarea studiilor pentru protecția mediului, în copie, în cazul depunerii
raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului și/sau a studiului de evaluare
adecvată;
Proiectul de amenajament complet, inclusiv hărțile amenajistice și planurile decenale, pe suport
de hârtie și în format electronic, pentru avizarea amenajamentelor silvice;
Copie după dovada de plată a tarifului de analiză a documentației planului/proiectului (ordin de
plată în contul RO54 BTRL 0360 1205 W03140XX, deschis la Banca TRANSILVANIA sucursala
Timișoara, sau chitanță eliberată la sediul Administrației sitului Natura 2000 Munții Țarcu, deschis în
municipiul Timișoara, strada Ion Ghica nr. 7, în incinta Punctului de Acces Public la Informații.
În vederea emiterii avizului, structura de administrare a sitului Natura 2000 Munții Țarcu își rezervă
dreptul de a solicita informații suplimentare.
Documentația se va depune, direct sau transmisă prin coletărie rapidă sau poștă, la sediul
Administrației sitului Natura 2000 Munții Țarcu, deschis în municipiul Timișoara, strada Ion Ghica
nr. 7 în incinta Punctului de Acces Public la Informații.
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Primirea documentației, respectiv eliberarea avizelor se realizează la sediul Administrației sitului
Natura 2000 Munții Țarcu, deschis în municipiul Timișoara, strada Ion Ghica nr. 7, în incinta Punctului
de Acces Public la Informații.
La cererea solicitantului avizul poate fi transmis și prin coletărie rapidă, cu plata la destinație.
Tarife aplicate pentru analiza documentației
Tariful va fi stabilit în funcție de dificultatea și complexitatea planului/proiectului respectiv conform
Proiectului de Ordin de Ministru privind aprobarea Metodologiei de aplicare a tarifelor de către
administratorii / custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a cuantumului acestora, solicitantul
urmând a fi notificat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea documentației cu privire la
tariful aplicat.
Sumele încasate vor fi utilizate de către Administrație în condițiile legii.
Analiza documentației și emiterea avizului
Documentația se analizează și, după caz, planul/proiectul se avizează în termen de maxim 30 de zile
calendaristice de la primirea documentației complete sau de la data primirii informațiilor suplimentare
solicitate ulterior, după caz.
După centralizare, documentele sunt transmise de către biolog spre membrii CȘ. Biologul centralizează
punctele de vedere exprimate de membrii CȘ și în baza lor, solicită completări ale documentației,
inclusiv studii de biodiversitate sau de evaluare a impactului asupra mediului. Biologul transmite
membrilor CȘ documentele solicitate, iar aceștia în termen de 30 de zile vor întocmi un raport în nume
personal, ce va conține concluzii referitoare la oportunitatea emiterii Avizului Administrației și la
condițiile în care planul, proiectul, programul pot fi puse în practică. Biologul, Directorul
Administrației sau oricare din membrii CȘ pot solicita completarea documentelor puse la dispoziția
Administrației de către beneficiarul planurilor sau proiectelor pentru care se solicita Aviz. Biologul va
centraliza rapoartele membrilor CȘ, le va transmite directorului Administrației, iar acesta, în urma
analizei și ținând cont de recomandările majorității membrilor CȘ (cel putin jumătate +1 voturi), va
emite Avizul Administrației.
În cazul în care solicitarea necesită consultarea Consiliului Științific, termenul de analiză a
documentației și de emitere, după caz, a avizului, se prelungește în funcție de dificultatea și
complexitatea planului/proiectului.
Consultarea Consiliului Științific se realizează în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare. Pentru
scurtarea termenelor de analiză a documentației, structura de administrare a sitului Natura 2000 –
Munții Țarcu, poate transmite documentația Consiliului Științific în format electronic prin e-mail.
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Anexa 3
LEGITIMAȚIE DE RANGER
Nr. ........ din ............
Domnul/Doamna ...................................................................., din partea Administrației sitului Natura
2000 Munții Țarcu, este împuternicit / împuternicită, în baza prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, să constate faptele ce constituie contravenţii şi să aplice
sancţiunile ce derivă din nerespectarea actului normativ sus-menţionat, pe teritoriul sectorului
administrativ ............................................................................................... ce a fost atribuit în
administrare către ....................................................................... , în baza contractului de administrare
nr. .................. din data de ............................ .

Directorul Administrației
Sitului Natura 2000 Munții Țarcu
………………………………………….
(semnătura și ștampila)

Prezenta legitimaţie este valabilă însoţită de buletinul/cartea de identitate Seria ..................... Nr.
......................................................., eliberat/eliberată de ................................................................... la
data de ......................, CNP ........................................................ .
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Anexa 4
Lista speciilor și habitatelor de interes comunitar din fișa
sitului Natura 2000 Munții Țarcu
1.1 Tip

1.2 Codul
sitului
ROSCI0126

E

1.3 Data
completării
200612

1.4 Data
actualizării

1.8 Datele indicării și desemnării/clasificării sitului
Data propunerii
ca sit SCI

Data
confirmării
ca sit SCI

Data
confirmării
ca sit SPA:

Data
desemnării
ca sit SAC

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000:
E

ROSCI0069

Domogled - Valea Cernei

E

ROSCI0217

Retezat

E

ROSPA0035

Domogled - Valea Cernei

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI: Munții Țarcu
2.LOCALIZAREA SITULUI
2.1 Coordonatele sitului
Latitudine
N 45º 17' 46''

Longitudine
E 22º 30' 47''

2.2 Suprafața
sitului (ha)
58.840

2.3 Lungimea
sitului (km)

2.6 Regiunea biogeografică

2.4 Altitudine
Min.

Max.

Med.

Alpin

Continental

395

2201

1193

X

X

Panonic

Stepic

Pontic

2.5 Regiunile administrative
NUTS

%

Numele Județului

RO052

100

Caraș-Severin

3.1. Tipuri de habitate prezente în sit și evaluarea sitului în ceea ce le privește
Cod

Denumire habitat

%

Reprez.

Supr. rel.

Conserv.

3220
6150
6230 *
91L0
4080
7220 *
8220

Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane
Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios
Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)
Tufărișuri cu specii sub-arctice de salix
Izvoare petrifiante cu formare de travertine (Cratoneurion)
Versanți stâncoși cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase

9180 *
91K0
91M0
9110
9130
91E0 *
91V0
9410

Global

0,5
0,01
0,01
12
1
0,01
0,01

B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
B
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B

Păduri din Tilio-Acerion pe versanți abrupți, grohotișuri și ravene
Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
Păduri balcano-panonice de cer și gorun
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

1
5
2
14,3
4,3
0,02

B
A
B
B
B
B

B
B
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B

B
A
B
B
B
B

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea)

41,8
8,4

A
B

B
C

B
B

B
B
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9150
4060
4070 *
6170
6430
8110

Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Tufărișuri alpine și boreale
Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium
Pajiști calcifile alpine și subalpine
Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la
cel montan și alpin
Grohotișuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia
alpinae I Galeopsietalia ladani)

0,1
1
1
0,1
0,5

B
B
B
B
B

C
B
C
B
C

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

0,5

B

C

B

B

3.2.c. Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
1352 Canis lupus

Populație: Rezidentă
P

1361 Lynx lynx

Reproducere

Iernat

Pasaj

P

Sit Pop.
C
C

Conserv. Izolare Global
B
C
B
B

C

B

3.2.d. Specii de amfibieni și reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE

Cod Specie
1193 Bombina variegata

Populație: Rezidentă
C

Reproducere

Iernat

Pasaj

Sit Pop.
B

Conserv. Izolare Global
B
C
B

Iernat

Pasaj

Sit Pop.

Conserv. Izolare Global

3.2.e. Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod Specie
1122 Gobio uranoscopus
1138
1163
2485
9903

Populație: Rezident
P?

Barbus meridionalis
Cottus gobio
Eudontomyzon vladykovi
Eudontomyzon danfordi

Reproducere

P?
P
P?
P

C

B

C

B

B

B

C

B

4116 Tozzia carpathica

R

C

B

C

B

2327 Himantoglossum caprinum

R

B

B

C

B

3.3. Alte specii importante de floră și faună
Cat. Specia
A
B
B
B
B
B
B
F
I
M
M
P
P
R

Bufo Bufo
Aquila chrysaetos
Aquila pomarina
Corvus corax
Jynx torquilla
Streptopelia turtur
Upupa epops
Lota lota
Astacus astacus
Capreolus capreolus
Rupicapra rupicapra
Arnica montana
Dianthus serotinus
Lacerta trilineata

Populație
P

B
B
RC
RC
P
R
RC
P
P?

Motiv
AA
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A

Cat.Specia
AA
B
B
B
B
B
F
F
I
M
M
P
P

Salamandra salamandra
Aquila clanga
Bubo bubo
Eremophila alpestris
Pernis apivorus
Tetrao urogallus
Alburnus alburnus
Thymallus thymallus
Hirudo medicinalis
Erinaceus europaeus
Sorex alpinus
Artemisia insipida
Ruscus aculeatus

Populație
P
B
C
B
R
P
C
C
C
P
P

Motiv
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
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Anexa 5
Măsuri de conservare
Statele Membre au obligaţia de a organiza modul de funcţionare a reţelei globale. Calitatea
managementului este analizată, aşadar, atât la nivelul fiecărui sit în parte, cât şi pe ansamblul reţelei
Natura 2000 din România.
Finalitatea Directivelor „Habitat-Faună-Floră” şi „Păsări” este conservarea habitatelor naturale şi a
speciilor vegetale şi animale de interes european. Directiva „ Habitat-faună-floră” obligă fiecare stat să
efectueze o evaluare periodică o dată la 6 ani (articolul 17). Directiva „Păsări” presupune efectuarea
unei astfel de evaluări o dată la 3 ani (articolul 12).
O primă situaţie generală a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar prezente
pe teritoriul României va fi prezentată Comisiei Europene în anul 2013.
Aceasta va oferi informaţii despre modul de implementare a Directivei „Habitat-faună-floră” şi despre
stadiul în care se află Natura 2000 în România.
Situaţia generală a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar va mobiliza un
mare număr de organisme ştiinţifice, de manageri şi de experţi. Aceşti experţi vor trebui să evalueze în
teren inclusiv situl Munţii Ţarcu.
Stabilită conform grilelor de evaluare elaborate la scară comunitară, situaţia generală va fi transmisă
sub formă de raport Comisiei Europene.

Măsuri de management orientative pentru habitatele protejate (Directiva Habitate 92/43/EEC):

Habitate de ape dulci
3220

Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane

Măsuri specifice








Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat prezente în perimetrul de referinţă.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate cu menţionarea perioadei şi resurselor de intervenţie.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz
Nu se vor taluza malurile apelor din interiorul sitului
Nu se vor întreprinde alte măsuri specifice de regularizare cu excepţia zonelor locuite atunci
când nu există alte alternative.
Nu se vor construi drumuri forestiere sau publice în albia minoră a râurilor
Nu se vor transporta lemne prin târâre provenite din exploatarea forestieră, în albia minoră sau
pe maluri.
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Nu se va circula cu vehicule de orice tip în albia şi pe malul râurilor
Nu se vor stabili depozite temporare de lemne provenite din exploatare
Nu se vor abandona în albia râurilor crengi provenite din activitatea de exploatare forestieră sau
alte materiale alohtone.

Habitate de pajişti şi tufărişuri
Tufărişuri alpine şi boreale
Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium
Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix
Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios
Pajişti calcifile alpine şi subalpine
Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase
Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin;
* - habitat prioritar
4060
4070*
4080
6150
6170
6230*
6430

Măsuri specifice















Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat prezente în perimetrul de referinţă.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate cu menţionarea perioadei şi resurselor de intervenţie.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz
Nu se vor efectua incendieri ale pajiştilor şi tufărişurilor
Nu se vor aplica măsuri de „curăţire” a pajiştilor pe care s-au instalat tufărişuri ce formează
habitate protejate.
Se vor aplica măsuri de „curăţire” a pajiştilor pe care s-au instalat tufărişuri ce nu formează
habitate protejate.
Măsurile de agro-mediu şi compensaţiile Natura 2000 se vor face numai cu avizul operatorului
sitului sau în lipsa acestuia cu avizul autorităţii de mediu.
Se va urmării evitarea fragmentării şi divizării prin îngrădire a suprafeţelor de teren.
Se va practica păşunatul extensiv, cu numărul de animale optim rezultat din capacitatea de
suport a păşunilor
Construcţiile agricole temporare nu vor fi construite cu fundaţie şi vor fi desfiinţate după ce îşi
pierd utilitatea, readucând terenul la starea iniţială
Ţarcul animalelor se va muta periodic astfel încât solul să nu se acidifice şi să nu scadă
substanţial consistenţa vegetaţiei.
Nu se va circula cu autovehicule inclusiv cu autovehicule de tip of road (ATV) decât pe
drumurile publice.
Nu se vor depozita roci şi pământ provenite din excavarea gropilor de fundaţie, sau materiale de
construcţii, orice alte deşeuri.
Pentru evitarea depozitelor necontrolate de deşeuri se vor amplasa containere pentru toate
tipurile de deşeuri, inclusiv materiale de construcţii.
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Habitate de stâncării şi peşteri
Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi
Galeopsietalia ladani)
Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase

8110
8220
Măsuri







Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat prezente în perimetrul de referinţă.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate cu menţionarea perioadei şi resurselor de intervenţie.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz
Nu se vor exploata grohotişurile pentru materiale de construcţii
Se va evita realizarea de drumuri forestiere în habitat
Nu se vor deschide cariere şi microcariere în versanţii stâncoşi care reprezintă habitat protejat.

Habitate de pădure
Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene
Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
91K0
Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)
91L0
Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori)
91M0
Păduri balcano-panonice de cer şi gorun
91V0
Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410
Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
* - habitat prioritar
9110
9130
9150
9180*
91E0*

Măsuri









Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat prezente în perimetrul de referinţă.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate cu menţionarea perioadei şi resurselor de intervenţie.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz
Nu se vor efectua tăieri rase
Se vor evita tăierile în ochiuri sau în benzi
Se vor promova în mod special tăierile grădinărite
Nu se vor aplica tăieri de igienă şi tăieri de conservare
Nu se vor aplica nici un fel de tăieri în zonele mlăştinoase şi de turbărie precum nici pe
versanţii abrupţi.
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Extragerea materialului lemnos în urma calamităţilor naturale se va efectua numai în baza unui
studiu care demonstrează amploarea fenomenului şi necesitatea intervenţiei.
Materialul lemnos nu se va transporta prin târâre
Se vor aplica procedee de extragere a materialului lemnos care să nu creeze urme de roţi
adâncite şi rigole.
Rampele de depozitare a materialului lemnos vor ocupa suprafeţe cât mai reduse
Se vor aplica măsuri urgente pentru reabilitarea / consolidarea solului afectat de curăţirea
accidentală de vegetaţie.
Se va evita construirea noi drumuri forestiere în sit
Se va promova dezvoltarea vegetaţiei forestiere autohtone caracteristică habitatului.
Nu se vor planta specii exotice sau care nu sunt caracteristice perimetrului
Nu se va intervenii în schimbarea structurii pădurii astfel încât să poată conduce la modificarea
statutului favorabil de conservare.
Se vor efectua lucrări de reconstrucţie ecologică şi ajutorarea regenerării naturale a pădurii
pentru asigurarea statutului de conservare favorabil a habitatelor existente şi viitoare
identificate.

Măsuri de management orientative pentru speciile protejate (Directiva Habitate 92/43/EEC):

Mamifere
1361

Lynx lynx

1354

Ursus arctos

1352*

Canis lupus

Măsuri








Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în mamifere, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare, cu menţionarea cazurilor în care
speciile pot fi vânate.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz cu administratorii fondurilor de vânătoare
Se vor stabili măsuri speciale de monitorizare a vânătorilor şi efectuare a evaluărilor anuale
astfel încât să se asigure statutul favorabil de conservare.
Se vor limita sau interzice după caz activităţile economice în apropierea locurilor de hibernare
sau hrănire.
Construirea unor spaţii închise pentru containerele de deşeuri în vederea limitării accesului
mamiferelor.
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Stoparea fenomenelor potenţiale de hrănire a urşilor de către turişti
Nu se vor hrăni artificial mamiferele
Se vor stabili măsuri speciale de protecţie a stânelor pentru prevenirea atacurilor de animale
sălbatice
Se va limita numărul câinilor la stâne
Toate activităţile temporare de silvicultură, agricultură şi păstorit se vor desfăşura fără a
abandona deşeuri, acestea fiind transportate la containerele din localităţi sau staţiuni turistice.

Păsări
A108

Tetrao urogalus

A091

Aquila chrysaetos

A215

Bubo Bubo

A090

Aquila clanga

A080

Circaetus gallicus

A030

Ciconia nigra

A031

Ciconia ciconia

Măsuri














Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în ornitologie, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Nu se vor efectua tăieri rase
Se vor evita tăierile în ochiuri sau în benzi
Se vor promova în mod special tăierile grădinărite
Nu se vor aplica tăieri de igienă şi tăieri de conservare
Nu se vor extrage arborii în care există cuiburi
Se vor stabili câteva zone de pădure cu vârsta de peste 100 de ani în care nu se vor efectua
lucrări silvice.
Nu se vor aplica insecticide şi pesticide în teritoriu
Nu se vor aplica măsuri de combatere a dăunătorilor decât în cazuri speciale, în baza studiilor
de specialitate avizate de operatorul sitului.
Se va evita poluarea fonică în habitatul speciilor
Activităţile desfăşurate în habitatul speciilor vor fi limitate astfel încât să nu afecteze statutul
favorabil de conservare.
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Amfibieni
1193

Bombina variegata

Măsuri








Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în amfibieni, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Nu se vor deseca zonele mlăştinoase
Se vor amplasa tăbliţe de atenţionare şi limitare a vitezei pe drumurile publice care traversează
habitatul speciei.
Nu se va capta întregul debit al izvoarelor
Se va evita circulaţia pe drumurile de pământ cu bălţi, în perioada de înmulţire a speciei.

Peşti
9903

Eudontomyzon danfordi

2485

Eudontomyzon vladykovi

1122

Gabio uranoscopus

1138

Barbus meridionalis

1163

Cottus gobio

Măsuri









Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în ihtiolog, efectivele speciilor şi statutul de conservare
al acestora
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Nu se vor construi baraje pe râuri sau praguri de liniştire
Se vor demola barajele şi pragurile de liniştire care nu au o utilitate economică directă pentru
eliminarea fragmentării habitatului şi asigurarea continuităţii ecosistemului.
Materialul lemnos nu se va transporta prin târâre în albia râurilor
Nu se vor institui depozite de materiale temporare sau permanente pe râuri sau pe malul
acestora.
Nu se vor efectua exploatări de aluviuni (balastiere) în albia minoră a râurilor.
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Plante
2327

Himantoglossum caprinum

4116

Tozzia carpathica

Măsuri















Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat prezente în perimetrul de referinţă.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate cu menţionarea perioadei şi resurselor de intervenţie.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz
Nu se vor efectua incendieri ale pajiştilor şi tufărişurilor
Nu se vor aplica măsuri de „curăţire” a pajiştilor pe care s-au instalat tufărişuri ce formează
habitate protejate.
Se vor aplica măsuri de „curăţire” a pajiştilor pe care s-au instalat tufărişuri ce nu formează
habitate protejate.
Măsurile de agro-mediu şi compensaţiile Natura 2000 se vor face numai cu avizul operatorului
sitului sau în lipsa acestuia cu avizul autorităţii de mediu.
Se va urmării evitarea fragmentării şi divizării prin îngrădire a suprafeţelor de teren.
Se va practica păşunatul extensiv, cu numărul de animale optim rezultat din capacitatea de
suport a păşunilor
Construcţiile agricole temporare nu vor fi construite cu fundaţie şi vor fi desfiinţate după ce îşi
pierd utilitatea, readucând terenul la starea iniţială
Ţarcul animalelor se va muta periodic astfel încât solul să nu se acidifice şi să nu scadă
substanţial consistenţa vegetaţiei.
Nu se va circula cu autovehicule inclusiv cu autovehicule de tip of road (ATV) decât pe
drumurile publice.
Nu se vor depozita roci şi pământ provenite din excavarea gropilor de fundaţie, sau materiale de
construcţii, orice alte deşeuri.
Pentru evitarea depozitelor necontrolate e deşeuri se vor amplasa containere pentru toate
tipurile de deşeuri, inclusiv materiale de construcţii.

Măsuri de management orientative pentru speciile protejate prin legislaţia naţonală sau
convenţii ratificate de România

Mamifere
Rupicapra rupicapra carpathica
Felis silvestris
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Martes foina
Microtus nivalis
Cervus elaphus
Capreolus capreolus

Măsuri








Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în mamifere, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Se vor întocmi contracte de gestionare după caz cu administratorii fondurilor de vânătoare
Se vor stabili măsuri speciale de monitorizare a vânătorilor şi efectuare a evaluărilor anuale
astfel încât să se asigure statutul favorabil de conservare prevăzut de legislaţia naţională.
Se vor limita sau interzice după caz activităţile economice în apropierea locurilor de hibernare
sau hrănire.
Se va limita numărul câinilor la stâne

Păsări
Corvus corax
Erenophila alpestris balcanica
Pernis apivorum

Măsuri










Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în ornitologie, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora
Nu se vor efectua tăieri rase
Se vor evita tăierile în ochiuri sau în benzi
Se vor promova în mod special tăierile grădinărite
Nu se vor aplica tăieri de igienă şi tăieri de conservare
Nu se vor extrage arborii în care există cuiburi
Se vor stabili câteva zone de pădure cu vârsta de peste 100 de ani în care nu se vor efectua
lucrări silvice.
Nu se vor aplica insecticide şi pesticide în teritoriu
28

Regulamentul sitului Natura 2000 Munții Țarcu
www.tarcu.ro





Nu se vor aplica măsuri de combatere a dăunătorilor decât în cazuri speciale, în baza studiilor
de specialitate avizate de operatorul sitului.
Se va evita poluarea fonică în habitatul speciilor
Activităţile desfăşurate în habitatul speciilor vor fi limitate astfel încât să nu afecteze statutul
favorabil de conservare.

Reptile
Anguis fragilis
Coronella austrica
Natrix tessellata
Vipera Berus

Măsuri














Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în reptile, efectivele speciilor şi statutul de conservare
al acestora.
Se vor amplasa tăbliţe de atenţionare şi limitare a vitezei pe drumurile publice care traversează
habitatul speciei.
Nu se vor efectua incendieri ale pajiştilor şi tufărişurilor
Nu se vor aplica măsuri de „curăţire” a pajiştilor pe care s-au instalat tufărişuri ce formează
habitate protejate.
Măsurile de agro-mediu şi compensaţiile Natura 2000 se vor face numai cu avizul operatorului
sitului sau în lipsa acestuia cu avizul autorităţii de mediu.
Se va urmării evitarea fragmentării şi divizării prin îngrădire a suprafeţelor de teren.
Se va practica păşunatul extensiv, cu numărul de animale optim rezultat din capacitatea de
suport a păşunilor
Construcţiile agricole temporare nu vor fi construite cu fundaţie şi vor fi desfiinţate după ce îşi
pierd utilitatea, readucând terenul la starea iniţială
Ţarcul animalelor se va muta periodic astfel încât solul să nu se acidifice şi să nu scadă
substanţial consistenţa vegetaţiei.
Nu se va circula cu autovehicule inclusiv cu autovehicule de tip of road (ATV) decât pe
drumurile publice.
Nu se vor depozita roci şi pământ provenite din excavarea gropilor de fundaţie, sau materiale de
construcţii, orice alte deşeuri.
Pentru evitarea depozitelor necontrolate de deşeuri se vor amplasa containere pentru toate
tipurile de deşeuri, inclusiv materiale de construcţii.
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Amfibieni
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Bufo bufo
Bufo viridis
Hyla arborea
Rana dalmatina
Rana temporaria

Măsuri









Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în amfibieni, efectivele speciilor şi statutul de
conservare al acestora.
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Nu se vor deseca zonele mlăştinoase
Se vor amplasa tăbliţe de atenţionare şi limitare a vitezei pe drumurile publice care traversează
habitatul speciei.
Nu se va capta întregul debit al izvoarelor
Se va evita circulaţia pe drumurile de pământ cu bălţi, în perioada de înmulţire a speciei.
Nu se vor colecta exemplare pentru comercializare

Peşti
Salmo trutto fario
Thymallus thymallus

Măsuri





Se vor inventaria şi cartografia toate unităţile de habitat în care sunt prezente speciile.
Se vor evalua de către specialişti biologi în ihtiolog, efectivele speciilor şi statutul de conservare
al acestora
Se vor stabili măsuri specifice şi detaliate pentru gestionare.
Nu se vor construi baraje pe râuri sau praguri de liniştire
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Se vor demola barajele şi pragurile de liniştire care nu au o utilitate economică directă pentru
eliminarea fragmentării habitatului şi asigurarea continuităţii ecosistemului
Materialul lemnos nu se va transporta prin târâre în albia râurilor
Nu se vor institui depozite de materiale temporare sau permanente pe râuri sau pe malul
acestora.
Este acceptabil doar pescuitul sportiv
Nu se vor efectua exploatări de aluviuni (balastiere) în albia minoră a râurilor.

Recomandări generale pentru toate habitatele protejate


















Se va realiza cartarea şi hărţi detaliate pentru toate habitatele cunoscute sau noi.
Se va redacta planul de management al sitului Natura 2000 care să tabilească gestionarea
fiecărui habitat şi specie ţintă.
Se evită fragmentarea habitatelor şi întreruperea continuităţii ecologice
Se efectuează evaluări periodice pentru stabilirea de măsuri urgente în cazul în care un habitat
ajunge la starea de conservare defavorabilă
Se dezvoltă proiecte de reconstrucţie ecologică pentru habitatele cu statut de conservare
defavorabil, cu sprijinul financiar al POS Mediu
În cazul în care investiţiile de utilitate publică trebuie efectuate şi nu se identifică soluţii
alternative în vederea neafectării habitatelor şi speciilor, se vor aplica măsuri compensatorii prin
identificare unor habitate similare ca funcţie şi suprafaţă, în conformitate cu directivele
europene.
Se vor iniţia programe continue pentru informarea comunităţilor locale şi a turiştilor.
Traseele turistice actuale se vor transforma după caz în trasee turistice tematice pentru a
contribuii la dirijarea şi creşterea numărului de turişti, informarea şi educarea acestora.
Se va dezvolta un Centru de Vizitare al sitului în zona localităţii Borlova
Se va dezvolta un Punct de Informare sau Centru de Vizitare în Poiana Mărului
În unităţile de cazare, baruri şi restaurante se va promova amenajarea unui stand pentru
informarea turiştilor ce va conţine hărţi, ghiduri, pliante, informaţii cu privire la starea vremii şi
unităţile de cazare.
Toate unităţile de cazare şi masă vor avea sisteme de epurare a apelor uzate şi de gestionare a
deşeurilor.
Deşeurile provenite din realizarea construcţiilor vor fi evacuate în afara sitului, în depozitele
legale de deşeuri.
Constructorii sau Beneficiarii lucrărilor de construcţii şi infrastructură care vor ocupa terenuri
temporar pentru organizarea de şantier, vor avea obligaţia de a reabilita terenul şi aducerea
acestuia la starea iniţială
Reţelele de alimentare cu energie electrică şi apă se vor amplasa de regulă subteran iar solul de
deasupra acestora se va readuce la starea iniţială din punct de vedere morfologic şi vegetal.
Pe traseele de telescaun/telegondolă în zona împădurită, se va defrişa un culoar cu lăţimea
minimă necesară pentru limitarea impactului de fragmentare a habitatului. Nu se va lăsa terenul
dezgolit, asigurându-se creşterea vegetaţiei arbustive dar nepunând în pericol transportul pe
cablu.
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Anexa 6
Legislație
Legea 107/1996 cu toate modificările și completările ulterioare:
 Articolul 87 la articolul 45 din prezentul regulament.
OUG 195/2005 cu toate modificările și completările ulterioare:
 Articolul 52 alin. 5 la articolul 11 din prezentul Regulament.
 Articolul 52 alin. 6 la articolul 12 din prezentul Regulament.
Legea 407/2006 cu toate modificările și completările ulterioare:
 Articolul 17 alin. 2(3) la articolul 23 din prezentul Regulament.
 Articolul 17 alin. 3 la articolul 20 din prezentul Regulament.
 Articolul 23 alin. 1 punctul h și k la articolul 31 din prezentul Regulament.
 Articolul 35 alin. 1 la articolul 22 din prezentul Regulament.
OUG 57/2007 cu toate modificările și completările ulterioare:
 Articolul 27 la articolul 53 din prezentul Regulament.
 Articolul 52 alin. 2 litera m la articolul 42 din prezentul Regulament.
Legea 46/2008 cu toate modificările și completările ulterioare:
 Articolul 21 la articolul 16 din prezentul Regulament.
 Articolul 28 la articolul 18 din prezentul Regulament.
 Articolul 54 la articolul 32 din prezentul Regulament.
 Articolul 55 și 56 la articolul 19 din prezentul Regulament.
 Articolul 62 și 63 la articolul 17 din prezentul Regulament.
Legea 49/2011:
 Articolul 28 alin. 1 la articolul 52 din prezentul Regulament.
HG 912/2010:
 Articolul 8 la articolul 42 din prezentul Regulament.
Codul Penal:
 Articolul 251 la articolul 43 din prezentul Regulament.
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