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CAPITOLUL I 

 

Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul sitului 

Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos sit cărui cod este ROSCI0007. 

 

Art. 2. Baza legală pentru prezentul Regulament este constituită din următoarele acte 

normative: 

a) Convenţia de custodie nr. 0010 din 22.02.2010 încheiată între Ministerul Mediului şi 

Pădurilor prin Diecţia Generală protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale 

Protejate şi Organizaţia GeoEcologică ACCENT;  

b) Directiva Păsări, Directiva Consiliului Europei 79/409 EEC privind conservarea 

păsărilor sălbatice adoptată la 2 aprilie 1979; 

c) Decretul nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia 

patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la 16 noiembrie 1972; 

d) Directiva Habitate, Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la 

conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992. 
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e) Legea nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea României la Convenţia privind 

conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 

septembrie 1979; 

 

f) Legea  nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea 

biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992; 

g) Legea nr. 69 din 15 iulie 1994 pentru aderarea României la Convenţia privind 

comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată 

la Washington la 3 martie 1973; 

h) Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996, Legea apelor; 

i) Legea  nr. 13 din 8 ianuarie 1998 pentru aderarea României la Convenţia privind 

conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 

1979; 

j) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 494/2005 privind aprobarea 

procedurilor de încredinţare a administrării şi de atribuire în custodie a ariilor naturale 

protejate. 

k) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 

modificată şi completată prin Legea 265/2006 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

164/2008. 

l) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  ;  

 

Art. 3. Obiectivul prezentului Regulament este de a stabili măsurile necesare asigurării 

stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor pentru care aria naturală 

protejată a fost declarată sit Natura 2000. 
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CAPITOLUL II 

Înfiinţarea, scopul, aşezarea, limitele, suprafaţa, zonarea 

sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos 
Art. 4.  Înfiinţare 

a) Situl de Importanţă Comunitară - Bazinul Ciucului de Jos al cărui cod este ROSCI0007 

–  harta sitului în Anexa I – este arie naturală protejată de interes comunitar în categoria 

sit de importanţă comunitară conform Directivei Consiliului 92/43/CEE, desemnat prin 

Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 776/2007. 

b) Lista speciilor şi habitatelor de interes comunitar care sunt protejate în situl Bazinul 

Ciucului de Jos se găseşte în fişa standard a sitului – Bazinul Ciucului de Jos al cărui 

cod este ROSCI0007. 

 Art. 5.  Scop 

a) Să se asigure starea de conservare favorabilă pe termen lung a Sitului Natura 2000 - 

Bazinul Ciucului de Jos şi  implicit a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din 

interiorul sitului, prin planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ, 

eficient cu implicarea autorităţilor, a ONG-urilor, experţilor de specialitate, instituţiilor 

de cercetare, universitare şi nu în ultimul rând a localnicilor. 

b) Situl Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos este important pentru conservarea şi 

utilizarea durabilă a patrimoniului natural – speciile de floră, faună periclitate, 

vulnerabile, endemice şi/sau rare, precum şi habitatele naturale de importanţă 

comunitară. 
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Art. 6.  Aşezare, limite, suprafaţă 

a) La nivel regional: Situl este inclus într-o singură regiune de dezvoltare, Regiunea de 

Dezvoltare Centru. La nivel regional: Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Sibiu 

are atribuţii privind implementarea Reţelei Natura 2000.  

b)  La nivel judeţean: Situl este situat 100% pe teritoriul judeţului Harghita. APM Harghita 

este instituţia implicată în implementarea Reţelei Natura 2000.  

c) Localităţi: Situl se suprapune pe teritoriul administrativ a 4 comune. Din punct de 

vedere al distribuţiei teritoriale pe localităţi situl este distribuit după cum urmează: 

Sâncrăieni 4%, Sânsimion 19%, Sântimbru 6%, Tuşnad 11%. Includerea teritoriului în 

situl respectiv este resimţită de comunitatea locală. O parte din intravilanul unor 

localităţi sunt în interiorul sitului. 

d) În localităţile din interiorul şi vecinătatea sitului locuiesc: Sâncrăieni - 2476 locuitori; 

Sânsimion - 3435 locuitori; Sântimbru - 2064 locuitori; Tuşnad - 2144 locuitori. Total 

locuitori: 10119. Dacă în trecut exista o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei, în prezent 

există un interes în creştere pentru realizarea de reşedinţe în acestă zonă. 

e) Limitele sitului sunt stabilite în Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile 

776/2007. Harta localizării şi harta Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, sunt 

prezentate în Anexa I. 

f) Suprafaţa totală este de 2.693 ha. Lungimea totală este de cca. 26.000 m. Altitudinea 

medie este de 655 m. 

g) Coordonatele Sitului sunt: Latitudine N 46º 14' 49'' şi Longitudine E 25º 52' 3''. 

h) Pe teritoriul Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos se găsesc un număr de 6 

rezervaţii naturale botanice ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului 

Judeţean Harghita, şi a Legii nr. 5/2000, şi anume: Mlaştina Valea de Mijloc - 4 ha; 

Mlaştina Benes - 4 ha; Mlaştina Borsaros – Sâncrăieni - 1 ha; Mlaştina Csemo- Vrabia - 

5 ha; Mlaştina Nyirkert - 4 ha; Mlaştina Nadas - 4 ha.  

Art. 7.  Zonarea internă funcţională a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos  
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a) Responsabilitatea managementului Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos revine 

Organizaţiei GeoEcologice ACCENT prin persoanele delegate în vederea exercitării 

custodiei, pe baza legitimaţiilor de custode. 

b) Custodele urmăreşte încadrarea activităţilor din perimetrul Sitului Natura 2000 - 

Bazinul Ciucului de Jos în cadrul legal stabilit de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 57 din 20 iunie 2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

c) Zonarea funcţională a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos are la bază criterii 

legate de activităţile permise şi de valorile deosebite ce se constituie în obiective majore 

pentru conservare. În zone de protecţie integrală intră habitatele umede – ape 

curgătoare, mlaştini, ape stagnante, ape stagnante, stufărişuri, rogozişuri, zăvoaie de 

luncă, canale de desecare – şi malurile acestora pe o fâşie de 3-6 m, în funcţie de 

mărimea habitatelor. Mlaştinile din sit cu protecţie integrală sunt: Mlaştina Valea de 

Mijloc, Mlaştina Benes, Mlaştina Borsaros, Mlaştina Csemo, Mlaştina Nyirkert şi 

Mlaştina Nadas. 

Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului 

natural din interiorul ariilor naturale protejate.  

În zonele de protecţie integrală sunt interzise: 

i) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de 

folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

ii) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei 

naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate 

asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.  

În zonele de protecţie integrală se pot desfăşura următoarele activităţi: 

i) ştiinţifice şi educative; 

ii) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;  

iii) utilizatea raţională a fâneţelor pentru cosit şi a păşunilor pentru păşunat numai cu 

animale domestice, de către proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de 
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utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 

suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele prevăzute de legislaţia în vigoare 

astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

iv) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

v) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, 

grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza 

aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune 

provizoriu, elaborat în acest scop de Custode şi valabil până la intrarea în vigoare a 

planului de management; 

vi) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea 

Custodelui, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului; 

vii) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea Custodelui, în baza 

aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  

Zonele de management durabil sunt zone tampon, care fac trecerea între zonele de 

protecţie integrală şi zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane – păşuni, 

fâneţe, terenuri arabile şi altele asemenea.  

În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi: 

i) ştiinţifice şi educative; 

ii) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

iii) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în 

perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de Custode, astfel încât să nu fie afectate 

habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

iv) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

v) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, 

grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu 
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aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune 

provizoriu, elaborat în acest scop de Custode şi valabil până la intrarea în vigoare a 

planului de management; 

vi) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi reabilitării 

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Custodelui, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; 

vii) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul Custodelui, emis în 

baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  

viii) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 

productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea 

normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice 

sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul Sitului sau de comunităţile 

locale, cu acordul Custodelui;  

ix) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, 

precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

x) activităţi de vânătoare şi pescuit sportiv, numai pentru speciile şi în perioadele 

avizate de Custode.  

Zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane reprezintă zonele de intravilan şi 

zonele în care sunt permise activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de 

interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor 

naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative asupra biodiversităţii.  

i) activităţi de vânătoare şi pescuit sportiv, numai pentru speciile şi în perioadele avizate 

de Custode; 

ii) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor; 

iii) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această activitate a 

fost începută înaintea înfiinţării Sitului, cu acte de reglementare în vigoare; 
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iv) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

v) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi 

creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de 

agricultură ecologică; 

vi) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. 

d) Zonarea Sitului este prezentată în hărţile din Anexa I 

e) Responsabilitatea administrării Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, denumit 

în continuare Sit, revine Custodelui Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos, 

denumit în continuare Custode, şi anume Organizaţia GeoEcologică ACCENT pe 

baza Contractului de Custodie nr. 0010 din 22.02.2010 încheiat cu Ministerul Mediului 

şi Pădurilor conform Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 

1533/2008. În acest scop Custodele elaborează planul de management, prin care se 

realizează zonarea sitului, precum şi gospodărirea unitară şi integrată a Sitului, 

urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi 

supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Sitului, astfel încât să se 

asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Sitului Natura 2000 - Bazinul 

Ciucului de Jos, în conformitate cu obiectivele de Sit Natura 2000 prin Ordonanţa de 

Urgenţă  a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007cu modificările şi completările ulterioare. 

f) Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii sunt realizate prin implicarea 

populaţiei locale şi în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, ONG-

uri de specialitate şi consultanţii ştiinţifici implicaţi în program. 

g) Participarea factorilor interesaţi la managementul Sitului se asigură prin organizarea, de 

către Custode, a unor întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor interesate, dezbateri publice 

cu membrii comunităţilor locale, întâlniri cu operatorii economici interesaţi, „zile 

deschise” pentru publicul interesat. 
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h) Avizul Custodelui se eliberează conform procedurii interne de avizare, stipulată în 

Anexa II a regulamentului. 

 

CAPITOLUL III 

Reglementarea activităţilor în cadrul  

Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos 
  

Art. 8. Accesul şi circulaţia în Sit 

a) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Sitului. Prin 

excepţie, accesul public cu mijloace motorizate este permis pe drumurile deschise 

circulaţiei publice – drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri 

comunale, drumuri agricole. Circulaţia cu mijloace motorizate pe drumurile de 

exploatare agricole/forestiere este permisă numai proprietarilor/deţinătorilor de terenuri 

agricole sau păduri şi angajaţilor acestora. Astfel, se interzice circulaţia cu 

autovehicule/vehicule motorizate pe digurile râului Olt pe păşuni şi fâneţe, în zone cu 

vegetaţie lemonoasă. 

b) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul 

Custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu –Unităţile 

administraţiei publice locală poliţie, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de 

gospodărirea apelor, ambulanţă și altele asemenea –,  proprietarii/deţinătorii de terenuri 

agricole sau păduri şi angajaţii acestora, personalul împuternicit pentru 

patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază 

de delegaţie. Accesul cu vehicule motorizate în sit, sau sporturi motorizate în interiorul 

sitului nu vor fi sprijinite şi acceptate de Custode.  
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c) Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează carburanţi 

fosili. 

d) Este interzisă trecerea vehiculelor motorizate prin albia râului Olt şi spălarea 

autovehiculelor în râul Olt, în afluenţii acestuia precum şi în braţe moarte. 

e) Trecerea prin albia râului Olt cu vehicule tractate de animale se permite numai la 

vadurile tradiţionale. 

f) Se interzice scăldatul animalelor în râul Olt, afluenţii acestuia precum şi în braţe moarte. 

Art. 9.  Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit 

a) În zonele cu vegetaţie forestieră inclusă în Sit, Valea de Mijloc, Băile Nadaş, se execută 

numai lucrările care sunt în concordanţă cu planul de management/măsurile de 

conservare valabile până la aprobarea planurilor de management al Sitului, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a Sitului. 

b) Alte lucrări silvice altele decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar 

cu avizul Custodelui. 

c) Reamenajarea unităţilor de producţie de pe teritoriul Sitului se va face în colaborare cu 

Custodele, ţinându-se cont de zonarea internă a Sitului. 

d) Se interzice plantarea de specii exotice de arbori pe terenurile din zonele cu vegetaţie 

forestieră.  

 e) Arboretele cu specii exotice vor fi înlocuite cu specii autohtone de arbori, de către 

proprietarii acestora, în colaborare cu Custodele Sitului. 

f)  Activităţile de gospodărire a vânatului se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de Urgenţă  a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu 

modificările i completările ulterioare şi a Legii nr. 407/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 i) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor de 

vânătoare a căror suprafaţă se suprapune parţial suprafeţei Sitului, vor delimita zonele 
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de linişte a faunei cinegetice, zone în care exercitarea vânătorii este interzisă, astfel încât 

să fie constituite în suprafaţa Sitului.  

 (ii) În cazul capturării pe baza derogărilor obţinute,  în teritoriul Sitului a unor 

exemplare aparţinând speciilor ocrotite, vânătorul, gestionarul fondului cinegetic, este 

obligat să prezinte animalul capturat, autorizaţia de vânătoare la solicitarea Custodelui. 

O copie a Raportului de derogare completat după fiecare caz se va transmite şi către 

Custodele sitului. 

g) Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic, exotice, a fondurilor de vânătoare 

din cuprinsul Sitului. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes cinegetic 

se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui. 

h) Se interzice hrănirea speciilor de interes cinegetic în fondurile de vânătoare din 

cuprinsul Sitului fără acordul Custodelui. 

i) Se interzic activităţile de vânătoare în zonele de protecţie integrală a Sitului. 

j) Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu 

modificările şi completările ulterioare şi OUG 23/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

k) Cu excepţia bazinelor acvatice amenajate pentru piscicultură, pescarii sunt obligaţi să 

respecte perioada de interzicere a pescuitului pentru toate speciile conform prevederilor 

legale. Pescarii sunt obligaţi să prezinte permisul de pescuit şi captura la solicitarea 

Custodelui. 

l) Se interzice păstrarea exemplarelor de peşte şi alte vieţuitoare acvatice cu dimensiuni 

sub cele admise la pescuit în bazinele piscicole naturale, conform legislaţiei în vigoare. 

Se interzice păstrarea mai multor exemplare de peşti pe zi decât cele admise la pescuit în 

bazinele piscicole naturale, conform legislaţiei în vigoare.  
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m) Se interzice popularea cu specii exotice de peşti a apelor naturale – râul Olt şi afluenţii 

acestuia, braţele secundare braţele moarte – şi a canalelor din cuprinsul Sitului. Orice 

activitate de populare cu peşte se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui. 

n) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de interes comunitar 

şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise: 

i) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare; 

ii) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi 

de migraţie; 

iii) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură; 

iv)  deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă; 

v) capturarea, deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără 

autorizaţia autorităţii de mediu competente. 

o) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de 

personalul Custodelui şi sancţionate de către organe ale statului cu atribuţii în zona 

Sitului, aceştia fiind împuterniciţi în acest sens. 

p) Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, cele de protecţia 

fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Ariei se organizează în comun de 

către personalul de specialitate al deţinătorilor legali şi Custodele Sitului. 

Art. 10.  Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor 

a) Se interzice schimbarea folosinţei pajiştilor – păşunilor şi fâneţelor. Vor fi folosite ca 

terenuri arabile doar terenurile, care până la intrarea în vigoare a prezentului regulament 

au fost folosite ca atare, cu excepţia terenurilor la care au fost lucrări de îmbunătăţiri 

funciare, anterior includerii acestora în Sit. 

b) Împădurirea pajiştilor se va face numai cu specii de arbori autohtone şi corespunzătoare 

cadrului biogeografic, cu acordul Custodelui. 
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c) Închirierea pajiştilor aflate în zona de protecţie integrală către deţinători de animale din 

zona învecinată Ariei, alţii decât proprietarii pajiştilor, se face pe bază de contract 

încheiat între părţi cu acordul Custodelui. 

d) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face la o distanţă de minim 100 m de malul 

apelor sau a habitatelor umede şi numai cu avizul Custodelui. 

e)  Gospodărirea terenurilor cu vegetaţie ierbacee se supune următoarelor reglementări: 

aa) să nu fie arate, discuite, scarificate, supraînsămânţate terenurile; 

bb) să nu fie folosite îngrăşăminte chimice, amendamente şi substanţe de protecţie a 

plantelor,  

cc) îngrăşămintele naturale – gunoi de grajd, compost – pot fi aplicate în mod 

tradiţional; 

dd) să nu fie incendiată vegetaţia; 

ee) să nu fie folosite utilaje de cosit rotative; 

ff) cositul se va realiza de la interiorul spre exteriorul parcelei; 

gg) masa vegetală cosită trebuie strânsă în maxim două săptămâni de la efectuarea 

cositului; 

hh) păşunatul nu poate fi început înainte de retragerea apelor de primăvară de pe păşuni; 

ii) să nu se afecteze regimul hidrologic al pajiştilor, prin drenare, desecare; 

jj) să fie îndepărtate speciile de plante exotice invazive; 

kk) fiecare turmă şi/sau cireadă de animale are dreptul la trei câini însoţitori/de pază; 

ll) câinii însoţitori vor purta obligatoriu jujeu la gât cu dimensiunile stabilite de lege şi 

vor prezenta adeverinţa de vaccinare; 

mm) să fie păstrate pâlcurile de arbori şi să fie păstraţi arborii solitari existenţi; 

nn) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi să fie păstraţi arbuştii de la marginea 

parcelelor; 

oo) îndepărtarea tufărişului se va realiza în perioada 1 august – 28 februarie, cu 

menţinerea pe suprafeţe a minim 5%, maxim 10% tufăriş. 
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f) Custodele monitorizează activitatea de păşunat în Sit pentru stabilirea impactului acestei 

activităţi asupra florei şi faunei din Sit şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în 

zonele afectate. 

g)  Adăpatul animalelor se face în mod tradiţional, respectând legislaţia în vigoare. 

Art. 11. Cultivarea terenurilor arabile 

a) Pe teritoriul Sitului este permisă numai cultivarea terenurilor arabile existente la data 

înfiinţării Sitului, cu excepţia zonelor de protecţie integrală, unde se interzice aratul 

terenurilor. 

b)  Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic. 

c)  Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări: 

i) îngrăşămintele naturale – gunoi de grajd, compost – pot fi aplicate în mod tradiţional; 

ii) cantitate îngrăşămintelor chimice, amendamentelor şi a substanţelor de protecţie a 

plantelor nu va depăşi cantitatea prevăzută de lege. Pe terenurile unde nu s-a folosit 

îngrăşăminte chimice, amendamente şi  substanţe de protecţie a plantelor înaintea 

desemnării sitului se van folosi numai cu Avizul Custodelui iar cantităţile vor fi 

monitorizate ulterior; 

iii) să nu fie incendiată vegetaţia, nici resturile vegetale; 

iv) să nu se afecteze regimul hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare; 

v) să fie îndepărtate speciile de plante exotice invazive; 

vi) să fie păstraţi arborii solitari sau păstrate pâlcurile de arbori existenţi; 

vii) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor; 

viii) să fie păstrată o bandă nearată de minim 6 m de la malul habitatelor acvatice - râul 

Olt, afluenţii acestuia - sau umede - mlaştini, braţe moarte, iar canelele de desecare 

vor fi monitorizate, pentru a preveni intrarea directă a produselor chimice în sistemul 

de apă a Sitului. 
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Art. 12. Cercetare ştiinţifică 

a) Cercetarea ştiinţifică în Sit va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului 

primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul Sitului. 

b) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în Sit, acceptate şi avizate de 

forurile ştiinţifice abilitate, Custodele, consultând consilierii ştiinţifici, propune măsurile 

de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Sitului. 

c) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Sitului se desfăşoară cu avizul 

Custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de 

cercetare. La finalizarea cercetărilor titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia 

Custodelui un raport de cercetare. 

d) În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind Situl, furnizate de 

Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure 

accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a 

Sitului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra 

utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract. 

Art. 13. Turism, reguli de vizitare 

a)  În Sit sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu respectarea regulilor 

de vizitare, potrivit prezentului Regulament. 

b) Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor 

indicatoare şi informative se fac numai cu avizul Custodelui şi, în cazul traseelor noi, 

după omologarea acestora conform prevederilor legale. 

c)  Camparea pe teritoriul Sitului se reglementează astfel: 

 i) Camparea este permisă în locurile amenajate şi marcate în acest sens de deţinătorii de 

terenuri cu avizul Custodelui; 

 ii) este interzis amenajarea locurilor de campare în zona de protecţie integrală a Sitului; 

 iii) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine 

vegetală – ferigi, muşchi şi altele asemenea – sub corturi este interzisă; 
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 iv) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai pentru activitate de 

cercetare, cu aprobarea Custodelui, pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul Sitului, 

doar cu aprobarea Custodelui; 

d) Organizarea de competiţii,  manifestările de grup de orice fel, cursurile care presupun 

accesul pe teren în zona Sitului se fac numai cu avizul Custodelui. 

e) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a Sitului se evacuează de pe 

teritoriul Sitului, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de colectare autorizate. 

f) Accesul câinilor în Sit – în afară de câini însoţitori/de pază a turmei şi/sau a cireadei de 

animale – este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă. 

Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. 

Patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari. 

g)  Aprinderea focului pe teritoriul Sitului se reglementează astfel: 

 i) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate. Se vor respecta 

normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

 ii) sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru 

facerea focului;  

 iii) este interzisă aprinderea focului în zonele cu vegetaţie forestieră.  

Art. 14. Protecţia factorilor de mediu 

a) Regimul deşeurilor pe teritoriul Sitului se reglementează astfel: 

 i) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Sitului; 

 ii) gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare au 

responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, 

astfel încât deşeurile să nu atragă câini şi animale sălbatice. 

 iii) autorităţile publice locale şi firmele de salubritate de pe raza Sitului au 

responsabilitatea asigurării colectării şi transportului deşeurilor menajere din localităţi la 

punctele legale de colectare a deşeurilor;  
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 iv) autorităţile publice locale de pe raza Sitului au responsabilitatea de a desfiinţa 

depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ; 

 v) deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Sitului au obligaţia de a asigura 

luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor. 

b) Fără avizul Custodelui se interzice, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice 

mijloace a vegetaţiei naturale. 

c) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau 

lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către 

alte persoane. 

d) Colectarea de specii de floră, faună sălbatică şi a oricăror eşantioane de origine naturală 

se poate face numai cu acordul scris al Custodelui pentru a evita colectarea speciilor de 

plante şi animale protejate, ca colectarea oricărei specii în habitatele protejate. 

e) Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, 

precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice. 

f) Scăldatul este interzis în braţele moarte. 

g) Este interzis spălatul – vehicule, rufe, recipienţi şi altele asemenea – şi utilizarea de 

detergenţi în apele din cuprinsul Sitului. 

h) Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri în apele din cuprinsul 

Sitului. 

i) Se interzice exploatarea de agregate minerale – nisip, pietriş, lut şi altele asemenea – din 

albia apelor curgătoare, precum şi din zonele care nu au fost desemnate pentru acest 

scop. 

j) Exploatarea lutului şi a argilei se va realiza numai de către membrii comunităţilor locale, 

în locurile desemnate de Custode. 
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Art. 15. Construcţii 

a) Pe teritoriul Sitului, în afara zonelor de dezvoltare durabilă, este interzisă realizarea de 

orice construcţii permanente, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi 

activităţile de cercetare sau de administrare şi gospodărire a Sitului. 

b) Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi 

gospodăririi Sitului este permisă numai cu avizul Custodelui. 

c) Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor investiţii în 

zonele de dezvoltare durabilă sau în imediata vecinătate a Sitului se va face doar după 

efectuarea evaluării impactului asupra mediului, conform reglementărilor în vigoare, cu 

accent deosebit pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost înfiinţată 

Situl. Documentaţiile se avizează de către Custode. 

d) Construirea de noi drumuri şi/sau poduri în cuprinsul Sitului este strict interzisă. 

Reabilitarea drumurilor şi podurilor existente se realizează cu avizul Custodelui. 

 

Art. 16.  Finanţarea activităţilor 

a) Finanţarea activităţilor Custodelui se poate asigura din fonduri provenite: 

 i) din bugetul de stat sau al autorităţii administraţiei publice locale şi din fonduri UE; 

 ii) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al Custodelui; 

 iii) din proiecte de finanţare elaborate de Custode sau în colaborare cu alte 

organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

 iv) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate. 
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CAPITOLUL IV 

Sancţiuni, dispoziţii finale 
 

Art. 17. Sancţiuni 

a) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. 

b) Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă faptele nu 

au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni. 

c) Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea 

prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, restabilind 

condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului 

vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul 

plăteşte”. 

d) Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind protecţia mediului, 

respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare. 

e) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu legislaţia 

specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, 

se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele împuternicite 

prin alte acte normative specifice. 

f) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât 

persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. 

g) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii. 

h) Prevederile articolului precedent se completează cu dispoziţiile Ordonanţei nr.2 din 12 

iulie 2001 aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul juridic al 

contravenţiilor. 
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i) Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custode şi de către personalul 

organelor statului cu competenţe în zonă. 

Art. 18. Dispoziţii finale  

a) Planurile şi programele, care pot avea efecte asupra mediului, şi asupra speciilor şi 

habitatelor din Sit şi din vecinătatea acesteia vor fi supuse avizării de către Custode. 

b) Orice activitate sau lucrare susceptibilă să genereze un impact negativ asupra speciilor 

şi habitatelor din Sit şi din vecinătatea acesteia va fi supusă avizării de către Custode. 

c) Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces 

nelimitat pe terenurile din cuprinsul Sitului, indiferent de forma de proprietate. 

d) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi datele 

solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a Sitului. 

e) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a 

personalului de inspecţie şi control al Custodelui. 

f) Custodele Sitului are obligaţia de a alimenta bazele de date ţinute de autorităţile pentru 

protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii sistemului suport de asistare a deciziilor în 

domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi 

internaţionale. 

g) Custodele Sitului are obligaţia să prezinte anual autorităţilor de protecţia mediului un 

raport corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de gestionare a 

eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de mangement, 

precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate în convenţia de custodie. 

h) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră – inundaţii, incendii, calamităţi, 

epizootii, focare de infecţii şi altele asemenea – instituţiile abilitate intervin conform 

prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării prealabile a Custodelui, care va 

participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării 

efectelor unor asemenea evenimente.  
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i) Situl şi zonele de protecţie vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile naţionale, 

zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

j) Autorităţile publice locale au responsabilitatea de a evidenţia limitele Sitului în planurile 

urbanistice ale localităţii. 

k) Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, la propunerea Custodelui. 

l) Anexele I şi II fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

m) Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web a Sitului 

– www.ogaccent.ro, prin afişare la primăriile unităţilor administrativ-teritoriale care au 

teritorii în cuprinsul Sitului. 

 

 

 

 

Custode 

Organizaţia GeoEcologică ACCENT 
Reprezentant legal 
Pilbáth G. Attila  
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Reglementare şi obţinerea Avielor 

în situl Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos 

 
Art. 1. Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos, se 

interzice orice activitate ce generează un impact negativ asupra mediului, conform 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.  Autorizarea activităţilor, sau avizarea 

planurilor şi proiectelor cu impact semnificativ sau posibil semnificativ conform H.G. 

1076/2004, situate pe suprafaţa siturilor, de către autorităţile competente, se face numai cu 

Avizul Custodelui. 

Art.2. Avizul Custodelui se solicită de către beneficiar, în scris, pentru proiectele sau 

planurile cu impact semnificativ sau posibil semnificativ asupra mediului. 

Art.3. Avizul Custodelui se emite pentru planuri şi proiecte cu amplasament în situl de 

importanţă comunitară Natura 2000 ROSCI0007 – Bazinul Ciucului de Jos, după 

următoarea procedură: 

a) Baza legală 

i) Art. 19, alin. 4, art. 28 alin. 2 şi 7 şi art. 30 alin. 3 şi 4 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

ii) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.142/23.07.2010 privind Metodologia de 

aplicare a tarifelor de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate şi de stabilire a 

cuantumului acestora; 

iii) Art. 2, alin. 2 şi 3 şi art. 5, alin. 2 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 

135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private; 

iv) Art. 3, alin. 3, pct. d. din Anexa nr. 1. la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 
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1948/17.11.2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării ariilor 

naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare şi a Metodologiei 

de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri 

de administrare; 

v) Art. 4, alin. 1 şi 2 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 

1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 

importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în 

România; 

vi) Convenţia de Custodie nr. 0010/22.02.2010 încheiată între Ministerul Mediului şi 

Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă şi Organizaţia GeoEcologică ACCENT, în 

calitate de custode a sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007. 

b) Planuri şi proiecte supuse avizării 

i) Planurile din Anexa la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 

995/21.09.2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa 

Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării 

de mediu pentru planuri şi programe; 

ii) Proiectele care intră sub incidenţa Anexei nr. 1 – Lista proiectelor supuse evaluării 

impactului asupra mediului – şi a Anexei nr. 2. – Lista proiectelor pentru care trebuie 

stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului – la Hotărârea 

Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului; 

iii) Proiectele şi planurile care intră sub incidenţa art. 28, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, şi care se supun doar 

procedurii de evaluare adecvată a efectelor potenţiale asupra sitului Natura 2000 Bazinul 

Ciucului de Jos ROSCI0007; 
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c) Procedura de avizare 

Art. 28 alin. 10 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 154 din 12 noiembrie 2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare şi a Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic 

nr. 407/2006 stipulează că „în procedura de emitere a actelor de reglementare pentru 

planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de 

interes comunitar, autorităţile competente pentru protecţia mediului solicită şi ţin seama 

de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor protejate”. 

Avizarea planurilor şi proiectelor de către Custodele sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului 

de Jos ROSCI0007 este în strânsă legătură cu etapele necesare parcurgerii, după caz, a 

procedurilor de evaluare de mediu pentru planuri şi programe, de evaluare a impactului 

anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, precum şi de evaluare adecvată a 

efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar. 

În acest sens, avizarea planului/proiectului de către Custodele  sitului Natura 2000 Bazinul 

Ciucului de Jos ROSCI0007 se realizează doar după elaborarea diferitelor tipuri de studii 

privind protecţia mediului solicitate de către autorităţile competente pentru protecţia 

mediului – raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, studiu de evaluare 

adecvată, după caz – şi transmiterea acestora împreună cu celelalte documente necesare. 

În cazul în care, în urma parcurgerii etapei de încadrare a planului/proiectului de către 

autorităţile competente pentru protecţia mediului, se decide că nu este necesară evaluarea 

de mediu, respectiv raportul de mediu, sau evaluarea impactului asupra mediului, respectiv 

raportul privind impactul asupra mediului, şi, după caz, evaluarea adecvată, respectiv 

studiul de evaluare adecvată, solicitantul va anexa la documentaţia necesară avizării 

memoriul de prezentare. 

d) Documentaţia necesară pentru eliberarea avizului Custodelui 

aa) Cerere tip de emitere a avizului Custodelui pentru persoane fizice – denumirea 

planului/proiectului, localizarea amplasamentului şi datele de contact ale solicitantului; 
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bb) Cerere tip de emitere a avizului Custodelui pentru persoane juridice – denumirea 

planului/proiectului, localizarea amplasamentului şi datele de contact ale solicitantului; 

cc) Plan de încadrare în zonă la o scară adecvată; 

dd) Coordonatele geografice ale amplasamentului planului/proiectului în sistem de 

proiecţie Stereo 1970, în format electronic, fişiere de tip dwg sau shp;  

Notă: pentru amenajamentele silvice pentru care nu există date privind localizarea în 

sistem de proiecţie Stereo 1970 se acceptă hărţile amenajistice. 

ee) Certificat de urbanism, după caz, în copie; 

ff) Memoriu de prezentare a planului/proiectului, pe suport de hârtie şi în format 

electronic; 

gg) Studiu de evaluare adecvată, după caz, realizat în conformitate cu legislaţia specifică 

privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale proiectelor asupra ariilor naturale 

protejate de interes comunitar – semnat şi ştampilat de o persoană fizică sau juridică 

atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie şi în format 

electronic; 

hh) Raport de mediu, după caz, realizat în conformitate cu legislaţia specifică privind 

evaluarea de mediu pentru planuri şi programe  – semnat şi ştampilat de o persoană fizică 

sau juridică atestată în conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie 

şi în format electronic; 

ii) Raport privind impactul asupra mediului, după caz, realizat în conformitate cu 

legislaţia specifică privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului – semnat şi ştampilat de o persoană fizică sau juridică atestată în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare –, pe suport de hârtie şi în format electronic; 

jj) Atestat pentru elaborarea studiilor pentru protecţia mediului, în copie, în cazul 

depunerii raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului şi/sau a 

studiului de evaluare adecvată; 
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kk) Hărţile amenajistice şi planuri decenale, pe suport de hârtie şi în format electronic, 

pentru avizarea amenajamentelor silvice; 

În vederea emiterii avizului, Custodele sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos 

ROSCI0007 îşi rezervă dreptul de a solicita informaşii suplimentare. 

Documentaţia se va depune, direct sau transmisă prin coletărie rapidă sau poştă, la sediul 

Organizaţiei GeoEcologice ACCENT - str. Warthe nr. 11/A, cod 500041, Braşov, jud. 

Braşov, sau la sucursala acestuia din  str. Ciucaş 62/A, Băile Tuşnad, jud. Harghita. 

Primirea documentaţiei, respectiv eliberarea avizelor se realizează la sediul Organizaţiei 

GeoEcologice ACCENT - str. Warthe nr 11/A, cod 500041, Braşov, jud. Braşov, sau la 

sucursala acestuia din  str. Ciucaş 62/A, Băile Tuşnad, jud. Harghita. 

La cererea solicitantului avizul poate fi transmis şi prin coletărie rapidă. 

e) Analiza documentaţiei şi emiterea avizului 

Documentaţia se analizează şi, după caz, planul/proiectul se avizează în termen de maxim 

30 de zile calendaristice de la primirea documentaţiei complete sau de la data primirii 

informa iilor suplimentare solicitate ulterior, după caz. 

După centralizare, documentele sunt transmise de către biolog spre Custode. Biologul 

centralizează punctele de vedere exprimate de Custode şi în baza lor, solicită completări 

ale documentaţiei, inclusiv studii de biodiversitate sau de evaluare a impactului asupra 

mediului. Biologul transmite Custodelui documentele solicitate, iar aceştia în termen de 30 

de zile vor întocmi un raport în nume personal, ce va conţine concluzii referitoare la 

oportunitatea emiterii Avizului Custodelui şi la condiţiile în care planul, proiectul, 

programul pot fi puse în practică.  

 

Biologul sau Custodele poate să solicite completarea documentelor puse la dispoziţia 

Custodelui de către beneficiarul planurilor sau proiectelor pentru care se solicita Aviz.  

În urma analizei rapoartelor biologului, va emite Avizul Custodelui. 

 


