
 

Anexa nr. 2  

 

 

Regulamentul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş 

 

 

 

Dispoziții generale 

 Art. 1. Regulamentul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş este documentul în care, conform 

prevederilor legale în vigoare, se includ toate prevederile legate de activităţile umane permise şi 

modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul ariei naturale 

protejate. 

 

Art. 2. Responsabilitatea managementului Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş revine 

Custodelui, conform legislației în vigoare. 

 

Art. 3. Finanţarea activităților  

Finanţarea activităţilor custodelui se poate asigura din fonduri provenite din: 

a) bugetul de stat sau al autorităţilor administrației publice locale; 

b) activităţi proprii; 

c) sistemul de tarife al custodelui; 

d) amenzi; 

e) proiecte finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

f) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate. 

 

Reglementarea activităţilor 

Art. 4. În cazul producerii de situaţii de urgenţă generate de incendii, fenomene meteorologice 

periculoase, epidemii, epizootii sau alţi factori de risc, instituţiile abilitate intervin conform 

prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării custodelui care se va implica cu personalul şi 

utilaje în acţiunile de prevenire, intervenţie şi eliminarea efectelor acestor evenimente.   

 

Accesul şi circulaţia  

Art. 5.  
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(1) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Rezervației Pietrele 

Roşii de la Tulgheş, în afara drumurilor deschise circulaţiei publice; 

(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu mijloace motorizate vor avea: personalul 

custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu, poliţie, jamdarmerie, 

protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, ambulanţă, personalul 

împuternicit pentru patrulări/controale, în cazul în care aceste categorii sunt în exerciţiul 

funcţiunii, pe bază de delegaţie; 

(3) Accesul cu câini pe teritoriul ariilor naturale protejate este permis doar în condiţiile în care 

aceștia sunt ţinuţi permanent în lesă, iar stăpânii trebuie să prezinte fac   dovada vaccinării. 

 

Activităţi de explorare și exploatare a substanțelor minerale utile 

Art. 6. Nu vor fi avizate în arealul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş lucrările de explorare 

și exploatare pentru substanțe minerale utile susceptibile să afecteze negativ peisajul și mediul 

natural; 

 

Activităţile de silvicultură  

Art. 7.  

 (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional incluse în Rezervaţia Pietrele Roşii 

se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentul silvic, cu respectarea reglementărilor în 

vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor;  

(2)  Lucrările prevăzute la alin. (1) vor fi executate sub conducerea şi îndrumarea personalului 

silvic de specialitate;  

(3) Pe teritoriul rezervaţiei activităţile silvice vor fi executate exclusiv pe baza prevederilor  

amenajamentului silvic; 

(4) Amenajamentul silvic va fi supus în mod obligatoriu avizării de către custode; 

(5) La elaborarea amenajamentului silvic se va solicita punctul de vedere al custodelui vizavi de 

criteriile funcţionale ale fondului forestier;  

(6) Structurile administrative ale fondului forestier naţional aflat pe raza Rezervaţiei Pietrele 

Roşii sunt obligate să furnizeze custodelui, situaţia aplicării amenajamentului silvic de pe raza 

acestor terenuri; 

(7) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri de pe raza rezervaţiei se 

face conform prevederilor legale, în baza actelor de reglementare emise de către autorităţile 

competente pentru protecţia mediului; 

(8) Este interzisă schimbarea categoriei de folosinţă a oricăror terenuri forestiere de pe raza 

Rezervaţiei Pietrele Roşii, indiferent de forma de proprietate. 
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Activităţile de vânătoare  

Art. 8.  

(1) Vânătoarea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii vânătorii şi a 

protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

cu prevederile prezentului regulament; 

(2) Acţiunile de vânătoare pe suprafaţa rezervaţiei se organizează de către gestionarul fondului 

cinegetic ulterior obţinerii acordului custodelui, care va cuprinde cel puţin următoarele 

informaţii:  

a) denumirea fondului cinegetic; 

b) denumirea gestionarului care administrează fondul cinegetic;  

c) speciile de vânat care pot fi recoltate conform legislaţiei în vigoare; 

d) perioadele legale de vânătoare pentru fiecare specie în parte; 

(3) Deţinerea sau creşterea în captivitate, indiferent de forma de captivitate a animalelor sălbatice 

pe raza rezervaţiei este interzisă. 

 

Art. 9.  

(1) Faptele ilegale din domeniul vânătorii pot fi constatate şi sancţionate de personalul 

împuternicit în acest sens conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

şi a altor reglementări referitoare la aceste activităţi.  

(2) Custodele ariei naturale protejate are competenţa de constatare şi sancţionare a faptelor 

ilegale din domeniul vânătorii, săvârşite pe suprafaţa rezervaţiei, care constituie contravenţie 

potrivit prevederilor OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 10.  

Administratorii fondurilor cinegetice au obligaţia de a solicita custodelui rezervaţiei, participarea 

la operaţiunea de evaluare a efectivelor de vânat de pe suprafaţa rezervaţiei. 

 

 Pășunatul 

Art. 11.  

(1) Păşunatul pe teritoriul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş este interzis; 

(2) Păşunatul în vecinătatea Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş se desfășoară cu respectarea 

Hotărârii nr.78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 



 4 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 

nr. 18/1991; 

 

Cercetarea ştiinţifică 

Art. 12.  

(1) Cercetarea ştiinţifică în Rezervația Pietrele Roşii de la Tulgheş va fi orientată, spre realizarea 

scopului de conservare a biodiversităţii actuale și al peisajului; 

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş se 

desfăşoară cu avizul custodelui;  

(3) În cazul temelor de cercetare se vor încheia contracte cu cei care derulează cercetarea, 

contracte care să asigure accesul custodelui la rezultatele cercetării în vederea utilizării lor în 

activitatea de management, clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi iar 

dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract; 

 

Turismul 

Art. 13.  

(1) Pe teritoriul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş sunt permise activităţi de turism şi de 

educaţie ecologică, cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament și 

legislației în vigoare; 

(2) Vizitarea rezervaţiei este permisă pe traseul turistic marcat cu semne convenţionale specifice, 

fiind unicul drum deschis accesului public; 

(3) Custodele poate institui un cuantum al tarifelor de vizitare, conform prevederilor legale în 

vigoare, ce se va posta pe site-ul custodelui; 

(4) Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee turistice sau poteci tematice şi 

amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul custodelui şi, în cazul 

traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale; 

 (5) Organizarea de competiţii şi/sau activități de grup de orice fel care presupun accesul pe teren 

în Rezervația Pietrele Roşii de la Tulgheş se fac numai cu avizul custodelui; 

(6) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a Rezervației Pietrele Roşii de la 

Tulgheş se evacuează de către turiști și organizatorii activităților de turism/vizitare sau de 

deţinătorii legali ai terenului; 

(7) Perturbarea liniştii în Rezervația Pietrele Roşii de la Tulgheş prin orice fel de mijloace, 

strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea, este strict interzisă; 

(8) Sunt interzise în arealul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş: 

a) aprinderea focului;  
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b) camparea; 

c) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau din 

interiorul ariei protejate . 

 

Art. 14. Custodele monitorizează turismul pe teritoriul Rezervaţiei Pietrele Roşii, în vederea 

stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din rezervaţie şi pentru stabilirea 

măsurilor de protecţie necesare, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest 

lucru se impune pentru conservare 

 

Managementul deșeurilor 

Art. 15.  Regimul deşeurilor pe teritoriul Rezervaţiei se reglementează astfel: 

(1) Este interzisă abandonarea şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de orice fel pe teritoriul 

Rezervaţiei Pietrele Roşii. Deşeurile vor fi evacuate în afara rezervaţiei, în locuri special 

amenajate pentru colectarea acestora; 

(2) Turiştii au obligaţia colectării deşeurilor proprii generate pe teritoriul rezervaţiei în vederea 

depozitării acestora la punctele de colectare special amenajate; 

(3) Custodele va stabili un program de evacuare a deşeurilor din punctele de colectare; 

(4) Responsabilitatea evacuării deşeurilor din rezervaţie, cel puţin odată pe lună revine Ocolului 

Silvic Tulgheş; 

(5) Este interzisă deversarea de ape uzate pe suprafaţa rezervaţiei. 

  

Construcţiile 

Art. 16.  

(1) Pe teritoriul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş sunt interzise realizarea de orice 

construcţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate sau activităţilor 

ştiinţifice, a celor destinate asigurării siguranţei naţionale ori prevenirii unor calamităţi naturale, 

în condiţiile legii; 

(2) Realizarea oricăror investiţii în interiorul sau în imediata vecinătate a Rezervației Pietrele 

Roşii de la Tulgheş se va face doar, cu avizul custodelui, conform reglementărilor în vigoare, cu 

atenție deosebită pe impactul asupra habitatelor şi speciilor pentru care a fost înfiinţată aria 

naturală protejată. 

 

 

 

Alte activități  
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Art. 17.  

(1) În Rezervația Pietrele Roşii de la Tulgheş, pentru speciile care se află sub regim de protecţie, 

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

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

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

migraţie; 

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

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

e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de 

mediu competente.  

(2) Se interzice introducerea de noi specii de plante și animale pe teritoriul Rezervației Pietrele 

Roşii de la Tulgheş. 

 

Art. 18.  

(1)  Se interzice recoltarea/capturarea în orice scop a fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor, 

animalelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din zona rezervaţiei; 

(2) Este permisă recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale pentru uz 

propriu din zona Rezervaţiei Pietrele Roşii numai de către persoane fizice aparţinând 

comunităţilor locale, cu aprobarea custodelui rezervaţiei şi cu respectarea normativelor în 

vigoare; 

(3) Este interzisă tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a 

jneapănului; 

(4) Colectarea/capturarea de specii de floră, faună, roci şi a oricăror eşantioane de origine 

naturală se poate face doar cu scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al custodelui. 

 

Art. 19.  

(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și 

suprafețele acestora incluse în perimetrul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş, se face de 

către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a 

prevederilor referitoare la aria naturală protejată menționată.  

(2) Modificarea și/sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism 

menționate la alin (1) se fac cu avizul custodelui Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş , pentru 

asigurarea conformității cu prevederile Planului de management. 
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(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin (1) modificate 

și/sau actualizate de către autoritățile administrației publice menționate la alin (1) vor include în 

piesele grafice/desenate și limitele Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş . 

 

Sancțiuni 

Art. 20. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 21. – Verificarea aplicării prezentului Regulament se face de către Custode şi de către 

personalul instituţiilor statului cu competențe în zonă.  

 

Art. 22 - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Dispoziții finale 

Art. 23. - Planurile, programele, proiectele sau activitățile ce se doresc a fi implementate pe 

teritoriul Rezervației Pietrele Roşii de la Tulgheş sau în vecinătatea acestuia vor fi supuse 

avizării de către custode, în condițiile legale în vigoare. 

 

Art. 24.  

Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare. 


