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 Anexa nr. 1 

REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL BUCEGI 

Capitolul 1 

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI  
MANAGEMENTUL PARCULUI NATURAL BUCEGI 

        Abrevieri şi prescurtări: 
       APNB – Administraţia Parcului Natural Bucegi RA                                 PNB - Parcul Natural Bucegi 
       CS – Consiliul Ştiinţific                                                                             CCA – Consiliul Consultativ de Administrare 
       Administraţia – Administraţia Parcului Natural Bucegi                            AR – Academia Română                                             

 
 
Art. 1. Parcul Natural Bucegi - PNB înfiinţat în anul 2000 conform Legii nr. 
5/2000, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, este arie protejată 
de interes naţional, fiind încadrat conform clasificării U.I.C.N. în categoria V - 
Parc Natural. 
Art. 2. Scopul principal al existenţei şi managementului Parcului este protecţia şi 
conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţii umane 
cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă 
peisagistică, deseori cu o mare diversitate specifică, genetică şi ecosistemică. 
Acest scop urmăreşte menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura prin 
protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului promovând păstrarea folosinţelor 
tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi 
culturii tradiţionale ale populaţiei locale. De asemenea, se oferă publicului 
posibilităţi de recreere sau turism şi se încurajează activităţile ştiinţifice şi 
educaţionale. 
Art. 3. Limitele Parcului Natural Bucegi a cărei suprafaţă a fost stabilită iniţial 
conform Legii nr. 5/2000 sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 
230/2003, cu modificările ulterioare. 
Art. 4. Parcul Natural Bucegi cuprinde: 

a) zona de protecţie strictă ; 
b) zona de protectie integrală în perimetrul căreia sunt incluse şi 

rezervaţiile naturale descrise în Legea  nr.5/2000; 
c) zona de management durabil;  
d) zona de dezvoltare durabilă – toate suprafetele de intravilan incluse 

în perimetrul Parcului, stabilite şi aprobate conform legii; 
e) rezervaţii naturale conform Legii nr.5 / 2000;  
f) monumente ale naturii; 
g) habitate naturale, specii de plante şi animale din flora şi fauna 

sălbatică identificate şi clasificate conform legislaţiei specifice în 
vigoare. 

Art. 5. Responsabilitatea managementului Parcului Natural Bucegi revine Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva RA prin structura de administrare a Parcului 
Natural Bucegi. Administraţia Parcului Natural Bucegi RA integreaza într-un 
plan unitar şi supraveghează toate activităţile din Parcul Natural Bucegi, 
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organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodarire unitară a 
Parcului. 

Art. 6. Activitatea Administraţiei Parcului Natural Bucegi legată de conservarea 
biodiversităţii este îndrumată şi supravegheată de către Consiliul Ştiintific -CS al 
Parcului Natural Bucegi. Respectarea deciziilor, a condiţiilor de eliberare şi a 
termenelor de aplicare/valabilitate a acordurilor CS este obligatorie pentru 
beneficiarii acestora, Administraţia având obligaţia să sisteze lucrările în cazul în 
care acestea nu respectă prevederile din acord şi să ia măsurile necesare de 
stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural, cheltuielile fiind 
suportate de beneficiarul acordului. Administraţia Parcului nu va analiza nici o 
solicitare care să contravină prevederilor legale la data înregistrării acesteia la 
Administraţia Parcului. 
Art. 7. Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului se asigură prin 
Consiliul Consultativ de Administrare - CCA, care are un rol consultativ în 
planificarea şi realizarea activităţilor ce fac obiectul Planului de Management. 
Regulamentul Consiliului Consultativ de Administrare este prevăzut în anexa 
nr.1. 
Art. 8. Planul de Management şi Regulamentul ariei protejate ţin cont de 
exigenţele economice, sociale şi culturale precum şi de particularităţile regionale 
şi locale, prioritate având obiectivele care au dus la constituirea Parcului Natural 
Bucegi. 
Art. 9. Respectarea Planului de Management şi a regulamentelor este obligatorie 
pentru APNB precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care 
administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul şi în 
vecinătatea Parcului Natural Bucegi. 
Art. 10. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 
naţională precum şi orice alte planuri de exploatare / utilizare a resurselor naturale 
din PNB vor fi armonizate de către autorităţile emitente ale acestora cu 
prevederile Planului de Management şi a Regulamentului în termen de 12 luni de 
la data aprobării prezentului Plan de Management. 
Art. 11. Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în 
reglementarea activităţilor din PNB sunt obligate să instituie de comun acord cu 
Administraţia Parcului şi după caz cu autoritatea nationala care raspunde de 
protectia mediului, măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a 
resurselor naturale, conform prevederilor prezentului Regulament şi a Planului de 
Management al PNB.  
Art. 12. Având în vedere că perimetrul PNB este inclus în totalitate în Situl 
Natura 2000, măsurile de conservare pentru habitatele/speciile pentru care a fost 
declarat Situl sunt incluse în Planul de Management. Prin masurile de 
management se vor adopta cele mai restrictive funcţii de protecţie conform 
prevederilor legale, acestea având prioritate faţă de orice altă prevedere a Planului 
de Management şi a prezentului Regulament.   
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Capitolul 2 

ACTIVITĂŢI PERMISE ÎN PARCUL NATURAL BUCEGI 
 

2.1. ACTIVITĂŢI DE SILVICULTURĂ, DE GOSPODĂRIRE A 
FONDULUI CINEGETIC ŞI PISCICOL 

 
2.1.1. Fondul forestier 

 
 Art. 13. Fondul forestier naţional de stat şi privat precum şi vegetaţia forestieră 
din afara acestuia va fi administrată de către ocoale silvice de stat sau private 
legal constituite. Proprietarii de teren din fond forestier vor încheia obligatoriu 
contracte de administrare cu structuri silvice de administrare legal constituite. 
Art. 14.  Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri din 
perimetrul Parcului Natural Bucegi, cu excepţia celor aflate în zonele de 
dezvoltare durabilă se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea 
securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sanătăţii oamenilor şi animalelor şi 
prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiective destinate cercetării 
ştiinţifice şi bunei administrări a Parcului; scoaterea definitivă sau temporară se 
face numai cu acordul Administraţiei  Parcului în condiţiile legii. 
Art. 15.  Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Natural 
Bucegi se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi 
zonarea internă a  Parcului Natural Bucegi. 
 Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută cu 
acordul Consiliului Ştiinţific şi aprobarea Academiei Române - AR precum şi a 
Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi Autoritatii publice 
centrale care raspunde de mediu. În scopul punerii în concordanţă cu obiectivele 
Parcului Natural, amenajamentele silvice şi silvopastorale, atât pentru fondul 
forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza PNB, nu pot fi supuse aprobării 
Autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură decât cu avizul 
Consiliului Ştiinţific şi aprobarea Administraţiei Parcului. Beneficiarul 
amenajamentului are obligaţia de a invita un reprezentant al APNB la conferinţele 
de amenajare. 

APNB are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi 
volumului tratamentelor / tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia 
forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza PNB. În acest scop 
structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze APNB borderoul / 
planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa PNB înainte de 
începerea noului an forestier pentru avizare sau dacă nu este posibil imediat după 
constituirea actelor de punere în valoare.  

Art. 16. În zona de management durabil, în fondul forestier naţional pot fi 
aplicate tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 
arboretelor: tratamentul tăierilor grădinărite sau/şi de transformare spre grădinărit, 
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tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor 
progresive clasice sau în margine de masiv cu perioadă lungă de regenerare şi 
tăieri rase. În cazul arboretelor de molid se pot executa tăieri rase pe parchete 
mici de max. 1 ha. .Aceleaşi lucrări pot fi aplicate şi în zona de dezvoltare 
durabilă. 

 În zona de protecţie integrală sunt interzise orice forma de exploatare sau 
utilizare a resurselor naturale cu excepţia acţiunii de localizare şi stingere 
operativă a incendiilor în păduri, a acţiunilor de înlăturare a efectelor unor 
calamităţi, a acţiunilor de prevenire şi combatere a înmulţirii în masă a 
dăunătorilor forestieri, cu respectarea prevederilor legale. În zona de protecţie 
strictă sunt interzise desfăşurarea oricăror activităţi în fondul forestier.   
Art. 17.  În pădurile în care se va reglementa recoltarea de produse lemnoase 
principale şi secundare, prin managementul şi proiectul de amenajare elaborate, 
se vor stipula riguros: necesarul de căi de colectare şi transport ale masei 
lemnoase, sursele de finanţare alocate pentru această categorie de lucrări de 
pregătire a parchetului, precum şi termenele de execuţie a exploatării masei 
lemnoase.  
Art. 18. În fondul forestier din PNB: 

a)   suprafeţele de teren care prezintă interes deosebit sub raportul 
biodiversităţii se vor constitui în subparcele, indiferent de întinderea 
lor, în toate situaţiile în care acest lucru este posibil; 

b) în arboretele mature, lemnul mort va reprezenta 5-10 m3  pe hectar; 
realizarea acestui obiectiv se va urmări prin toate lucrările de îngrijire, 
de conservare şi de aplicare a tratamentelor, amenajamentele silvice 
precizând măsuri corespunzătoare. Această prevedere nu se va aplica 
în zona limitrofă traseelor turistice şi a altor zone deschise publicului 
dacă nu este altfel precizat în Planul de Management; 

c) lucrări de igienă se vor executa numai pentru prevenirea unor focare 
de dăunători forestieri cu grad ridicat de periculozitate şi în unele 
situaţii deosebite, în care proporţia lemnului mort este satisfăcătoare; 
lucrările respective se vor aproba de Consiliul Ştiinţific al Parcului 
Natural Bucegi, al cărui Regulament de organizare şi funcţionare este 
prevăzut în anexa nr. 2, in sesiune ordinara ce va fi convocata dupa 
depunerea documentatiei la APNB in cazul in care zona pe care se vor 
executa aceste lucrari este inclusa in zona de protectie integrala. 

Art. 19. Planurile amenajistice vor include date privind distribuţia elementelor de 
biodiversitate de interes national cat si cele precizate in legislatia specifica 
siturilor Natura 2000 în suprafaţa pădurii. Se vor avea în vedere: speciile rare, 
ameninţate, periclitate, endemitele si speciile relicte, habitatele rare, relictare, 
ameninţate sau periclitate; ecosistemele forestiere virgine şi cvasivirgine; 
concentraţii temporare de biodiversitate cum ar fi refugii temporare pentru 
anumite specii, legal identificate si declarate. 
Art. 20.  Elaborarea propunerilor de intervenţii în pădurile cuprinse în PNB vor 
include o evaluare a impactului acestora asupra elementelor de biodiversitate şi 
socio-culturale sau istorice, după caz, pentru care a fost constituită aria protejată, 
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luându-se în calcul intensitatea intervenţiei şi suprafaţa pe care se propune 
intervenţia respectivă.  
Art. 21.  Amenajamentele elaborate după aprobarea Planului de Management vor 
include un capitol de monitorizare a evoluţiei elementelor specifice care au 
determinat constituirea ariei protejate. 
Art. 22. În situaţia în care în suprafaţa forestieră există comunităţi religioase, 
mănăstiri declarate monumente istorice sau culturale, suprafeţele respective vor fi 
identificate ca atare şi delimitate pe hărţi, iar intervenţiile propuse vor avea în 
vedere menţinerea caracteristicilor pădurii şi asigurarea unui cadru natural 
adecvat. Se va evita propunerea unor lucrări care să determine schimbări bruşte 
sau de mare amploare ale peisajelor din imediata apropiere a acestor obiective. 
Acelasi principiu va fi aplicat padurilor din imediata apropiere a monumentelor 
naturale, a obiectivelor turistice, hoteluri, moteluri, pensiuni si altele asemenea, 
locuri de belvedere. 
Art. 23. În suprafeţele strict protejate, fără intervenţii, în care există posibilitatea 
acumulării unor cantităţi mari de materie organică inflamabilă se vor prevedea 
măsuri tehnice specifice privind prevenirea şi combaterea incendiilor. În zonele 
expuse incendiilor, amenajamentul va prevedea informaţii precise referitoare la: 
principalele surse potenţiale de incendii şi direcţia pericolului principal; 
trăsăturile ecologice şi procesele naturale ale pădurii; obiective ce necesită 
protecţie specială cum ar fi sit-uri istorice, culturale, arheologice, specii protejate, 
comunităţi învecinate; posibilităţi de acces; resurse privind controlul şi stingerea 
incendiilor si altele asemenea. 
Art. 24.  Elaborarea planurilor de amenajament pentru fondul forestier din PNB 
va include o fază de consultare publică, atît în cadrul conferinţelor de amenajare, 
cît şi în reuniuni organizate – după necesitate – de APNB. Procedurile de 
elaborare a planurilor de amenajare în Parc vor include cel puţin consultarea 
următorilor factori:autoritatea nationala pentru protectia mediului; Comisia pentru 
Protectia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române; APNB; Agenţia 
de Protecţia Mediului din regiunea în care este amplasat fondul forestier; Agenţia 
Naţională “Apele Române”, alţi factori interesaţi, după caz Ministerul Cultelor, 
Universităţi, experţi locali, comunităţi locale si altele asemenea. 
Art. 25. Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din aplicarea lucrărilor de 
igienă, a lucrărilor speciale de conservare sau a tratamentelor, se vor adopta şi 
aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologică. 
Art. 26. În situaţiile în care prin planul de management sunt permise activităţi de 
ecoturism pot fi prevazute lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turişti 
si anume alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, panouri instructiv 
- educative si altele asemenea. In plus, zonele de management durabil vor fi 
amenajate pentru accesul controlat al turiştilor, cu organizarea de locuri de 
parcare pentru mijloacele de transport, în zone fără impact semnificativ asupra 
mediului. 
Art. 27. În molidişuri se pot aplica numai tăieri rase pe parchete cu suprafaţe de 
pana la 1 hectar. Tăierile în benzi la margine de masiv si alăturate dar sunt 
excluse tăierile în benzi alterne,  nu vor depaşi 1 ha. La liziera pădurii de molid se 
va lăsa o bandă de protecţie lată de 1,5-2 H, care se va inlatura numai după 
constituirea stării de masiv în interiorul pădurii. Tăierile rase se vor realiza numai 
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în anii de fructificaţie cel puţin mijlocie sau dacă există seminţiş utilizabil viabil 
şi valoros asigurator. Nu se va admite alăturarea unui nou parchet de exploatare 
decât după ce în parchetul anterior s-a constituit starea de masiv a noului arboret 
instalat. Amplasarea tăierilor va ţine obligatoriu seama de acţiunea factorilor 
perturbanţi care acţionează diferit în funcţie de configuraţia reliefului.  
Art. 28. Obligatoriu punerea în valoare a masei lemnoase se va corela cu 
fructificaţia speciilor/speciei principale, sau cu creşterea şi dezvoltarea 
seminţişului utilizabil şi valoros. La nevoie, în ochiurile deschise şi neregenerate 
natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, numai cu 
material de provenienţă locală. În zona de management durabil, punerea în 
valoare se va subordona funcţiilor fixate cum ar fi continuitate, ameliorarea 
stabilităţii, conservarea biodiversităţii, creşterea eficienţei ecoprotective si altele 
asemenea,  în nici un caz, mărimii posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în 
condiţii cât mai avantajoase economic. Fructificaţia va fi determinată de institute 
de specialitate -ICAS. 
Art. 29. Tehnologiile de exploatare adoptate în PNB se vor axa pe diminuarea 
impactului asupra mediului cum ar fi eroziunea solului, afectarea cursurilor de 
apă, a elementelor biodiversităţii si altele asemenea. Lucrările vor urmări 
asigurarea condiţiilor favorabile implementării acestor tehnologii cu impact 
redus.  În suprafeţele propuse pentru lucrări şi amplasări de noi căi de acces, 
drumuri forestiere, drumuri de tractor, din cuprinsul PNB, se vor analiza toate 
variantele de evitare a traversării cursurilor de apă. În situaţia în care acest lucru 
nu este posibil, traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă şi se vor 
prevedea podeţe sau tuburi. De asemenea, căile de acces nu vor cuprinde porţiuni 
lungi cu pantă mare, care favorizează şiroirea apelor din precipitaţii şi apariţia 
eroziunii. Proiectarea se va face astfel încât alterarea caracteristicilor naturale să 
fie minimă. Se vor avea în vedere următoarele: 

a) ori de câte ori este posibil, amplasarea drumurilor şi căilor de scos-
apropiat se va face pe terase naturale, culmi, sau pe pante domoale ; 

b) se va evita construcţia drumurilor şi căilor de scos-apropiat pe văi 
abrupte sau zone instabile, canalele de drenaj naturale sau pe pâraie ; 

c) drumurile nu vor fi amplasate în suprafeţe sensibile din punct de 
vedere al mediului. Pentru evitarea eroziunii se vor prevedea drenuri şi 
rigole;  

d) nu se admite amplasarea drumurilor de tractor în albiile pâraielor. 
Căile de acces care nu respectă aceste cerinţe minimale vor fi 
inventariate, pentru a se renunţa gradual la utilizarea acestora.  

e) in cazul corhănitului se vor monta mansoane si lungoane de protectie 
a arborilor  iar distanţele de colectare cu tractoare forestiere nu trebuie 
să depăşească 200m; în cazul distanţelor de colectare mai mari sau a 
pantelor peste 25 de grade se vor folosi funiculare. Lăţimea benzilor 
de funicular nu va depăşi 6 m, iar distanţa dintre liniile de funicular va 
fi minim 100m. 

Art. 30.  In pădurile cu arborete necorespunzătoare din punct de vedere ecologic 
din PNB, în afara zonei de protectie integrala şi strictă, se va prevedea prin 
amenajament reconstrucţia ecologica a acestora. În toate situaţiile se recomandă 
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înfiinţarea sau reînfiinţarea noilor arborete prin procedee cât mai naturale. Se 
recomandă, în consecinţă, folosirea cu precădere a semănăturilor directe cu 
sămânţă locală sau indicată de regulile de transfer stabilite de ICAS.  
Art. 31. În toate situaţiile de reconstrucţie ecologică se vor executa toate lucrările 
specifice de ajutorare a regenerării, de descopleşire şi degajare. 
Art. 32. Amenajamentele silvice ale unitatilor de productie/proprietatilor sau 
formelor asociative de proprietari ce intra in componenta PNB vor fi revizuite in 
mod obligatoriu in termen de 12 luni de la aprobarea Planului de Management 
sau de la modificarea legislatiei specifice de protectia mediului care a stat la baza 
elaborarii prezentului Plan de Management. Pana la aprobarea noilor 
amenajamente nu se vor aplica decat acele prevederi care sunt conforme 
legislatiei specifice ariilor protejate in vigoare. 

2.1.2. Fondul Cinegetic 

Art. 33. Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se 
organizează de către gestionarul fondului cinegetic cu participarea APNB. 
Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu 5 zile lucratoare  
înainte  APNB, despre intenţia de organizare a evaluării vânatului, urmând să se 
ajungă la un acord comun în ceea ce priveşte data evaluării. Gestionarului 
fondului cinegetic ii revine obligaţia de a convoca si reprezentantii celorlalte 
institutii ale statutului abilitate in actiunea de gospodarire a fondului cinegetic. 
  
Art. 34. Vanatoarea se va organiza si desfasura in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  precum si a actelor 
normative in vigoare.  In zonele de protectie integrala si stricta, vânătoarea este 
interzisă. De asemenea in aceste zone este interzis accesul cu arma fara acordul 
APNB.  
Art. 35. Actiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a 
starii de sanatate a acestora precum si paza impotriva actiunilor ilegale care pot 
afecta fauna sau arealele unde acestea se gasesc se organizeaza in comun de catre 
personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice legal constituite si 
APNB. 
Art. 36.  Managementul speciilor de interes vânătoresc din perimetrul PNB se va 
face  conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi va ţine cont de 
zonarea internă a Parcului şi includerea acestuia în reţeaua Natura 2000. 
Art. 37.  Managementul carnasierelor mari identificate şi protejate conform 
prevederilor comunitare va avea la baza următoarele măsuri: 

I. Cooperare instituţională  
a)  participarea cu propuneri viabile a tuturor factorilor implicaţi; 
b)  alocarea de fonduri pentru realizarea acestora;  
c)  desemnarea unui delegat al fiecărei instituţii care să participe 

la luarea deciziilor şi punerea în aplicare a măsurilor aplicate; 
d) crearea unui cadru legislativ local adecvat 

II. Managementul gunoaielor 
a) interzicerea imediată a hrănirii exemplarelor de urs de către 

persoane fizice sau juridice neautorizate cum ar fi turişti, 
cabanieri si altii asemenea ; 
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b) monitorizarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor legale 
privind gestionarea deşeurilor în intravilanul şi extravilanul 
localităţilor; 

c) adoptarea de măsuri specifice de gestionare a deşeurilor: 
pubele metalice, evacuarea deşeurilor ritmic;  

d) colectarea şi evacuarea de deşeuri în cazul în care aceasta 
acţiune nu revine în mod legal explicit unei anumite instituţii 
sau proprietari de teren prin creerea unui suport financiar cum 
ar fi taxa de mediu, taxa de staţiune si altele asemenea. 

e) igienizarea individuală a curţilor proprietate privată şi a 
incintelor obiectivelor turistice cu gestionarea corespunzătoare 
a deşeurilor; 

f) adoptarea de prevederi legislative în cadrul legislaţiei locale, 
naţionale şi specifică ariilor naturale protejate; 

 
2.1.3. Fondul Piscicol 

 
Art. 38.  Pâraiele şi râurile de munte, lacurile de acumulare cu zonele lor 
inundabile la viituri din perimetrul Parcului sunt considerate bazine piscicole 
naturale, administrarea şi exploatarea fondului piscicol realizându-se conform 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Art. 39.  Fondul piscicol din bazinele piscicole naturale din perimetrul Parcului 
aparţine domeniului public de interes naţional. 
Art. 40. Orice activitate ce se desfaşoară în bazinele piscicole naturale va 
respecta măsurile şi reglementările prin care se asigură conservarea biodiversitaţii 
şi exploatarea raţională a fondului piscicol, prin practicarea pescuitului sportiv în 
condiţii de păstrare a echilibrului ecologic. 
Art. 41.  Pentru protecţia reproducerii speciilor de salmonide şi protecţia pentru 
iernarea acestora se instituie zone de protecţie piscicolă în care se interzice : 

a) pescuitul salmonidelor 
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în 

pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi 
îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, 
extragerea de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii; 

c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi 
arbuştilor de pe mal la o distanţă de minim 15 metri faţăa de 
albie; 

d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice. 
Art. 42.  Zonele de protecţie piscicolă sunt : 

În Jud. Dambovita : 
a) Obârşia Ialomiţei spre aval până la traversarea drumului auto 

în punctul de intersecţie al acestuia cu drumul de acces spre 
Postul de Poliţie Montană; 
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b) afluenţii Ialomiţei de la Obârşie până la barajul de acumulare 
Bolboci: Doamnele, Şugări, Serghe, Lăptici, 
Coteanu,Vârdaleş; 

c) aval baraj acumulare Bolboci până ân dreptul bornei silvice 
V/358, în dreptul culmii Dobreşti; 

d) Zona Brătei, din amonte de confluenţa Pârâului Negru cu 
Pârâul Brătei/borna silvică nr. IV/188, până în obârşia 
Brăteiului, Cheile Răteiului; 

e) Zona Brătei, în aval de baraj captare - borna silvică nr. IV/355, 
- 100 m ; 

În Jud. Prahova : 
a) Valea Vânturişului între bazinul de liniştire a cascadei 

Vânturiş, precum şi afluenţii acestuia, până la priza de apă a 
captării Valea Dorului respectiv în dreptul bornei silvice 
IV/76; 

b) Valea Peleşului de la Obârşie, precum şi afluenţii acestuia 
până la intersecţia D.A.F. Vulpărie - Valea Babei respectiv în 
dreptul bornei silvice V/55. 

Art. 43.  Zonele de protecţie piscicolă mai sus descrise vor fi semnalizate 
corespunzător cu panouri informative. În aceste zone sunt permise doar acţiunile 
de prevenire sau combatere a calamităţilor naturale si anume viituri, blocaje ale 
albiei, inundaţii si altele asemenea. 
Art. 44.  Modificarea dimensiunilor, renunţarea sau instituirea de noi zone de 
protecţie piscicolă se va face la propunerea Administraţiei, cu avizul Consiliului 
Ştiinţific conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 45.  Lucrările de corectare a torenţilor, a barajelor pentru centralele 
hidroelectrice se vor face cu acordul Administraţiei în vederea autorizării 
acestora, iar în cazul în care pe cursurile de apă pe care se amplasează, există 
fond piscicol sau a fost propus prin Planul de Management constituirea acestuia 
se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime permanente ,de servitute, 
în aval de acestea, necesare vieţii, migrării şi reproducerii speciilor de peşti şi a 
altor vieţuitoare acvatice, astfel încât să nu fie afectate ecosistemele acvatice din 
aval. 
Art. 46.  În zonele de protecţie strictă şi integrală pescuitul este interzis. 
Art. 47. Faptele ilegale din domeniul pescuitului pot fi constatate şi sancţionate 
de personalul Administraţiei Parcului Natural Bucegi. 
Art. 48.  Acţiunile de îngrijire a vânatului şi exercitarea vânătorii, cele de 
protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe  suprafaţa Parcului se organizează 
în comun de către administratorii fondurilor cinegetice şi pescuit şi APNB. 
Art. 49.  În cazul producerii de fenomene de forţă majoră cum ar fi incendii, 
calamităţi naturale, epizootii, focare de infecţie si altele asemenea, instituţiile 
abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea obţinerii avizului 
scris al Administraţiei Parcului Natural Bucegi. 
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2.2. PĂŞUNAT 
 
Art. 50.  Terenurile din perimetrul Parcului Natural Bucegi situate în afara zonei 
de protecţie strictă evidenţiate ca pajişti, păşuni sau păşuni împădurite indiferent 
de forma de proprietate se folosesc în exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, 
cultivarea plantelor de nutreţ, în vederea obţinerii de masă verde, fân sau seminţe. 
Pe aceste suprafeţe se pot amplasa: perdele de protecţie a pajiştilor, construcţii 
zoopastorale, lucrări de îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de 
producţie al pajiştilor. 
Art. 51.  Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol de terenuri din 
perimetrul Parcului Natural Bucegi, cu excepţia celor aflate în zonele de 
dezvoltare durabilă se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea 
securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sanătăţii oamenilor şi animalelor şi 
prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiective destinate cercetării 
ştiinţifice şi bunei administrări a Parcului; scoaterea definitivă sau temporară se 
face numai cu acordul Administraţiei Parcului în condiţiile legii. 
Art. 52.  Proprietarul sau administratorul pajiştilor naturale montane are obligaţia 
ca în termen de 1 an de la data comunicării prevederilor Planului de Management 
să întocmească în conformitate cu prevederile legale Studiul Silvopastoral si sa 
puna in aplicare prevederile acestora. Administratia Parcului Natural Bucegi -
APNB va aviza receptia acestuia. 
Art. 53.  Utilizarea raţională a pajiştilor din zona de protecţie integrală pentru 
cosit şi/sau păşunat este permisă numai cu animalele domestice proprietate a 
membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare 
a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare,  pe 
suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de APNB astfel încât 
să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună. Păşunatul 
şi/sau cositul în zona de protecţie strictă este interzis. 
Art. 54.  Utilizarea raţională a pajiştilor din zona de management durabil şi în 
zona de dezvoltare durabilă  pentru cosit şi/sau păşunat este permisă numai  pe 
suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de APNB astfel încât 
să nu fie afectate habitatele naturale şi nici speciile de floră şi faună, conform 
prevederilor studiilor silvo-pastorale 
Art. 55.  Păşunatul se supune următoarelor reglementari: 
 a) pe teritoriul Parcul Natural Bucegi în afara zonei de protecţie strictă 
păşunatul este permis cu avizul Administraţiei. 
 b) în cazul degradării păşunilor Administraţia poate opri de la păşunat 
anumite suprafeţe, pentru o perioadă, în scopul refacerii covorului vegetal; 

c)este interzis păşunatul fără contracte încheiate cu 
deţinătorii/administratorii păşunilor; 
d) este interzis păşunatul cu mai multe animale sau din alte specii  decât 
cele specificate în avizul APNB;  
e) păşunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar şi/sau 
administrator; 
f) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan 
şi încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNB; 
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g)  amplasarea de locuri de târlire şi stâne este interzisă  în vecinătatea 
pâraielor şi a lacurilor;  
h) amplasarea de locuri de târlire este interzisă în vecinătatea traseelor 
turistice; 
i) numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, dar nu 
mai mult de 3  pentru fiecare turmă sau cireadă;  
j) câinii vor avea obligatoriu jujeu, ce va fi confecţionat din material 
lemnos de esenţă tare prin strunjire şi va avea următoarele dimensiuni 
minime: diametrul d=4cm, lungimea l=30 cm. Jujeul are fixată la jumătatea 
lungimii sale o brăţară metalică prinsă prin intermediul unui lanţ de zgardă 
de la gâtul câinelui. Lungimea lanţului se stabileşte în funcţie de talia 
câinelui astfel încât jujeul să incomodeze deplasarea în alergare a câinelui. 
După montarea ansamblului, jujeul trebuie să stea în poziţie orizontală şi să 
fie poziţionat imediat sub nivelul articulaţiilor genunchilor membrelor 
anterioare ale câinelui;  
k) se vor administra tratamente profilactice câinilor conform legislaţiei 
sanitar veterinară în vigoare. Pentru protecţia turiştilor, în cazul în care 
traseele turistice se află la o distanţă mai mică de 100 de metri de stână, 
câinii de pază ai acesteia vor fi legaţi; 
l) trecerea spre locurile de paşunat şi apă prin fondul forestier se face cu 
respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu 
administratorii/proprietarii de pădure. Prin rezervaţiile naturale, indiferent 
de specificul acestora trecerea se poate face doar pe traseele stabilite şi 
aprobate de APNB; protecţia habitatelor făcându-se pe cheltuiala 
beneficiarului. Prin zona de protecţie strictă trecerea animalelor este 
interzisă. 
m) păşunatul este interzis pe grohotişuri, pe stâncăriile înierbate şi în 
jnepenişuri; 
n)  este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la păşunat. 

Art. 56.  Administraţia Parcului Natural Bucegi RA iniţiază periodic studii pentru 
stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le aduce la cunoştinţa 
proprietarilor în vederea reglementării corespunzatoare a păşunatului în cazul în 
care se constată modificarea parametrilor de mediu biotici şi abiotici ai 
ecosistemelor de păşune, faţă de data întocmirii studiului silvo-pastoral. 
Art. 57.  Administraţia Parcului Natural Bucegi monitorizează activitatea de 
păşunat pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din 
Parc şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate. 
Art. 58. În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât 
utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între 
aceştia. Contractele vor cuprinde: numărul de animale pe specii, perioadele de 
păşunat, suprafeţele şi limitele acestora precum şi obligaţiile utilizatorului privind 
perioada de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces, etc. 
care vor fi prezentate APNB pentru verificare în vederea avizării. În perioada de 
păşunat, la stână vor fi păstrate copiile următoarelor documente: contract de 
păşunat, certificate sanitar-veterinare, datele de identitate a însoţitorilor de turmă 
şi acordul emis de către APNB. 
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Art. 59.  În cazul pajiştilor pentru care conservarea biodiversităţii presupune 
interzicerea temporară a păşunatului, Administraţia Parcului are prioritate la 
închiriere la preţuri egale cu cele oferite de crescătorii de animale daca nu se pot 
aloca despăgubiri sau compensaţii. 
Art. 60. Deţinătorii cu orice titlu de păşuni alpine au obligaţia să menţină 
vegetaţia forestieră de pe acestea, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor, etc. 
existente, fiind interzisă tăierea sau degradarea acesteia.  
Art. 61.  Este interzis folosirea pentru focărit a materialului lemnos provenit în 
mod ilegal din vegetaţia lemnoasă de pe pajişti, precum şi din fondul forestier 
limitrof acestora. 
Art. 62.  Proprietarii/administratorii păşunilor vor verifica starea de sănătate a 
animalelor şi respectarea condiţiilor de păşunat cu specialişti sanitar-veterinar 
autorizaţi şi cu reprezentanţii Camerelor Agricole locale de două ori pe sezon de 
păşunat şi ori de câte ori există pericolul declanşării unor epizotii sau alte acţiuni 
cu efecte negative asupra patrimoniului natural. Copia Procesului Verbal de 
constatare va fi înaintată spre informare APNB. 
Art. 63.  Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca anual să pună la 
dispoziţia Administraţiei datele necesare elaborării Anchetei Pastorale, conform 
punctului IV a Îndrumarului Medodologic de gospodărire a păşunilor în ariile 
naturale protejate, prevăzut în anexa nr 16.  
Art. 64.  Este interzisă introducerea în cultură, pe teritoriul Parcului, de specii de 
plante şi animale domestice fără certificate fitosanitare şi, respectiv, sanitar 
veterinare, emise conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 65. Utilizarea raţională a pajiştilor din perimetrul Parcului Natural Bucegi se 
poate face şi prin cosit respectându-se urmatoarele măsuri:  

a) în zona de protecţie integrală, cositul se face manual, strânsul şi 
transportul fânului până la limita acestei zone făcându-se de 
asemenea manual sau cu mijloace hipo. 

b) în afara zonei de protecţie integrală, cositul, strânsul şi transportul 
fânului se poate face si mecanizat pe baza acordului scris al 
Administraţiei. 

c) aceste prevederi nu sunt aplicabile zonei de protecţie strictă unde 
cositul este interzis. 

  
2.3. CARIERE 

 
Art. 66.  Este interzisă deschiderea de noi cariere în zona de protecţie integrală şi 
strictă  a Parcului Natural Bucegi şi în rezervaţiile naturale legal constituite. 
Art. 67. Cariera Lespezi va fi exploatată conform prevederilor legale în domeniul 
protecţiei mediului, administratorul acesteia având obligaţia de a pune la 
dispoziţia APNB documentele justificative. Este interzisă depăşirea limitelor 
proprietăţii pentru această carieră preluate în Planul de Management.  
Art. 68. Funcţionarea si anume exploatarea, lucrări de reconstrucţie ecologică, 
lucrări de închidere  carierelor si altele asemenea, se va face pe baza acordului 
APNB şi a Consiliului Ştiinţific. 
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Art. 69.  Suprafeţele de carieră pe care s-a încheiat exploatarea vor fi supuse 
imediat acţiunii de reconstrucţie ecologică şi de redare în circuitul silvic sau 
agricol, pe cheltuiala administratorului carierei conform prevederilor legale în 
vigoare. Este interzisă folosirea unor asemenea suprafeţe pentru depozitarea de 
deşeuri industriale sau menajere, etc. 
Art. 70.  Este interzis înstrăinarea din proprietatea publică a unui sit sau a unui 
teren ce cuprinde un sit de conservare de interes geologic şi paleontologic. 
Art. 71.  Administraţia Parcului Natural Bucegi are dreptul să verifice modul de 
respectare a studiilor de impact asupra mediului pentru toate activităţile 
extractive, modul de supraveghere a zonelor de extracţie şi conservarea 
materialului de provenienţă paleobiologică sau minerală. 
Art. 72.  Fosilele de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate, ca bunuri ale 
patrimoniului natural descoperite în perimetrul Parcului, vor intra în proprietatea 
Administraţiei, dacă în urma evaluării lor nu se constată că este necesar a fi 
preluate de instituţiile de specialitate cu responsabilităţi pe plan naţional. 
Art. 73.  Beneficiarul carierei are obligaţia de a cartografia, borna şi marca 
perimetrele legale ale carierelor existente, cu evidenţierea arealelor de producţie 
şi zonelor tampon şi să aducă la cunoştinţa APNB, orice modificare a 
perimetrelor, destinaţiei terenului şi tehnologiei de exploatare, prin depunerea de 
materiale cartografice / cadastrale însoţite de documentaţia tehnică. 
Art. 74.  Beneficiarul carierei are obligaţia să încheie un acord cu Administraţia 
Parcului cu valoare juridică, care să cuprindă termenele şi categoriile de lucrări 
pentru reconstrucţia ecologică a carierei. 
Art. 75.  În cazul descoperirii de cavităţi naturale amune peşteri, geode,  în 
cariere, acestea se conservă până la studierea şi cartografierea lor, conform legii. 
Art. 76.  Administratorul carierei are obligaţia să desemneze persoane de 
specialitate care să asigure protejarea bunurilor geologice din fronturile de lucru, 
atribuţiile acestora fiind stabilite în legislaţia în domeniu. 
 
 
 

2.4 CAPTĂRI ŞI SURSE DE APĂ 
 
Art. 77. Deschiderea de noi captări sau modernizarea celor existente se va face cu 
acordul Consiliului Ştiinţific al APNB şi aprobarea Comisia pentru Ocrotirea 
Monumentelor Naturii, COMN, pe baza prevederilor legale în vigoare. 
Art. 78.  Captările de apă vor  fi astfel dimensionate încât să asigure debitele 
minime permanente în aval de acestea, necesare conservării şi continuităţii 
comunităţilor biologice locale, stabilite prin Studiul de Biodiversitate. 
Art. 79.  Reparaţiile curente şi modernizările în urma cărora nu se va modifica 
debitul captat se vor face cu acordul APNB iar intervenţiile în urma calamităţilor 
vor fi comunicate imediat Administraţiei. 
Art. 80.  Beneficiarul şi/sau administratorul captărilor de apă destinate 
potabilizării are obligaţia stabilirii zonelor de protecţie a acestora conform 
prevederilor legale în vigoare, sub directa supraveghere a structurilor teritoriale a 
Administraţiei Naţionale “Apele Române” iar măsurile de interdicţie a unor 
activităţi sau de utilizare a terenului pentru prevenirea riscului de contaminare sau 
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de impurificare a apei, sunt obligatorii. Aceste măsuri vor fi comunicate şi APNB 
care le va include în Planul de Management. 
Art. 81. În perimetrul zonelor de protecţie pentru captările de apă destinate 
potabilizării, atât pentru consumul în cadrul comunităţilor, cât şi pentru 
îmbuteliere, se vor lua următoarele măsuri minime de protecţie: interzicerea 
utilizării îngrăşămintelor şi a substanţelor fitosanitare, a amplasării de containere 
şi platforme pentru depozitarea deşeurilor, a vidanjării şi spălării cisternelor ce 
transportă ape menajere, a  amplasării de locuinţe, cabane turistice, altele 
asemenea care nu dispun de sisteme de canalizare, a executării de construcţii 
agroindustriale, grajduri, depozite de îngrăşăminte, depozite de carburanţi precum 
şi locuri de târlire, a colectării de produse de balastieră cum ar fi piatră de râu, 
nisip, pietriş, balastru si altele asemenea, a tăierii sau a distrugerii vegetaţiei 
lemnoase şi ierboase dacă beneficiarul captărilor a solicitat acordul prealabil al 
proprietarilor de terenuri pe care a fost constituită zona de protecţie şi dacă face 
dovada acordului acestora. 
 

2.5. CONSTRUCŢII 
 
Art. 82.  Pe teritoriul Parcului construcţiile civile, industriale şi agricole, 
indiferent de beneficiar şi/sau proprietarul terenului se vor realiza doar în 
conformitate cu prevederile Planului de Urbanism Zonal şi General, legal 
aprobate de catre Autoritatea Centrală sau Regională pentru Protecţia Mediului ce 
vor fi completate cu prevederile specifice Planului de Management. Construcţiile 
de orice fel se vor realiza doar în zona de dezvoltare durabilă. 
Art. 83. Autorizarea lucrărilor de construcţii/investiţii pe teritoriul APNB şi în 
imediata vecinătate se va face de către Autoritatea Administraţiei Publice Locale 
sau Judeţene, după caz, numai după obţinerea acordului favorabil pentru fiecare 
lucrare în parte, al Administraţiei, Consiliului Ştiinţific şi Academiei Române, 
după caz, pe baza unui Studiu de impact şi cu respectarea tuturor celorlalte 
prevederi legale privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului. 
Art. 84.  Pentru toate lucrările de construcţie indiferent dacă implică sau nu 
diminuarea patrimoniului natural prin defrişări, derocări, indiguiri etc. este 
obligatoriu amplasarea acestora pe terenuri care au regimul economic şi categoria 
de folosinţă de terenuri pentru construcţii anume curti/ constructii. Solicitarea sau 
obţinerea Acordului de Mediu nu se substituie aprobărilor Administraţiei, 
Consiliului Ştiinţific şi Academiei Române. 
Art. 85. Realizarea de lucrări speciale care afectează suprafeţe mari, cum ar fi: 
aducţiuni de  apă, baraje pentru centrale hidroelectrice, drumuri auto, linii de 
înaltă şi medie tensiune, conducte de transport gaz metan, instalaţii de transport 
pe cablu, pârtii de schi şi altele asemenea se va face cu acordul Consiliului 
Ştiinţific al Parcului Natural Bucegi şi avizul Academiei Române, după 
întocmirea  unui Studiu de Evaluare a Impactului asupra mediului şi 
biodiversităţii sau Bilanţ de mediu după caz. 
Art. 86.  Elaborarea sau modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din 
interiorul Parcului se face pe baza documentaţiilor de mediu şi se avizează de 



15 

către Consiliul Ştiinţific al PNB, Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea 
Monumentelor Naturii şi Autoritatea centrală/regională care răspunde de mediu. 
Art. 87.  APNB are dreptul să verifice existenţa autorizaţiei de construcţie 
precum şi modul de respectare a acesteia şi să sesizeze instituţiile abilitate în 
cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acesteia. 
Art. 88.  Lucrările de deschidere şi/sau modernizare a instalaţiilor de alimentare 
cu energie electrică, gaz metan, telefonie, mijloace de transport pe cablu 
permanente şi alte asemenea aflate în perimetrul Parcului se se vor face cu 
acordul Consiliului Ştiinţific al Parcului în vederea autorizării acestora pe baza 
studiilor de impact asupra mediului. 
Art. 89. Reparaţiile curente a instalaţiilor de alimentare cu energie electrică, gaz 
metan, telefonie, mijloace de transport pe cablu şi alte asemenea se vor face cu 
acordul APNB iar intervenţiile în urma calamităţilor vor fi comunicate imediat 
Administraţiei. 
Art. 90.  Lucrările de deschidere şi/sau modernizare a drumurilor naţionale, 
judeţene, comunale, forestiere/tehnologice din perimetrul Parcului se vor face cu 
acordul Consiliului Ştiinţific şi al Administraţiei în vederea autorizării acestora pe 
baza studiilor de impact asupra mediului atât al acestora cât şi a obiectivelor pe 
care le deservesc, după caz. 
Art.91. Reparaţiile curente a drumurilor naţionale, judeţene, comunale, 
forestiere/tehnologice se vor face cu acordul APNB iar intervenţiile în urma 
calamităţilor vor fi comunicate imediat Administraţiei. 
Art. 92.  Construcţiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de epurare a 
apelor uzate conform reglementărilor în vigoare, iar construcţiile existente vor fi 
dotate cu asemenea instalaţii într-un termen stabilit de comun acord cu 
proprietarul sau administratorul acestora, conform prevederilor Planului de 
Management şi a legislaţiei în vigoare. Până la utilarea cu instalaţii de epurare 
construcţiile existente vor fi dotate obligatoriu cu bazine hidroizolate vidanjabile. 
Art. 93. Pentru orice lucrare de construcţie sau de întreţinere a unei construcţii 
existente beneficiarul este obligat să execute lucrări de reparaţie ecologică în 
perimetrele afectate de construcţie, organizare de şantier, transportul materialelor 
sau deplasarea utilajelor. 
Art. 94. APNB va solicita si deţine copii la zi ale PUG, PUZ şi PUD ale 
localităţilor din perimetrul Parcului sau din imediata vecinătate a acestuia din care 
să reiasă statutul juridic al terenurilor şi al construcţiilor.  
Art. 95.  Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene vor asigura 
evidenţierea limitelor  Parcului Natural, şi a zonării interioare în planurile de 
amenajare a teritoriului şi de urbanism, în termen de 12 luni de la intrarea în 
vigoare a Planului de Management. Prezentul Regulament va fi adoptat ca anexă 
a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism aplicarea lui fiind 
obligatorie în perimetrul PNB. 
Art. 96. Managementul zonei de dezvoltare durabilă va respecta  următoarele 
reguli : 

a) orice proiect inclusiv PUZ-ul şi orice construcţie sau amenajare se va 
realiza pe baza acordului Administraţiei Parcului şi a Consiliului Ştiinţific; 

b) modificarea şi completarea PUG-ului şi elaborarea PUZ-ului va face 
obiectul Autorizaţiei de Mediu  şi a Avizului Natura2000;  
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c) amenajarea  unei suprafeţe din zona de dezvoltare durabilă, microstaţiune, 
stâni, staţiuni turistice, domeniu schiabil si altele asemenea, se va face pe 
baza unui PUZ în acord cu PUG pentru întreaga suprafaţă având ca 
priorităţi: căile de acces, utilităţi, reţeaua de canalizare,  posibilităţi de 
recreere şi impactul acestora asupra patrimoniului natural limitrof; 
În zona de protecţie strictă este interzisă realizarea de noi lucrări de 

construcţii/investiţii precum şi realizarea de noi aducţiuni de apă şi gaze naturale, 
reţele electrice şi telefonie, instalaţie de transport pe cablu, drumuri sau orice alte 
lucrări care duc la degradarea patrimoniului natural. 
Art. 97. Constructiile existente la data elaborarii Planului de Management ce fac 
obiectul punctelor A şi B din anexa nr.16 si anume: cabane si refugii turistice, 
constructii silvice, constructii pastorale, alte constructii si altele asemenea, isi 
pastreaza folosinta actuala. Detinatorii pot solicita aprobarea executiei lucrarilor 
de modernizare si reparatii a acestora.  
 

Capitolul 3 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

 
Art. 97. Cercetarea ştiinţifică în Parcul Natural Bucegi are ca scop conservarea 
patrimoniului geologic, geomorfologic, floristic şi faunistic al Munţilor Bucegi. 
Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului 
lor de periclitare, Administraţia Parcului Natural Bucegi va asigura monitorizarea 
continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, a habitatelor caracteristice 
şi a speciilor indicatoare şi a siturilor fosilifere strict protejate. 
Art. 98. Activitatea de cercetare ştiinţifică şi explorările speologice se desfăşoară 
cu acordul Administraţiei. Acordul  Academiei Române, Comisia  pentru 
Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este 
prevazut acest acord în legislaţia în domeniu este obligatoriu. 
Art. 99.  Activitatea de explorare speologică precum şi de vizitare a peşterilor din 
clasa B descrise ca atare în Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
604/2005  pentru aprobarea Clasificării peşterilor şi a sectoarelor de peşteri - arii 
naturale protejate, se va face cu acordul scris al Administraţiei Parcului. Pentru 
efectuarea de noi cercetări Administraţia Parcului îşi rezervă dreptul de a acredita 
asociaţiile speologice pe baza unui plan de lucru, activităţii anterioare şi 
recomandărilor. Acreditarea exploratorilor se va face pe perioade determinate, 
pentru fiecare obiectiv sau sector carstic, în parte, pe baza angajamentului 
solicitantului că respectă toate regulamentele speologice. Orice cavitate naturală, 
nou descoperită pe teritoriul PNB, se consideră ca facând parte din Clasa A, până 
la cercetarea şi clasificarea acesteia.  
Art. 100. La acţiunile de explorare-documentare este recomandat să participe şi 
agenţii de teren ai Administraţiei sau custozii peşterilor, care au dreptul să sisteze 
imediat acţiunea dacă aceasta nu respectă scopul, mijloacele şi durata, prevăzute 
în acordul Administraţiei Parcului. 
Art. 101.  Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de colaboratorii externi se 
realizează pe baza unui protocol de colaborare, în urma căruia Administraţia va 
acorda sprijin logistic în măsura dotării sau a calificării personalului de teren. 
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Rezultatele cercetării vor fi aduse obligatoriu la cunoştinţa Administraţiei şi vor fi 
păstrate în arhiva de specialitate. Aceste rezultate vor putea fi folosite atât pentru 
îmbunătăţirea activităţii interne cât şi în diferite materiale informative precum 
monografii, broşuri si altele asemenea, doar cu acordul autorului şi/sau a editurii 
în cazul în care rezultatele ştiinţifice vor face obiectul unor lucrări publicate sau 
în curs de publicare. APNB are obligativitatea de a menţiona sursele bibliografice 
pentru orice informaţie preluată din lucrări publicate sau în curs de publicare. 
Art. 102. Administraţia Parcului Natural Bucegi stabileşte măsurile necesare în 
vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, a speciilor de floră şi faună 
strict ocrotite şi habitate de pe suprafaţa Parcului. 
Art. 103. APNB elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică şi stabileşte 
măsuri speciale de conservare a biodiversităţii Parcului, precum şi de 
monitorizare a acesteia, care se supune spre aprobare Consiliului Ştiinţific. 
Art. 104.  APNB va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii 
de plante şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de CS şi CMN. 
Art. 105. Introducerea de specii alohtone sau modificate genetic –OMG, cum ar 
fi specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe 
suprafaţa PNB,  in culturi de pe suprafata PNB este strict interzisă. 
Art. 106. Se interzice deţinerea şi creşterea în captivitate, indiferent de forma de 
captivitate, a animalelor din fauna sălbatică pe raza ariei naturale protejate, cu 
excepţia cazurilor când se desfăşoară proiecte de repopulare sau protecţia 
speciilor cu avizul CMN şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu.  
Art. 107.  Reconstrucţia ecologică a habitatelor deteriorate se va face pe baza 
unui studiu ştiinţific avizat de CS. Pe perioada derulării proiectului de 
reconstrucţie ecologică suprafeţele ce fac obiectul reconstrucţiei vor fi gestionate 
de către APNB proprietarul sau administratorul de drept al acestora neavând drept 
de folosire asupra lor. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor 
activităţi umane desfăşurate în mod ilegal contravaloarea proiectului de 
reconstrucţie va fi suportată de către cei vinovaţi. 
Art. 108. În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care 
periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a 
acestora pe baza unei documentaţii avizate de CS. 
Art. 109.  În măsura posibilităţilor financiare, rezultatele proiectelor de cercetare 
ştiinţifică cu caracter fundamental şi aplicat vor fi publicate pentru interesul 
specialiştilor şi a persoanelor interesate în reviste de specialitate, publicaţii 
naţionale şi internaţionale. 
Art. 110. APNB poate să sprijine din fonduri proprii activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi diseminarea rezultatelor. 
 

Capitolul 4 
ECOTURISM - SILVOTURISM  

 
Art. 111. În Parcul Natural Bucegi sunt permise activităţi de turism şi de 
educaţie, cu respectarea Regulamentului Parcului. 
Art. 112. Este strict interzisă hrănirea voluntară sau involuntară a animalelor 
sălbatice.  
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Art. 113.  În perimetrul Rezervaţiilor Naturale, Monumentelor Naturale şi zona 
de protecţie integrală şi strictă este interzisă montarea corturilor, aprinderea 
focului şi părăsirea traseelor turistice marcate.  
Art. 114.  În cazul în care există solicitări pentru vizitarea unor habitate 
caracteristice pentru specii de floră şi faună ocrotite şi/sau Rezervatii  Naturale, 
turistii vor fi insotiti obligatoriu de catre agentii de teren, ghizii de turism ai 
Administratiei sau ghizi montani autorizati si legitimati de Administraţie, dacă în 
Planul de Management nu sunt prevăzute alte restricţii. Pentru serviciile de 
însoţire/îndrumare va fi percepută o taxă ce va fi stabilită de către Administraţie. 
Art. 115.  Principalele puncte de acces în Parcul Natural Bucegi sunt: Moroieni – 
Sanatoriu Moroieni – Tabere Şcolare,  Leaota – Şaua Bucşa, Simon – Valea 
Gaura, Valea Porţii – Mălăieşti, Diham – Valea Cerbului, Jepii Mici, Valea 
Urlătorii – Jepii Mari, Sinaia – Furnica, Cuibul Dorului, precum şi traseele 
instalaţiilor de transport pe cablu din localităţile Sinaia şi Buşteni. 
Art. 116. Tariful de vizitare al Parcului Natural Bucegi se instituie de către 
Administraţia Parcului şi se aprobă de către Autoritatea Publică Centrală pentru 
Protecţia Mediului, conform legii. Aceasta se stabileşte anual cu acordul 
Consiliului Ştiinţific, pentru fiecare categorie de persoane, autovehicol şi mijloc 
de campare, în parte. Tariful se percepe la punctele de acces şi control sau pe 
teritoriul Parcului de către persoane sau instituţii autorizate de Administraţia 
Parcului Natural Bucegi. Tariful de vizitare poate fi inclus şi în contravaloarea 
serviciilor de cazare, transport, de comun acord cu Administraţiile publice locale 
şi proprietarii/administratorii obiectivelor turistice şi instalaţiilor de transport pe 
cablu. 
Art. 117. Vizitarea Parcului Natural Bucegi fără plata tarifului de vizitare este 
interzisă. 
Art. 118. Vizitarea Parcului Natural Bucegi este permisă numai pe potecile 
marcate şi drumurile auto deschise şi semnalizate ca atare accesului publicului, cu 
respectarea instrucţiunilor de pe panourile informative cu care sunt echipate 
acestea. 
Art. 119.  Este interzisă parasirea  traseelor turistice marcate şi a traseelor de 
alpinism omologate, marcate şi pitonate. 
Art. 120. Deschiderea şi omologarea de noi trasee turistice si de alpinism,  
amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face în condiţiile legii cu 
acordul Administraţiei Parcului Natural Bucegi. 
Art. 121. Camparea pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se face în zona de 
dezvoltare durabilă pe amplasamente semnalizate corespunzător. 
Art. 122. În zonele de campare sunt interzise: 

a) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor, utilizarea 
oricăror materiale de origine vegetală precum cetină, ferigi, muşchi, brazde 
de iarbă, sub corturi; 
b) amplasarea de alte amenăjari cum ar fi umbrare, îngrădituri si altele 
asemenea , degradând peisajul; 

Art. 123.  În cazul locurilor de campare dotate cu amenajări specifice anume 
WC-uri ecologice, aducţiuni apă potabilă, vetre de foc, containere pentru 
colectarea deşeurilor menajere si altele asemenea, semnalizate ca atare se va 
percepe taxa de campare de către Administratorul locului, taxa fiind folosită 
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pentru întreţinerea /ecologizarea acestuia. Se poate interzice temporar camparea 
în locurile mai sus menţionate în cazul în care se constată frecventarea acestora 
de către carnasiere mari sau o degradare accelerată a mediului. 
Art. 124. Aprinderea focurilor pe teritoriul Parcului Natural Bucegi este permisă 
doar în zona de dezvoltare durabilă şi se reglementează astfel: 

a) sunt strict interzise tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, 
adunarea şi tăierea de material lemnos pentru foc în zonele în care acest 
lucru este interzis, precum şi folosirea celor doborâţi sau rupţi de fenomene 
naturale pentru foc. 
b) este interzisă aprinderea focului în golul alpin. 
c) este interzisă aprinderea focului în afara vetrelor special amenajate în 
acest scop; 
d) este interzis aprinderea focului la distanţă mai mică de 100 m de liziera 
pădurii, dacă nu este altfel reglementat şi semnalizat pe panourile 
avertizoare. 

Art. 125.  Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice 
mijloace a jneapănului, a zambrului sau a tufişurilor din zona alpină. 
Art. 126.  Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, 
puieţilor sau lăstarilor, precum şi insuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene 
naturale de către persoane care nu au această atribuţie sau în scopul construirii de 
adăposturi, amenajări etc. 
Art. 127.  Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea de plante, 
animale, roci sau fosile protejate din Parcul Natural Bucegi  indiferent de scopul 
acestei colectări. 

Art. 128.  Colectarea de specii de floră, faună, roci, minerale, speleoteme, fosile 
etc se face numai cu acordul Administraţiei Parcului Natural Bucegi, cu 
respectarea prevederilor legale. 
Art. 129.  Accesul turiştilor însoţiţi de câini în Parcul Natural Bucegi este permis 
doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă dacă nu este altfel 
prevăzut în legislaţia în vigoare.  
Art. 130. Perturbarea liniştii în zonele de extravilan, în locurile de campare şi în 
zonele cabanelor şi refugiilor este interzisă. 
Art. 131.  Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative 
şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe 
traseele turistice. 
Art. 132. Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, barierelor, 
sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului. 
Art. 133. Este interzisă degradarea traseelor turistice şi a drumurilor publice prin 
lucrări de exploatare a masei lemnoase, construcţii, aducţiuni utilităţi, etc. 
Contravaloarea lucrărilor de refacere a acestora va fi suportată de către 
executanţii acestor lucrări. 
Art. 134.  Folosirea ambarcaţiunilor de orice tip fără autorizaţia APNB, pe 
lacurile de baraj este interzisă, cu excepţia celor destinate întreţinerii amenajarilor 
hidrotehnice. 
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Art. 135.  Scăldatul şi utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare 
şi în lacurile de baraj sunt interzise. Spălarea autovehicolelor în apele din 
perimetrul Parcului este interzisă. 
Art. 136. Practicarea escaladei în PNB se face respectand  natura si conservarea 
valorilor pentru care zona a fost declarată parc natural,  conservarea din punct de 
vedere  etic alpin, a oportunitătilor viitorului. În PNB cătărărea se practică în 
concordantă cu “Declaraţia din Tirol privind cele mai bune practici în sporturile 
montane”. 
Art. 137.  Amplasarea de noi trasee de alpinism se va face doar cu avizul 
favorabil al Administraţiei şi a formaţiunii Salvamont din zonă la propunerea 
Federaţiei Române de Alpinism şi Escaladă. 
Art. 138.  Este interzisă amplasarea de trasee de alpinism în siturile de conservare 
pentru obiective geologice iar cele existente în aceste situri vor fi dezafectate pe 
teren în termen de 12 luni şi nu vor mai fi înscrise pe hărţile turistice.  
Art. 139.  Este interzisă marcarea cu vopsea a poziţiei elementelor de sprijin, 
prindere sau orice alte inscripţionări ce duc la alterarea peisajului. 
Art. 140. Practicarea escaladei sportive si a alpinismului se face pe proprie 
răspundere, sportivii fiind în permanentă constienti că practică sporturi de risc. 
Practicantii acestor activităti au obligatia să utilizeze echipament si materiale 
omologate, adecvate şi suficiente pentru parcurgerea traseului, în orice condiţii 
climatice. Pentru propria sigurantă, au obligaţia să verifice calitatea punctelor de 
asigurare indiferent de tipul traseului, iar în orice situaţie de nesigurantă se va 
întrerupe ascensiunea. Purtarea unei căsti de protectie este recomandată indiferent 
de tipul traseului. 
Art. 141. Pe teritoriul PNB, din raţiuni de conservare a patrimoniului sau de 
siguranţă a alpiniştilor, unele trasee sau zone de căţărare pot fi declarate ca fiind 
“închise”, pe timp nelimitat sau în anumite sezoane si mentionate ca atare în 
anexa la prezentul regulament sau pe site web al PNB. Pentru parcurgerea 
traseelor de cătărare din PNB este nevoie de înstiintarea administratiei parcului, si 
de aprobarea administratiei in cazul activitătilor colective organizate cum ar fi 
tabere de alpinism sau escaladă, concursuri de alpinism sau escaladă, activităţi 
lucrative de genul cursurilor de initiere, rapeluri comerciale, team building-uri  si 
altele asemenea. 
Art. 142. Practicarea cătărării pe stancă cu ajutorul sculelor de cătărare pe gheată 
-dry tooling, este interzisa in PNB. 
Art. 143. Accesul catre zonele de cătărare se va face numai pe potecile 
balizate/marcate. În absenta acestora, accesul se va face pe potecile cele mai 
evidente, evitându-se pe cât posibil avansarea pe zone de vegetatie. Pentru a 
preîntâmpina eroziunea, atât la urcare cât si la coborârea din traseu se vor evita 
scurtăturile la serpentinele potecilor. Se vor evita coborârile pe linia de cea mai 
mare panta care angrenează mari mase de pământ, grohotis, pietris sau frunze. 
Art. 144. Se interzice ruperea plantelor, crengilor copacilor sau deteriorarea 
acestora pentru accesul, amenajarea sau parcurgerea traseelor de alpinism şi 
escaladă. Se interzice, de asemenea, deranjarea animalelor, distrugerea cuiburilor 
sau orice tip de poluare pe traseele de alpinism şi escaladă . 
Art. 145. În zonele de cătărare se va mentine un nivel sonor decent, adecvat 
situatiei.  
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Art. 146. Cătărătorii care vizitează parcul au obligaţia să se informeze în mod 
corespunzător asupra particularitătilor practicării cătărării în PNB si asupra starii 
tehnice a traseelor.  
Art. 147 Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai în zonele 
desemnate ca zone de escaladă sportivă, a se vedea anexa, si numai cu avizul 
Administratiei PNB. Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu 
echipamente care îndeplinesc normele tehnice in vigoare si nu poluează natura. 
Art. 148 Desemnarea zonelor de escaladă sportivă este un instrument prin care se 
urmăreste controlul acestei activităti pe teritoriul PNB. Prin desemnarea acestor 
zone se realizează canalizarea fluxului de cătăratori spre zone mai putin sensibile 
dpdv ecologic si anume areale stâncoase curate, fără vegetatie abundentă, care nu 
găzduiesc specii de plante si animale care necesită măsuri de protectie speciale. 
Art. 149. În zonele desemnate pentru escaladă sportivă unde este semnalata 
existenta unor specii de plante si animale care necesită măsuri de protectie 
speciale se vor dezechipa traseele existente. 
Art. 150. Desemnarea zonelor în care se poate practica escalada sportivă se face 
de către Administratia PNB, conform legislatiei si procedurilor în vigoare, în 
functie de zonarea interioară a PNB si de prevederile Planului de Management al 
Parcului. 
Art. 151.  Este interzisă montarea de corturi, aprinderea focului, aruncarea 
gunoaielor, distrugerea vegetaţiei, speciilor de faună, cuiburilor, cât şi folosirea 
pulberii de magneziu la baza versantului cât şi pe traseul de alpinism /căţărare. 
Art. 152.  Este interzis accesul public cu mijloace mecanizate pe drumurile auto 
forestiere închise publicului şi semnalizate corespunzător, în pădure, pe cursurile 
de apă şi pe pajistile alpine. Este permisă folosirea acestor mijloace doar de către 
administratorii şi / sau proprietarii de teren în scopul bunei gospodăriri, înspre 
locurile deţinute de aceştia, precum şi de către echipele de intervenţie. 
Art. 153.  Este interzisă orice activitate de automobilism, motociclism sau 
ciclism, în afara drumurilor publice, pe teritoriul Parcului Natural Bucegi. 
Mountainbike-ul sportiv poate fi practicat doar  pe trasee special amenajate şi 
semnalizate corespunzător de către APNB. 
Art. 154.  Administraţia Parcului Natural Bucegi monitorizeaza turismul în 
vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Parc şi 
pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de 
restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservarea 
biodiversităţii. 
Art. 155.  Administratorii şi/sau proprietarii unităţilor de prestări servicii turistice 
şi transport pe cablu vor sprijini activitatea de monitorizare a fluxului turistic pe 
baza unui protocol de colaborare încheiat cu APNB. 
Art. 156.  Distribuirea cu sau fără plată a materialelor informative din punct de 
vedere turistic care nu sunt elaborate de catre Administraţia Parcului se va face 
doar cu acordul acesteia în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor pe care le 
prezintă. Solicitarea acordului îi revine autorului sau editorului acestor materiale 
informative. 
Art. 157.  Excursiile de grup în PNB, organizate de agenţii de turism, se 
desfăşoară numai cu participarea unui ghid de turism al APNB sau ghid autorizat 
de APNB. 
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Art. 158.  Turismul ecvestru este permis în Parc doar cu acordul APNB, pe 
traseele şi în condiţiile stabilite de aceasta. 
Art. 159.  Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare si fara plata 
tarifelor legale nu este permisă în PNB. Cei interesaţi pot obţine un permis 
temporar de la APNB, contra plăţii tarifului aprobat. 
Art. 160. Fotografierea sau filmarea faunei sălbatice se va face doar în locuri 
special amenajate şi semnalizate de către APNB. 
Art. 161. Pârtiile existente, în curs de omologare la data elaborării prezentului 
Regulament precum şi cele ce vor fi realizate în zona de dezvoltare durabilă cu 
respectarea prevederilor legale definesc domeniul schiabil din PNB. Modul de 
realizare şi administrare a acestuia va avea la bază principiile de conservare şi 
protejare a patrimoniului natural şi va respecta următoarele reguli minime:  

a) realizarea de noi pârtii se va face pe baza unui studiu de impact 
asupra biodiversităţii avizat de către Consiliul Ştiinţific şi numai în zona de 
zvoltare durabilă; 
b) amenajarea şi întreţinerea pârtiilor în vederea păstrării 
caracteristicilor tehnice pe baza cărora au fost omologate se va face pe baza 
unui proiect avizat de către APNB; 
c) întreţinerea pârtiilor în sezonul de iarnă se va face astfel încât stratul 
de zăpadă de pe acestea să asigure protecţia vegetaţiei ierbacee de pe 
suprafaţa pârtiei; 
d) este interzisă deplasarea utilajelor de întreţinere a pârtiilor în 
perioada de iarnă pe suprafeţele neacoperite de zăpadă. 

Art. 162. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri 
care presupun accesul pe teren în zona PNB şi în tabere fără acordul serviciilor 
publice de Salvamont şi avizul APNB sunt interzise.  
Art. 163. Acţiunea de silvoturism va fi organizată de către APNB în colaborare 
cu administratorii de drept ai fondului forestier, cinegetic şi piscicol conform 
principiilor de conservare şi protejare a patrimoniului natural din perimetrul PNB. 
 

Capitolul 5 
SERVICIUL SALVAMONT 

 
Art. 164. Pe teritoriul Parcului Natural Bucegi funcţionează formaţii Salvamont 
judeţene şi locale care reglementează activitatea de salvare montană, asigurând 
permanenţa în puncte fixe, cu patrule pe traseele turistice şi prin intervenţii de 
specialitate în caz de accidentare a turiştilor. 
Art. 165.  Membrii echipelor Salvamont colaborează cu Administraţia Parcului 
Natural Bucegi în acţiunile de monitorizare a activităţii de turism, de întreţinere a 
traseelor turistice omologate, de interzicere temporară sau definitivă a accesului 
pe trasee amplasate în zonele de protecţie integrală, zone de protecţie a vânatului, 
zone puternic degradate de către factorul antropic, etc semnalizate corespunzător. 
Art. 166. Administraţia Parcului Natural Bucegi sprijină logistic formaţiunile 
Salvamont în întreţinerea de trasee turistice, realizarea sau refacerea de 
construcţii specifice acestei activităţi si anume refugii turistice montane, podeţe, 
consolidări versanţi, balustrade, lanţuri si altele asemenea . 
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Art. 167.  Iniţierea şi realizarea de acţiuni cu scop de a pune în siguranţă 
activitatea de turism cum ar fi avalanşe declanşate voluntar, derocări, defrişări, 
tăierea de arbori şi arbuşti din imediata apropiere a traseelor si altele asemenea, 
vor fi obligatoriu avizate de către Administraţia Parcului. 
Art. 168.  Competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv, inclusiv cele de 
alpinism si escalada, şi /sau cultural pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se 
organizează doar cu acordul formaţiunilor Salvamont şi cu avizul Administraţiei 
PNB. 
 
                                                       Capitolul 6 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI A APELOR UZATE 
Art. 169.  Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Natural Bucegi se 
reglementează astfel: 

a) este interzisă abandonarea, incinerarea sau depozitarea în gropi săpate în 
sol a deşeurilor de orice fel. Turiştii au obligaţia de a-şi evacua deşeurile pe 
care le generează pe timpul vizitării Parcului. Deşeurile vor fi evacuate în 
afara Parcului, în locuri special amenajate pentru colectare; 
b) locurile permise pentru depozitarea temporară a deşeurilor provenite din 
activitatea cabanelor, sunt platformele special amenajate conform 
legislaţiei de protecţie a mediului, aflată în vigoare şi precizată în 
documentaţia pe baza căreia a fost obţinută Autorizaţia de Mediu şi 
Acordul de Funcţionare eliberat de către APNB; 
c) responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane, cu 
respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilităţi de acces 
pentru câini şi animale sălbatice, revine administratorilor cabanelor; 
d) administratorii cabanelor, hotelurilor, precum şi a punctelor de 
alimentaţie publică aflate în perimetrul Parcului, au obligaţia de a efectua 
permanent igienizarea de resturi menajere a suprafeţelor din jurul acestor 
locaţii; 
e) pentru terenurile situate în intravilan, proprietarii terenului, 
administratorii acestora sau împreună, de comun acord au obligaţia să 
gestioneze deşeurile generate sau abandonate; 
f) administratorii şi/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul Parcului 
au obligaţia de a igieniza permanent suprafeţele afectate de abandonul 
deşeurilor, resturilor menajere şi alte asemenea şi în acelaşi timp de a-şi lua 
măsuri de prevenire a poluării mediului pe suprafaţa avută în proprietate; 
g) responsabilitatea evacuării, cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este 
nevoie a deşeurilor provenite din activitatea cabanelor revine 
administratorilor acestora; 
h) administratorii unităţilor turistice cât şi alte administraţii/proprietari ce 
îşi desfăşoară activitatea în Parc, îşi vor evacua deşeurile, făcând dovada 
predării acestora la rampele ecologice sau vor încheia contracte de prestări 
servicii cu societăţi specializate, făcând dovada plăţii pentru serviciile de 
salubritate; 
i) construcţiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalaţii de epurare a apelor 
uzate conform reglementărilor în vigoare, iar construcţiile existente vor fi 
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dotate cu asemenea instalaţii într-un termen stabilit de comun acord cu 
proprietarul sau administratorul acestora, conform prevederilor Planului de 
Management şi a legislaţiei în vigoare. Până la utilarea cu instalaţii de 
epurare construcţiile existente vor fi dotate obligatoriu cu bazine 
hidroizolate vidanjabile. 
 

 
Capitolul 7 

ALTE ACTIVITĂŢI 
 
Art. 170.  Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a 
PNB nu este permisă. Nu este permisă distrugerea bârlogurilor, cuiburilor 
păsărilor sau colectarea ouălor acestora în PNB. 
Art. 171.   Recoltarea humusului şi decopertarea solului este interzisă pe întreaga 
suprafaţă a Parcului cu excepţia suprafeţelor din zona de dezvoltare durabila cu 
acordul APNB. 
Art. 172. Recoltarea cetinei de brad se poate face doar în partizile autorizate legal 
constituite. Este interzisă recoltarea de cetină din arbori în picioare sau seminţiş. 
Art. 173.  Recoltarea de ciuperci comestibile, fructe de pădure, plante medicinale 
în scopul comercializării acestora se va face doar cu acordul Administraţiei.  
Art. 174. Este interzisă recoltarea de: ciuperci comestibile, fructe de pădure, 
plante medicinale sau decorative cum ar fi ferigă, flori de piatră si altele 
asemenea, în scopul comercializării acestora în zonele de protecţie integrală şi 
strictă sau din speciile incluse în Lista Roşie naţională si anume incluse în 
categoria speciilor de interes comunitar sau naţional care necesită o protecţie 
strictă. 
Art. 175.  Organizarea de acţiuni specifice Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei Publice şi Internelor se vor face conform prevederilor 
legale şi informarea APNB. 
Art. 176.  Utilizarea explozibililor sau a altor materiale pirotehnice, în afara 
carierelor care funcţionează legal, este interzisă. În cazuri bine justificate, cum ar 
fi prevenirea avalanşelor, deblocarea drumurilor etc. aceste activităţi pot fi 
aprobate de APNB şi se vor desfăşura numai în prezenţa unui reprezentant al 
acesteia. 
Art. 177.  Activităţile comerciale neautorizate în perimetrul PNB sunt interzise. 
Activităţile comerciale autorizate în zonele de extravilan din PNB, în alte locuri 
decât campingurile sau unitaţile de turism este permisă numai cu acordul scris al 
APNB şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind evacuarea deşeurilor. 
 

Capitolul 8 
CARST ŞI SPEOTURISM 

 

Art. 178. Cele două peşteri din clasa B, Peştera Răteiului şi Peştera din Bucşoiu, 
nu pot face obiectul nici unei amenajări sau modificări a factorilor naturali. În ele 
sunt permise explorări speologice, cercetări ştiinţifice sau activităţi de 
documentare, pe baza unor autorizaţii emise de către Administraţia Parcului.  
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Art. 179. Perimetrul de protecţie al Complexului Carstic Rătei are scopul de a 
conserva elemente de ordin ştiinţific sau peisagistic care determină unitatea 
spaţială, funcţionarea carstică, geodiversitatea şi biodiversitatea rezervaţiilor pe 
care le cuprinde. El acoperă integral proiecţia la suprafaţă a reţelei subterane 
cunoscute şi a punctelor de pierdere a apelor de suprafaţă a căror legatură cu 
reţeaua subterană a fost dovedită. 
Art. 180. Statutul de arie protejată al rezervaţiei ştiinţifice Peştera Răteiului se  
referă la: 

a) reţeaua subterană a Peşterii Rătei, cu toate golurile componente -
galerii, săli, puturi şi hornuri, explorate sau care se vor descoperi 
ulterior şi toate microformele de relief din cadrul acesteia; 

b) toate resursele subterane reprezentate de obiecte, materiale, substanţe 
şi forme de viaţă, care există sau se formează în mod natural în 
peşteră si anume formaţiuni minerale, roci, sedimente, depozite 
paleontologice, specii de plante şi animale, acumulări de ape 
subterane; 

c) toate peşterile şi avenele de mici dimensiuni cunoscute în perimetrul 
rezervaţiei, indiferent dacă se află în legătură genetică ori 
hidrologică cu Peştera Rătei şi toate rezervele speologice existente în 
aceste peşteri; 

d) depozitele de sol, suprafeţele împădurile şi poienile din perimetrul de 
protecţie al rezervaţiei, stâncăriile, depozitele coluviale, ponoarele, 
blocurile şi aluviunile existente în perimetrul cheilor şi în talvegul 
Pârâului Rătei, cu relieful, vegetaţia şi fauna lor specifică; 
toate cursurile de apă permanente sau temporare existente la 
suprafaţa terenului sau în acviferul subteran din perimetrul 
rezervaţiei orice nouă descoperire speologică care se va face în 
perimetrul rezervaţiei. 

Art. 181. Perimetrul de protecţie este marcat vizibil, existând şi panouri 
avertizoare pe principalele drumuri de acces, în rezervaţie. Traseul său trebuie să 
se regăsească, în detaliu, în planurile de urbanism :PUG, PUZ şi PUD-rezervaţii 
şi pe toate hărţile referitoare la regiune sau zonă, indiferent de scopul lor. 
Art. 182.  Asigurarea protectiei Peşterii Răteiului şi a perimetrului său de 
protecţie se face de către Administraţia Parcului, cu sprijinul SC GCLT 
Dâmboviţa SA, în conformitate cu legislaţia de mediu, planul de management al 
PNB şi obligaţiile contractului de administrare. 
Art. 183. Accesul în perimetrul de protecţie se face pe drumul auto forestier 
Rătei. 
Art. 184. Accesul către intrările peşterilor şi principalele situri exocarstice este 
permis numai pe poteci marcate. 
Art. 185. Pentru protecţia siturilor, conservarea peisajului, biodiversităţii şi 
evitarea accidentelor în locurile cu acces reglementat anume peşteri, locurile 
periculoase cum ar fi abrupturi, stânci izolate, blocuri instabile, grohotişuri, căderi 
de pietre sau vulnerabile cum ar fi floră, faună, pădure, fenomene 
geomorfologice, se va monta bariere sau panouri avertizoare, care vor anunţa 
pericolul şi vor limita accesul. 
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Art. 186. Agenţii de teren, ghizii specializaţi sau conducătorii de grup au 
obligaţia să interzică accesul pe anumite trasee de vizitare, în următoarele situaţii: 

a)  grup prea numeros; 
b)  starea vremii nefavorabilă; 
c) echipament neadecvat; 
d) pericol de viitură; 
e)  persoane cu o stare fizică sau psihică inadecvată. 

Art. 187. In perimetrul de protecţie sunt reglementate strict şi marcate locurile de 
campare, accesul autovehicolelor şi parcarea acestora. 
Art. 188. Camparea se va face, în limita locurilor disponibile. 
Art. 189. Este interzisă, într-un perimetru de protecţie, montarea corturilor sau 
bivuacurilor, în afara locurilor de campare şi accesul autovehicolelor, în afara 
drumurilor. 
Art. 190. Legătura domeniului subteran cu terenurile de la suprafaţă se face prin 
intermediul deschiderilor carstice, care trebuie protejate. Acestea sunt spaţii de 
dimensiuni variate, reprezentate prin sisteme de fisuri, diaclaze, ponoare, pâlnii 
ale dolinelor, guri de peşteră ,libere sau colmatate, care asigură ventilaţia reţelei 
subterane, infiltraţia precipitaţiilor, circulaţia organizată a apei, pătrunderea 
faunei, tranzitul depozitelor sedimentare şi a substanţelor trofice. Prin intermediul 
deschiderilor carstice au loc, de asemenea, pătrunderea în subteran a unor 
substanţe poluante, propagarea efectelor unor accidente ecologice produse la 
suprafaţă şi toate intervenţiile antropice asupra reţelei subterane. 
Art. 191. Pătrunderea în orice deschidere speologică, indiferent de scop, se poate 
face numai cu o autorizaţie explicită pentru Peştera Rătei şi Peştera din Bucşoiu.  
Art. 192. Este interzisă orice activitate de derocare sau dezobstrucţie care să ducă 
la apariţia unor noi deschideri speologice, fără un studiu ştiinţific aprobat de 
Academia Română. 
Art. 193. In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, accesul în rezervaţiile speologice este 
autorizat de către Administraţia Parcului, în funcţie de scop, după cum urmează: 

a) în peşteri sau sectoare de peşteră din clasa B, pentru activităţi 
ştiinţifice, de explorare şi turism ecologic cu caracter limitativ; 
b) în peşteri sau sectoare de peşteră din clasa C, pentru activităţi de 
documentare, explorări speologice, cercetări ştiinţifice, amenajări 
turistice şi speoturism; 

Art. 194. Autorizaţia se eliberează, pe baza unei cereri tip prevăzută în anexa nr. 
16, din care să reiasă calitatea şi competenţa solicitantului, scopul, mijloacele, 
durata, proporţiile şi garanţiile acţiunii. Ea este valabilă numai pentru persoana 
sau grupul nominalizat, tipul de acţiune şi peştera pentru care a fost emisă. 
Art. 195. Prelevarea de eşantioane mineralogice, probe din depozite, apă, aer sau 
microbiologice, măsurătorile microclimatice sau hidrologice, colectarea de floră 
sau faună, obiecte de interes arheologic sunt permise numai cu aprobarea 
explicită a Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii. 
Art. 196. Efectuarea de fotografii, filme sau înregistrări video necesită, de 
asemenea, o aprobare explicită. Cercetătorul care derulează asemenea activităţi 
este obligat să respecte legislaţia asupra patrimoniului natural, patrimoniului 
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cultural, proprietăţii intelectuale şi este răspunzător de păstrarea integrităţii 
mediului subteran. 
Art. 197. Accesul în sectoarele neprotejate prin porţi ale Peşterii Rătei şi ale 
Peşterii din Bucşoiu sau în oricare altă peşteră din Complexul carstic Rătei este 
interzis, indiferent de scop, fără aprobarea Administraţiei. Orice persoană care 
este găsită în aceste spaţii subterane va fi sancţionată conform legii. 
Art. 198. Pentru activităţi ştiinţifice şi de explorare autorizaţia se poate elibera 
pentru o perioadă de timp şi dă dreptul la mai multe intrări în subteran, iar pentru 
restul situaţiilor este valabilă o singură dată. 
Art. 199. Accesul în subteran al persoanelor autorizate este stabilit de 
Administraţia Parcului, în prealabil, în funcţie de programul anual al vizitelor, 
mărimea sau componenţa grupului şi numărul de solicitări. Persoanele care au 
primit aprobarea pot solicita accesul pentru o anumită perioadă a anului. 
Art. 200.  Pentru peştera Rătei, vizitarea rezervaţiei, prin deschiderea porţilor de 
acces in sectoarele de protecţie maximă, este restricţionată în ceea ce priveşte 
numărul de vizitatori anual, numărul maxim de vizite anuale şi numărul maxim 
de vizitatori aflaţi simultan in subteran, după cum urmează: 100 de persoane pe 
an, în maximum 8-10 vizite, în grupuri de maximum 10 persoane, din care cel 
puţin un ghid specializat. 
Art. 201. Se consideră vizită a unei rezervaţii speologice, orice pătrundere a 
agenţilor de teren sau ghizilor pentru însoţirea unei persoane sau a unui grup de 
persoane autorizate. Administraţia Parcului va ţine o evidenţă strictă a aprobărilor 
de acces, programării vizitelor, vizitelor efectuate şi persoanelor care au efectuat 
vizita, pentru fiecare peşteră.  
Art. 202. Cazurile de forţă majoră cum ar fi accidentele speologice, lucrări de 
consolidare a porţilor, activităţi urgente impuse de protecţia şi conservarea 
peşterilor cum ar fi igienizare, depoluare si altele asemenea, nu intră în categoria 
vizitelor. Alte activităţi desfăşurate de custozi, în vederea exercitării atribuţiilor, 
care nu au caracter de urgenţă, se vor efectua în lunile /sezoanele cu mai puţine 
solicitări de vizitare. Este interzis accesul în subteran, indiferent de scop sau 
durată, a persoanelor care nu posedă un echipament de protecţie adecvat si anume 
haine groase şi rezistente, încălţăminte specifică şi două surse independente de 
iluminat adecvate pentru speologie şi în stare de funcţionare.  
Art. 203. Inaintea oricărei vizite agentul de teren sau ghidul însoţitor este obligat 
să verifice echipamentul, starea de sănătate a participanţilor şi eventualele 
provizii, aparate sau materiale existente la aceştia. In cazul unor situaţii care nu 
sunt în conformitate cu scopul vizitei, securitatea grupului, dificultatea traseului 
sau starea vremii anume situaţia pluviometrică, hidrologică si altele asemenea, 
agentul de teren sau ghidul are dreptul să contramandeze vizita sau să o interzică 
anumitor participanţi. 
Art. 204. Agentul de teren sau ghidul, după caz este obligat, de asemenea, să 
aducă la cunoştinţa tuturor vizitatorilor prezentul regulament, programul vizitei, 
iar pentru persoanele neavizate, normele de activitate şi comportament în 
subteran, în conformitate cu regulamentele Federaţiei Române de Speologie. 
Vizitatorii vor confirma în scris acceptarea respectării regulamentului rezervaţiei, 
normelor de activitate în subteran şi a deciziilor sau instrucţiunilor însoţitorului. 
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Art. 205. Responsabilitatea asupra securităţii peşterii şi a grupului de vizitatori 
revine în totalitate ghidului însoţitor. In conditiile în care ghidul a verificat 
condiţiile de acces şi s-a asigurat de respectarea normelor de activitate în subteran 
de către membri grupului, fiecare persoană răspunde de eventualele accidente sau 
incidente pe care le provoacă, sieşi sau altor participanţi. 
Art. 206. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, întreaga reţea de goluri subterane şi peşteri 
din perimetrul Parcului Natural Bucegi reprezintă un bun al patrimoniului 
speologic naţional, supus protecţiei şi conservării. 
Art. 207. In acest scop sunt interzise, în spaţiul şi vecinătatea lor, orice fel de 
activităţi neautorizate sau care pot pune în pericol integritatea sau echilibrul 
natural al peşterilor şi rezervelor acestora.  
Art. 208. Sunt interzise dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea 
speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor, constând din fosile, obiecte 
arheologice, exemplare de faună, vestigii istorice. Este interzisă, de asemenea, 
orice degradare, prin inscripţionare sau poluare, a peşterilor, prin depozitarea în 
interiorul lor sau în elementele de relief, cu care acestea comunică, de obiecte, 
deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice 
natură. 
Art. 209. Orice încercare de deschidere, distrugere, săpare în vecinătate unei porţi 
sau a unui zid de protecţie sau orice pătrundere, în spaţiul strict protejat al peşterii 
Rătei, prin spaţiul unei porţi sau alte locuri, deschise în mod natural sau prin 
mijloace artificiale, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii, 
indiferent de scopul pătrunderii în subteran. 
Art. 210. Pe traseele de vizitare, în locurile sensibile se vor monta benzi 
indicatoare şi delimitatoare, din materiale vizibile şi adecvate, iar în locurile cu 
pericol de accidente, se vor monta corzi fixe sau vizitatorii vor fi asiguraţi, în 
coardă. 
Art. 211. Sunt strict interzise abandonarea resturilor de carbid provenite în urma 
curăţării lămpilor speologice, abandonarea bateriilor uzate sau a ambalajelor de 
orice natură, abandonarea sau depozitarea de alimente, resturilor de alimente, care 
prin alterare pot deveni toxice pentru fauna cavernicolă sau a oricăror obiecte care 
afectează negativ mediul subteran. 
Art. 212. Sunt interzise, în orice peşteră, surse de iluminat poluante şi efectuarea 
de fotografii, prin mijloace pirotehnice cum ar fi magneziu si altele asemenea. 
Art. 213. Toţi vizitatorii autorizaţi vor primi informaţiile referitoare la 
programarea vizitei, durata, traseul stabilit, echipamentul necesar, eventuale 
modificări de program şi diverse informaţii ştiinţifice sau tehnice referitoare la 
complexul carstic, peşteră sau traseul vizitei. 
Art. 214. Vizitatorii peşterii Rătei au obligaţia să respecte termenii autorizaţiei, 
programarea vizitei, scopul vizitei, durata acesteia, traseul impus şi deciziile 
custozilor privind derularea vizitei. Respectarea prezentului regulament, a 
condiţiilor de acces şi a normelor de protecţie în subteran sunt, de asemenea 
obligatorii. 
Art. 215. In perioada vizitei, începând cu o zi înaite şi terminând cu o zi după, 
vizitatorii autorizaţi au dreptul să campeze în locul stabilit acestui scop din 
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perimetrul rezervaţiei, cu respectarea condiţiilor stabilite de către Administraţia 
Parcului. 
Art. 216. Persoanele autorizate şi însoţitorii acestora , ghizi,  vizitează Complexul 
carstic Rătei pe proprie răspundere. De asemenea, vizitarea celorlalte peşteri sau 
avene din clasele C şi D se face pe răspunderea vizitatorilor. 
Art. 217. Evidenţa autorizaţiilor de vizitare, programarea vizitelor şi legatura cu 
solicitanţii de vizite speologice se va face de către Administraţie, care are 
obligaţia să ţină la zi un registru pentru fiecare rezervaţie speologică. 
Art. 218. Registrul de evidenţă a intrărilor în peşteră şi activităţilor din subteran 
va cuprinde toate intrările, inclusiv cele efectuate de agenţii de teren şi ghizi. 
Rubricile ce vor trebuie completate în registru sunt enumerate în anexa nr.16. 
Art. 219. Orice încercare de explorare în peştera Rătei se face, numai cu 
aprobarea Administraţiei. 
Art. 220. Accesul minorilor în peşteri se va face numai însoţiţi de ghizi 
specializaţi sau părinţi, aceştia asumându-şi răspunderea oricărui incident sau 
accident. Agentul de teren sau ghidul care însoteşte grupul are libertatea de a 
refuza motivat prezenţa minorului, chiar dacă există consinţământul părinţilor. 
Art. 221. Prezentul regulament se va afişa în punctele de informare din Peştera 
Rătei şi Peştera Ialomiţei. 

 
Capitolul 9 

FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR 
 

Art. 222.  Finanţarea activităţilor Parcului Natural Bucegi se asigură din fonduri 
provenite din: 

a) alocatia anuala din partea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva 
RA. conform  Contractul de Administrare încheiat între Regia 
Nationala a Padurilor – Romsilva RA. şi MMGA completat si 
reactualizat; 

b) fonduri structurale prin implementarea de proiecte cu surse de 
finantare diversa; 

c) taxe, tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilitatile, serviciile 
si activitatile specifice desfasurate in Parc, sponsorizari,  venituri 
realizate din contracte de colaborare . 

 
 

Capitolul 10 
SANCŢIUNI 

 
Art. 223. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage după caz 
răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform 
legislaţiei în vigoare. 
Art. 224. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul 
Administraţiei Parcului Natural Bucegi şi de către personalul altor instituţii 
abilitate ale statului în limita competenţelor acestora. Personalul împuternicit să 
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aplice Regulamentul işi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi 
popularizat în mass–media şi pe panourile informative de la intrările în Parc. 
Art. 225.  În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Administraţiei PNB 
are dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost 
surprinse încercând să comită fapte care constituie contravenţii pe raza PNB. 
Art. 226.  Constituie contravenţie neprezentarea actelor de identitate, la 
solicitarea personalului Administratiei PNB, când acestea sunt solicitate la 
constatarea unor acţiuni/fapte ce constituie contravenţii.  
Art. 227.  Constituie contravenţie neprezentarea autorizaţiei de mediu pentru 
activităţile desfăşurate, de către proprietarii şi administratorii de facilităţi 
turistice, unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, activităţi de exploatare şi 
valorificare a resurselor naturale regenerabile şi neregenerabile la solicitarea 
Administraţiei PNB. 
Art. 228.  Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor 
se fac de către personalul APNB şi de către personalul altor instituţii ale statului 
în baza competenţelor legale.  
Art. 229.  In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza, apararea si 
administrarea ariei naturale protejate, precum si in activitatea de constatare si 
sanctionare a contravenţiilor din prezenta lege personalul Administraţiei Parcului 
Natural Bucegi este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implică 
exerciţiul autorităţii de stat.  
 

Capitolul 11 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 230.  Prezentul Regulament face parte integrantă din Planul de Management 
al Parcului Natural Bucegi. 
Art. 231. Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Administraţiei 
Parcului Natural Bucegi, cu acordul Consiliului Ştiinţific. 
Art. 232. Nerespectarea prezentului Regulament se sancţionează conform 
legislaţiei specifice în vigoare. 
Art. 233. Toate activităţile, turistice, economice, silvocinegetice, miniere, 
educativ-culturale, ştiinţifice, etc. se supun prevederilor Regulamentului Parcului.  
Art. 234. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

 
 


