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REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - 

CIOCLOVINA 

          ANEXA nr. 2 

       

Regulamentul Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina 

 

Capitolul I 

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE ŞI MANAGEMENTUL 

PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI-CIOCLOVINA 

 

Art. 1 - Parcul Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, PNGM-C a 

fost recunoscut la nivel judeţean în anul 1979 prin Decizia nr. 452 a 

Comitetului executiv al Consiliului popular al judeţului Hunedoara şi 

reconfirmat în 1997 prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13. În anul 2000 

odată cu apariţia Legii nr. 5/2000, PNGM–C este declarat arie naturală 

protejată de interes naţional şi european, sit Natura 2000, fiind încadrat, 

conform OUG 57/2007, cu modificările și completările ulterioare, în 

categoria parcurilor naturale, corespunzătoare categoriei a V-a IUCN. 

Limitele parcului sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 230/2003 şi 

sunt prezentate în Anexa nr. 2.1. Zonarea internă s-a făcut conform O.M. 

552/2003 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 2 - PNGM-C este preluat în administrare pe baza Contractului de 

administrare nr.  740/MMGA/22.05.2004, nr.61/RNP/21.05.2004, încheiat 

între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Regia Naţională a Pădurilor – 

Romsilva. 

Art. 3 - Obiectivul managementului PNGM-C este cel de protecţie şi 

conservare a unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor 

umane cu natura, de-a lungul timpului, a creat zone distincte, cu o mare 

valoare peisagistică şi/sau culturală cu o mare diversitate biologică. 

Managementul parcului 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, oferind publicului posibilităţi de recreere şi turism şi încurajând 

activităţile ştiinţifice şi educaţionale. 

Art. 4 - Harta cu limitele şi zonarea internă a PNGM-C, a fost întocmită 

conform Hotărârii de Guvern nr. 230/2003, a OM nr. 552/2003 şi a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare şi este prezentată în Anexa nr. 2.1., care face parte 

integrantă din prezentul regulament. 

Art. 5 - Zonarea internă a PNGM-C s-a făcut în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, prin definirea şi 

delimitarea, după caz, a zonei de protecţie strictă, zonei de protecţie 
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integrală, zonei de management durabil şi a zonei de dezvoltare 

durabilă a activităţilor umane. 

În cuprinsul PNGM-C s-au delimitat următoarele zone: 

(1) Zona de protecţie strictă: Peştera Şura Mare, sectorul aflat în amonte 

de Baldachine; Peştera Valea Stânii; Peştera Cioclovina Uscată, exceptând 

sectorul dintre intrarea artificială şi cea naturală. 

(2) Zona de protecţie integrală: Şura Mare-Cioclovina-Piatra Roşie; Cheile 

Crivadiei-Comărnicel-Perete; Complexul carstic Răchiţeaua – Tecuri; 

Dealul şi Peştera Bolii; Costeşti-Cetăţuia-Blidaru; Cetate Feţele Albe;  

Sarmizegetusa Regia; Păşunea Jigoru – Vf. Muntelui; Codrii seculari 

Tâmpu; Codrii seculari Valea Mică; Codrii seculari Porumbelu – Râgla; 

Punctul fosilifer Ohaba Ponor. 

(3) Zona de management durabil: face trecerea între zona de protecţie 

integrală, strictă şi cea de dezvoltare durabilă.  

(4) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane  

este reprezentată de:  

a) intravilanul localităţilor de pe teritoriul parcului 

b) lunca V. Grădiştei - pe porţiunea de la limita intravilanului 

localităţii Costeşti până la confluenţa cu V. Albă, cu excepţia 

suprafeţelor ocupate de habitatele cu anin negru care urmează a fi 

identificate şi delimitate în cadrul sitului Natura 2000 

c) în Lunca Streiului, enclava situată pe partea dreaptă a drumului 

forestier, în sensul de mers spre Valea Rea, din dreptul u.a. 202 

până la pârâul care separă u.a. 198 şi 196; Enclava situată în 
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vecinătatea parcelei 167, pe partea dreaptă a drumului forestier, în 

sensul de mers spre Valea Rea, extinzându-se şi în stânga drumului 

forestier pe porţiunea în care lunca se lărgeşte, până la pârâul din 

dreptul bornei 323, u.a-urile si bornele fac parte din UPII Stânga 

Strei. 

d) amenajarea hidrotehnică existentă de pe Valea Godeanu şi 

Grădişte. 

e) infrastructura rutieră.  

Art. 6 - Managementul Parcului Natural este asigurat de Administraţia 

Parcului Natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina, cu sediul în Deva, 

strada Aleea Parcului, nr. 21, judeţul Hunedoara. 

Art. 7  

(1) Consiliul Ştiinţific, cu rol de autoritate ştiinţifică pe teritoriul ariei 

naturale protejate, îndrumă activitatea APNGM-C. 

(2) Consiliul Ştiinţific avizează activităţile prevăzute de lege, în zonele de 

protecţie intregrală şi în zonele de management durabil. 

(3) Consiliul Ştiinţific analizează şi avizează studiile de impact pentru 

activităţile/ programele/proiectele desfăşurate pe întreg teritoriul parcului. 

Art. 8  

(1) Consiliul Consultativ de Administrare al PNGM-C este alcătuit din 

reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor 

neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice 

titlu suprafeţe, bunuri, sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei 
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naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de 

protecţie, conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.  

(2) Consiliul Consultativ de Adminstrare este consultat în elaborarea Planul 

de Management al APNGM-C. 

(3) Activitatea Consiliului Consultativ de Adminstrare se face în baza 

Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat conform legii. 

 

Capitolul  II 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR  ÎN PARCUL NATURAL 

GRĂDIŞTEA MUNCELULUI-CIOCLOVINA 

 

Art.9 - Activităţi care se pot desfăşura în zona de protecţie strictă : 

a) activităţi de cercetare. 

b) educaţie ecologică.  

c) activităţi de ecoturism. 

Art.10  

(1) Activităţi care se pot desfăşura în zona de protecţie integrală: 

a) ştiinţifice şi educative, cu avizul administraţiei parcului. 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-

investiţii, cu avizul administraţiei parcului. 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor care deţin 
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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 administraţia parcului, 

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

faună prezente.  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor. 

e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor 

naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau 

degradate, cu avizul administraţiei parcului, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală 

pentru protecţia mediului. 

f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 

administraţiei parcului, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În 

cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de 

înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului. 

g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, 

care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a 

acestora, cu avizul administraţiei parcului. 

h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, 

care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în 

care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza 
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hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului. 

i) în cazul unor proiecte sau planuri care trebuie realizate din 

considerente imperative de interes public major, se vor aplica 

prevederile Art. 28 din OUG 57/2007 cu modificările și completările 

ulterioare.                                                                       

(2) În zona de protecţie integrală sunt interzise:  

a) 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. 

b) 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. 

(3) În vederea obţinerii acordului APNGM-C, documentaţia care se depune 

la sediul acesteia, va cuprinde: 

În cazul pct. (1), lit. a), b): 

i) Obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită acordul  

ii) Durata pentru care se solicită acordul 

iii) Descrierea succintă a activităţilor care se vor desfăşura 

iv) Prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice 

v) Componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecăreia 
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vi) Datele de contact ale persoanei care solicita acordul 

În cazul pct. (1), lit. c): 

i)  Acordul se obţine pe baza unei cereri scrise adresată APNGM-C, care să 

cuprindă următoarele informaţii: datele de identificare ale solicitantului şi 

calitatea acestuia, suprafeţele vizate, numărul de animale, perioadele şi 

speciile pentru care se solicită acordul. Cererea se va adresa Administraţiei 

Parcului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de  începerea sezonului de 

păşunat, avizată de Consiliul Local sau de proprietarul păşunii. 

În cazul pct. (1), lit. e), f), g), h): 

i) Solicitare scrisă a administratorului pădurii 

ii) Actul de punere în valoare a materialului lemnos calamitat / afectat 

iii)  În cazul de la lit. h), se adaugă şi actul de constatare/evaluare a 

gradaţiei dăunătorilor forestieri sau un alt document de confirmare a 

înmulţirii în masă a dăunătorilor 

Art.11 

(1) Activităţi care se pot desfăşura în zona de management durabil : 

a) ştiinţifice şi educative, cu avizul administraţiei parcului. 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii/ 

investiţii, cu avizul administraţiei parcului. 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu 

animale domestice de către proprietarii care deţin păşuni sau care 

deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin 

legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu 
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speciile şi efectivele avizate de administraţia parcului, astfel încât să 

nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.  

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor. 

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării 

anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care 

constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune 

provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului, cu avizul administraţiei parcului, în baza hotărârii 

consiliului ştiinţific. 

f) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale 

şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu 

avizul administraţiei parcului, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, 

aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului. 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 

administraţiei parcului, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, 

ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, 

acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul 

administraţiei parcului, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate 

ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii 

în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului 

lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile 
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amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

i) 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 persoanele fizice şi juridice care 

deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de comunităţile 

locale, cu aprobarea administraţiei parcului. 

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a 

animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de 

comunităţile locale. 

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, 

cu avizul administraţiei parcului. 

l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor, cu avizul administraţiei parcului: tratamentul 

tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 

grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice 

sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în 

margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în 

zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se 

poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în 

arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha; 
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m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de 

vânătoare de către administraţia parcului. Avizarea cotelor de recoltă 

de către administraţia parcului se face în baza hotărârii consiliului 

ştiinţific. 

n) activităţi de pescuit sportiv, cu avizul administraţiei parcului. 

o) în cazul unor proiecte sau planuri care trebuie realizate din 

considerente imperative de interes public major, se vor aplica 

prevederile Art. 28 din OUG 57/2007 cu modificările și completările 

ulterioare.                                                                       

(2) Documentaţia necesară în vederea obţinerii acordului APNGM-C este 

identică celei prevăzute la art. 10, al (3) al prezentului Regulament. 

(3) În parcelele forestiere incluse în zona de management durabil, localizate 

în UP I Fizeşti, u.a.: 61; 71-81; 83A; 85-89; 91; 92; 94-98; 122; 123; 147, 

din O.S. Pui şi UP I Luncani, u.a: 66C%; 67E; 67D%; 73E; 75; 93, din O.S. 

Retezat, este permisă recoltarea de masă lemnoasă numai prin aplicarea 

lucrărilor de conservare.  

Art.12 

(1) Activităţi  care se pot desfăşura în zona de dezvoltare durabilă: 

a)   activităţi de vânătoare, pescuit sportiv, industrial şi piscicultură. 

b)  activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere 

a animalelor. 

c) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile dacă 

reprezintă o activitate tradiţională 
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c)   lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, 

cu avizul administraţiei parcului. 

d)  aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale 

naturală a arboretelor, cu avizul administraţiei parcului: tratamentul 

tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite 

şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine 

de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, 

tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi zăvoaie de plop şi salcie. În 

zonele de dezvoltare durabilă se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase 

în parchete mici în arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi 

plop euramerican; 

e)  activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a 

terenului agricol şi creşterea animalelor în conformitate cu legislaţia 

specifică din sistemul de agricultură ecologică. 

f) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. 

g) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul administraţiei parcului 

pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate. 

(2) Pentru lucrări de investiții/dezvoltare care pot genera un impact negativ 

semnificativ asupra mediului este necesar avizul administrației ariei naturale 

protejate, emis in baza hotărârii Consiliului Științific. 

(3) Pentru avizarea lucrărilor de construcții/ investiții este obligatorie 

efectuarea de studii de risc asupra mediului și studii de risc asupra sănătății 

populației.  
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(4) În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt 

amplasate în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea 

legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără 

posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei parcului, în baza 

hotărârii consiliului ştiinţific. 

 

Art. 13. Silvicultură 

(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNGM-

C, se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele silvice cu 

respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a 

pădurilor şi a PNGM-C.  

(2) APNGM-C participă la lucrările conferinţelor de amenajare a pădurilor şi 

păşunilor  de pe raza PNGM-C, în scopul punerii acestora în concordanţă cu 

planul de management al parcului. 

(3) Administratorii fondului forestier naţional au obligaţia de a pune la 

dispoziţia APNGM-C toate documentele necesare verificării modului în care 

se respectă prevederile amenajamentelor silvice referitoare la aplicarea 

tratamentelor pentru fondul forestier naţional, precum şi respectarea 

regimului silvic pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier 

naţional de pe raza PNGM-C, urmând a sesiza organele abilitate în cazul 

nerespectării acestora. 

(4) Administratorii fondului forestier naţional au obligaţia de a pune la 

dispoziţia APNGM-C toate documentele necesare verificării modului în care 
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se respectă prevederile amenajamentelor silvice şi a normativelor în vigoare, 

referitoare la compoziţiile de regenerare a pădurilor. 

(5) Structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze APNGM-C 

borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa 

PNGM-C înainte de începerea noului an forestier pentru avizare. 

Modificările aduse borderourilor de masă lemnoasă pe parcursul derulării 

anului de producţie, se vor aviza de către APNGM-C. 

(6) Structurile de administrare silvică sunt obligate să obţină avizul 

APNGM-C pe actele de punere în valoare, în situaţiile în care nu se 

întocmesc borderouri de amplasare a masei lemnoase. 

(7) APNGM-C are dreptul de a verifica situaţia aplicării anuale a 

prevederilor amenajamentelor silvice de pe raza parcului. 

(8) Exploatarea masei lemnoase în parchetele aflate pe teritoriul PNGM-C se 

va face în conformitate cu Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea 

Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 

scoatere şi transport al materialului lemnos şi OUG 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice. 

(9) Pentru activităţi de protecţie a pădurilor şi acţiuni de prevenire a 

înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea 

materialului lemnos din păduri în cantităţi care depăşesc prevederile 

amenajamentului, acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi 

documentaţia care se depune la sediu in vederea acordului APNGM-C şi 

avizului Consiliului Ştiinţific va cuprinde: 

i) Solicitare scrisă a administratorului pădurii 
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ii) Actul de punere în valoare a materialului lemnos calamitat / afectat 

iii)  Situaţia volumelor de extras, comparativ cu prevederile 

amenajamentului.  

(10) Pentru aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe 

cale naturală a arboretelor documentaţia care se depune la sediu in vederea 

acordului APNGM-C va cuprinde solicitarea scrisă a administratorului 

pădurii pentru avizarea borderourilor de amplasare a masei lemnoase, a 

actelor de punere în valoare şi a tehnologiilor de exploatare a masei 

lemnoase 

Art. 14.Vânătoare 

(1) Vânătoarea se va organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile 

legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament.  

(2) Acţiunile de evaluare a vânatului se fac de către gestionarul fondului de 

vânătoare cu participarea reprezentanţilor APNGM-C.                 

(3) Propunerile de cote de recoltă vor ţine cont de zonarea internă  şi vor fi 

avizate obligatoriu de către Consiliul Ştiinţific al APNGM-C, pe baza unei 

documentaţii care trebuie să cuprindă: 

i) solicitare scrisă adresată APNGM-C, cu cel puţin 15 zile lucrătoare, 

înainte de transmiterea spre aprobare a cotelor, către autoritatea publică 

centrală 

ii) fişele de evaluare a efectivelor de vânat pe fonduri de vânătoare 

iii) propunerile de cotă de recoltă,  separat,  pentru suprafeţele incluse în 

parc şi pentru cele din afara parcului 
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(4) Acţiunile de vânătoare se vor desfăşura pe raza PNGM-C numai cu 

acordul scris al administraţiei parcului, eliberat în baza solicitării acestuia de 

către gestionarul fondului de vânătoare, transmisă cu cel puţin 24 de ore 

înainte de organizarea acţiunii şi care să cuprindă: 

i) denumirea fondului de vânătoare 

ii) felul autorizaţiei, individuală sau colectivă 

iii) specia/speciile care fac obiectul recoltării 

iv) perioada autorizată 

v) datele de contact ale persoanei responsabile cu organizarea acţiunii. 

(5) Gestionarii fondurilor de vânătoare sunt obligaţi să comunice, în scris, 

APNGM-C rezultatul fiecărei acţiuni de vânătoare în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data desfăşurării acesteia. 

(6) În zonele de protecţie strictă şi zonele de protecţie integrală ale PNGM-C 

este interzisă orice activitate de vânătoare. 

Art. 15. Pescuit 

(1) Pescuitul se poate practica pe raza PNGM-C cu respectarea legislaţiei în 

vigoare.  

(2) Zonele de protecţie absolută, unde pescuitul să fie interzis în scopul 

protejării faunei piscicole se stabilesc conform legii de către gestionarul 

fondului de pescuit, cu avizul APNGM-C. 

(3) Acţiunile de repopulare artificială a fondurilor de pescuit se vor face de 

către gestionarii fondurilor de pescuit, numai cu specii indigene şi cu avizul 

APNGM-C. 
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(4) Personalul APNGM-C are dreptul de a verifica legalitatea practicării 

pescuitului sportiv pe raza parcului şi de a aplica sancţiuni la constatarea 

încălcării acesteia. 

Art. 16. Păşunat 

(1) Utilizarea păşunilor este permisă pentru comunităţile care deţin păşuni în 

zona PNGM-C, în condiţiile prevăzute în OUG 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice şi prezentul Regulament.  

(2) Pe teritoriul PNGM-C activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se 

studiile de specialitate în domeniu, inclusiv încărcătura de animale, 

capacitatea de suport, conform bonităţii păşunilor montane, stabilită prin 

amenajamentele pastorale şi silvopastorale. 

(3) Păşunatul se supune următoarelor reglementări: 

a) Păşunatul este interzis în fondul forestier naţional; 

b) Păşunatul este interzis în incinta monumentelor istorice şi pe 

terenurile neproductive, grohotişuri, stâncării şi altele asemenea; 

c) Amplasarea stânelor şi a adăposturilor pastorale este permisă numai 

cu acordul APNGM-C; 

d) Se interzice abandonarea animalelor domestice pe suprafaţa ariilor 

naturale protejate în afara păşunilor. 

e) Numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia 

în vigoare. Câinii vor fi vaccinaţi şi dehelmintizaţi şi vor avea 

obligatoriu jujee.  
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f) Trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea 

reglementărilor în vigoare, cu acordul proprietarului pădurii. 

(4) APNGM-C monitorizează activitatea de păşunat în PNGM-C pentru 

stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din parc şi 

pentru stabilirea unor eventuale restricţii în zonele afectate. 

(5) Acordul APNGM-C se obţine pe baza unei cereri scrise adresată 

administraţiei, care să cuprindă următoarele informaţii: datele de identificare 

ale solicitantului şi calitatea acestuia, suprafeţele vizate, numărul de animale, 

perioadele şi speciile pentru care se solicită acordul. Cererea se va adresa 

Administraţiei Parcului cu cel puţin 15 zile calendaristice înaintea începerii 

sezonului de păşunat, avizată de Consiliul Local sau de proprietarul păşunii. 

Art. 17. Recoltarea fructelor de pădure, ciupercilor şi plantelor 

medicinale 

(1) În zonele de management durabil şi în cele de dezvoltare durabilă, 

recoltarea fructelor de pădure, ciupercilor şi plantelor medicinale, în scop 

comercial, este permisă numai cu avizul APNGM-C, acordat în baza unor 

studii de evaluare a capacităţii de suport a ecosistemelor  

(2) Documentaţia pentru desfăşurarea activităţilor de recoltare care se 

depune, anual, la APNGM-C, de către persoanele fizice, juridice sau 

comunităţile locale care deţin / administrează  terenuri în parc, trebuie să 

cuprindă: 

i) Activitatea pentru care se solicită acordul 

ii) Durata pentru care se solicită avizul 

iii) Metode şi tehnici de lucru pentru recoltarea produselor 
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iv) Studiul de evaluare a capacităţii productive şi de suport a 

ecosistemului pentru resursa în cauză. 

Art. 18. Cercetarea ştiinţifică 

(1) Activitatea de cercetare ştiinţifică în zonele de protecţie integrală, zonele 

de management durabil şi în zonele de dezvoltare durabilă, este permisă 

numai cu acordul administraţiei parcului. 

(2) Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în peşterile din clasa A, este permisă cu 

avizul administraţiei parcului, care se acordă în baza aprobărilor legale 

obţinute de la Comisia Patrimoniului Speologic. 

(3) Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, desfăşurate pe raza 

parcului, publicaţii, rapoarte şi altele asemenea, vor fi puse la dispoziţia 

administraţiei în baza unei convenţii de colaborare cu respectarea dreptului 

de proprietate intelectuală. 

(4) Rezultatele temelor de cercetare desfăşurate în PNGM-C, recunoscute de 

forurile ştiinţifice abilitate, se analizează în Consiliul Ştiinţific, care va 

propune măsuri de valorificare a acestora, în concordanţă cu obiectivele 

parcului. 

(5) Pentru activitatea de cercetare, conservare şi restaurare a siturilor 

arheologice este necesar acordul administraţiei parcului în baza avizului, sau 

după caz, autorizaţiei emise de Ministerului Culturii. 

Art. 19. Activitatea speologică 

(1) Peşterile din clasa A pot face obiectul explorărilor speologice, cercetării 

ştiinţifice, turismului speologic specializat sau al activităţilor de 
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documentare, pe bază de autorizaţii emise de Comisia Patrimoniului 

Speologic şi cu avizul emis de administraţia parcului. Pentru obţinerea 

acordului APNGM-C, solicitanţii care au obţinut aprobarea CPS, se vor 

adresa în scris Administraţiei Parcului, cu cel puţin 15 zile calendaristice 

înaintea începerii activităţii, prin depunerea unei documentaţii. 

(2) Peşterile din clasa A nu pot face obiectul niciunei modificări a factorilor 

naturali sau amenajări, cu excepţia celor destinate protejării peşterii şi a 

celor temporare necesare explorării lor şi/sau evacuării victimelor în caz de 

accident.  

(3) Peşterile din clasa B se constituie ca monumente ale naturii. Activităţile 

de explorare speologică, documentare şi cercetare ştiinţifică în peşterile de 

clasa B, se avizează de către administraţia parcului în baza autorizaţiei emise 

de către Comisia Patrimoniului Speologic, conform Ordinului nr. 1044/2012 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei 

Patrimoniului Speologic. 

(4) Peşterile din clasa C se constituie ca rezervaţii naturale. Peşterile din 

clasa C pot face obiectul explorărilor speologice, activităţilor de 

documentare, cercetării ştiinţifice, amenajărilor turistice sau al altor forme 

de valorificare, pe baza autorizaţiilor emise de Comisia Patrimoniului 

Speologic, cu avizul administraţiei parcului.  

(5) Orice activitate speologică se desfăşoară pe propria răspundere a 

participanţilor sau, în cazul minorilor, pe răspunderea conducătorului 

grupului. Instruirea şi răspunderea pentru respectarea normelor de protecţie 

şi sănătate în subteran revine conducătorului grupului. 
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(6) Administrarea unor peşteri de pe teritoriul PNGM-C poate fi realizată în 

colaborare cu instituţii, asociaţii sau organizaţii neguvernamentale de 

specialitate pe baza unor contracte de colaborare avizate de Consiliul 

Ştiinţific al parcului. 

(7) În situaţia unor accidente sau incidente speologice se va apela la sistemul 

naţional de alarmare Salvaspeo/Salvamont. 

(8) În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului 

speologic se interzic: 

a) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, 

efectuate fără autorizaţia emisă de Comisia Patrimoniului Speologic 

b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot 

pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor; 

c) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor 

resurse ale peşterilor; 

d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în 

interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod 

direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi 

periculoase, combustibili de orice natură; 

e) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din 

exteriorul sau din interiorul peşterilor; 

f) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea 

intrării unei peşteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, 

baraje, explozii, construcţii; 
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g) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor; 

h) popularizarea, mediatizarea datelor precise de identificare şi localizare a 

peşterilor din clasa A, care prin natura lor pot conduce la periclitarea 

patrimoniului speologic din această categorie. 

(9) Până la stabilirea legală a clasei sale de protecţie, orice peşteră existentă 

sau nou descoperită beneficiază de protecţie maximă  

(10) Pentru activităţile care presupun realizarea de săpături, derocări, 

colectări din peşteri, amenajarea infrastructurii pentru turism sau orice formă 

de utilizare sau exploatare a resurselor peşterilor, indiferent de clasa peşterii, 

conform prevederilor legale, este necesară şi obţinerea unei autorizaţii din 

partea Comisiei Patrimoniului Speologic. 

(11) Activităţile organizate  în mediul speologic subteran se vor desfăşura cu 

respectarea obligatorie a normativelor emise în acest sens de către Corpul 

Român Salvaspeo și a prevederile Planului de prevenție privind prevenirea 

accidentelor în mediul subteran al Serviciului Public Salvaspeo (SPS) 

responsabil de zona în care sunt localizate cavitățile vizate. În acest sens, se 

va solicita şi obţine avizul Salvaspeo din partea SPS responsabil de zona în 

care sunt localizate cavitățile vizate, conform procedurilor interne elaborate 

de acesta. Valabilitatea avizului Administrației PNGM-C și avizului 

Salvaspeo sunt condiționate reciproc. 

Pe teritoriul PNGM-C activează Serviciul Public Salvaspeo aferent judeţului 

Hunedoara. În caz de accident speologic subteran se vor aplica obligatoriu 

prevederile normativelor și procedurilor în vigoare emise de Corpul Român 

Salvaspeo. 
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(12) Documentaţia care se depune la APNGM-C în vederea obţinerii 

acordului va cuprinde: 

a) Obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită acordul 

b) Durata pentru care se solicită acordul 

c) Descrierea succintă a activităţilor care se vor desfăşura 

d) Componenţa echipei şi conducătorul acesteia precum şi nivelul de 

pregătire speologică (sau dovada cunoaşterii tehnicilor de speologie 

alpină - TSA) conform criteriilor menţionate în Anexa nr. 3 din Legea 

nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii 

de salvare din mediul subteran speologic. Competenţa în domeniul 

speologic poate fi atestată de brevete, diplome sau alte documente 

relevante. 

e) Metode şi tehnici de lucru (descrierea activităţii de cercetare 

ştiinţifică, număr intrări, bivuac, colectări, derocări, săpături de orice 

natură ș.a.). 

f) Aviz/notificare Salvaspeo pentru accesul în peşteri altele decât cele 

amenajate pentru turismul speologic organizat. 

g) Aviz din partea CPS, doar dacă activităţile propuse fac obiectul 

acestuia 

(13) În termen de 15 zile de la încheierea activităţilor, solicitantul va depune 

la APNGM-C un raport asupra activităţilor desfăşurate. Administraţia 

Parcului poate solicita detalierea unor aspecte relevante ale raportului 

prezentat. Obţinerea unui nou acord este condiţionată de transmiterea către 
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APNGM-C a raportului sau a informaţiilor detaliate. În cazul neacordării 

acordului APNGM-C pentru  activităţile solicitate, acesta va fi însoţit de o 

motivare scrisă. 

Art. 20. Turism, reguli de vizitare 

(1) În PNGM-C sunt permise activităţi de turism şi educaţie, cu respectarea 

regulilor de vizitare a Parcului, potrivit prezentului regulament.  

(2) Punctele de acces în PNGM-C sunt: localităţile Costeşti, Măgureni, 

Boşorod, Pui, Ponor, Baru, Crivadia şi văile Streiului şi Băniţei. 

(3) Vizitarea PNGM-C se face numai pe drumurile deschise accesului public 

şi pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale specifice, cu 

respectarea eventualelor restricţii.  

(4) Amplasarea şi funcţionarea locurilor de campare, deschiderea de noi 

trasee turistice, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face 

numai cu avizul APNGM-C. 

(5) Camparea turiştilor pe teritoriul PNGM-C este permisă numai în locurile 

special amenajate şi semnalizate corespunzător. 

(6) Camparea în alte locuri decât cele special amenajate se face numai în 

situaţii deosebite, cercetare, explorare, salvare, cu acordul administraţiei 

parcului. 

(7) În locurile de campare sunt interzise: 

a) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale 

de origine vegetală, cetină, ferigi, muşchi, sub corturi; 
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b) Amenajarea unor vetre de foc în afara celor stabilite de către 

administratorul locului de campare; 

c) Procurarea lemnului de foc în afara celui asigurat de administratorul 

locului de campare. 

(8) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi 

indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe 

traseele turistice.  

(9) Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a 

oricărei alte construcţii sau amenajări turistice de pe teritoriul Parcului. 

Art. 21. Construcţii 

(1) În PNGM-C există: 

a) Construcţiile din intravilanul următoarelor localităţi: Costeşti, 

Grădiştea de Munte, Luncani, Ponor, Fizeşti, Federi, Petros, Crivadia, 

Merişor şi Băniţa, inclusiv aşezările izolate sau temporare din 

împrejurimile acestora; 

b) Complexul de microhidrocentrale CHEMP Godeanu 1+2, 

c) Fostele cabane forestiere de pe văile: Făeragu, Grădişte, Rea, 

Anineşu, Alba, Luncanilor, Streiului, Jigoreasa; 

d) Cantoanele silvice; 

(2) Realizarea de construcţii şi amenajări hidrotehnice în extravilan se face 

în conformitate cu prevederile legale şi zonarea internă a parcului, numai cu 

avizul adminstraţiei parcului. 
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(3) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală, județene, 

naționale sau modificarea celor existente, se vor face cu avizul administrației 

ariei naturale, emis în baza hotărârii Consiliului Științific. 

(4) Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi 

naţională, precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor 

naturale din aria naturală protejată vor fi armonizate de către autorităţile 

emitente cu prevederile planului de management, cu avizul administraţiei 

parcului. 

(5) Documentaţia necesară, depusă la sediul APNGM-C, pentru construcţii 

în intravilan va cuprinde: 

i) cerere de avizare către APNGM-C conţinând obligatoriu: identitatea 

solicitantului, date de contact şi date despre destinaţia construcţiei. 

ii) memoriu tehnic. 

iii) certificat de urbanism. 

iv) plan de amplasament şi delimitare a imobilului, plan de încadrare în 

zonă, scara 1:1000. 

v) planşe de detaliere a faţadelor. 

vi) alte documente considerate relevante de către solicitant. 

vii) APNGM-C îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare 

în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul. 

viii) studiu de risc asupra mediului și studiu de risc asupra sănătății. 
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(6) Documentaţia necesară, depusă la sediul APNGM-C, pentru realizarea de 

lucrări de infrastructură sau reabilitarea/modernizarea acestora în 

intravilan/extravilan va cuprinde: 

i) cerere de avizare către APNGM-C conţinând obligatoriu: identitatea 

solicitantului, date de contact şi date despre destinaţia construcţiei 

ii) avizul Consiliului Ştiinţific, dacă este cazul 

iii) memoriu tehnic 

iv) certificat de urbanism 

v) plan de amplasament şi delimitare, plan de încadrare în zonă, scara 

1:1000 

vi) alte documente considerate relevante de către solicitant 

vii) APNGM-C îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare 

în vederea evaluării solicitării, dacă este cazul 

(7) Documentaţia necesară, depusă la sediul APNGM-C, pentru realizarea de 

amenajări hidrologice şi lucrări carieră  va cuprinde: 

i) cerere de avizare către APNGM-C conţinând obligatoriu: identitatea 

solicitantului, date de contact şi date despre destinaţia construcţiei 

ii) studiu de impact, dacă este cazul 

iii) avizul Consiliului Ştiinţific, dacă este cazul 

iv) memoriu tehnic 

v) certificat de urbanism 

vi)  plan de încadrare în zonă, scara 1:1000 
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vii) plan de amplasament şi delimitare, scara 1:1000 

viii) dovada legală a proprietăţii/dreptului de utilizare a terenului 

ix) alte documente considerate relevante de către solicitant 

x) APNGM-C îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii suplimentare în 

vederea evaluării solicitării, dacă este cazul 

Art. 22 Regimul deşeurilor 

(1) Este interzisă abandonarea şi depozitarea necontrolată a deşeurilor de 

orice fel pe teritoriul PNGM-C;  

(2) Turiştii au obligaţia de a colecta deşeurile pe care le generează pe timpul 

vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara parcului  în locuri 

special marcate şi amenajate pentru colectare. 

(3) Comunităţile locale au obligaţia să-şi gestioneze propriile deşeuri 

conform legislaţiei în vigoare, fără a genera surse de poluare. 

(4) Administratorii pensiunilor, cabanelor forestiere şi a locurilor de 

campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu 

respectarea condiţiilor legale, astfel încât acestea să nu fie accesibile 

câinilor şi animalelor sălbatice.  

Art. 23 Alte reglementări 

(1) Deţinătorii cu orice titlu a suprafeţelor de teren din parc au obligaţia de a 

proteja flora şi fauna sălbatică existente pe acestea, în sensul menţinerii 

echilibrului ecologic şi conservării biodiversităţii, precum şi exploatării 

durabile a resurselor în baza prevederilor legale în vigoare, pentru a nu creea 

prejudicii mediului înconjurător şi sănătăţii umane. 



 

 

 29 

REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - 

CIOCLOVINA 

(2) Pe suprafaţa parcului se vor desfăşura numai acele activităţi conforme cu 

prevederile planului de management şi ale prezentului regulament. 

(3) Este interzisă degradarea monumentelor şi ansamblurilor istorice sau a 

unor părţi componente ale acestora. Intervenţiile asupra monumentelor, 

siturilor istorice şi arheologice se realizează cu  avizul administraţiei 

parcului numai în baza autorizaţiei Ministerului Culturii. 

(4) Se interzice accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, 

autoturisme sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariei naturale 

protejate, în afara drumurilor publice, a drumurilor forestiere pe care accesul 

nu este interzis prin semne sau bariere şi a terenurilor special amenajate şi 

semnalizate în acest scop; 

(5) Toţi utilizatorii surselor de apă de pe teritoriul PNGM-C sau din 

vecinătatea acestuia sunt obligaţi să asigure debitele de servitute conform 

legislaţiei în vigoare, fără să afecteze direct sau indirect ecosistemele şi 

comunităţile locale. 

(6) Se interzice organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe 

teritoriul ariei naturale protejate, fără acordul administraţiei parcului. 

(7) Se interzice realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care 

modifică configuraţia naturală a terenurilor din ariile naturale protejate fără 

avizul administraţiei. 

(8) Se interzice desfăşurarea de activităţi în perimetrele ariilor naturale 

protejate sau în vecinătatea acestora, ce pot să genereze un impact negativ 

semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au 

fost desemnate, în lipsa avizului administraţiei. 
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(9) În scopul limitării efectelor cauzate de fenomene de forţă majoră, 

incendii, calamităţi naturale, este permisă intervenţia instituţiilor abilitate, cu 

obligativitatea înştiinţării de urgenţă a APNGM-C. 

(10) Fotografierea sau filmarea, în scop comercial, fără aprobare, este 

interzisă în PNGM-C. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNGM-C cu 

achitarea tarifului aprobat. 

Art. 24 Sancţiuni 

(1) Aplicarea prezentului regulament se face de către personalul APNGM-C 

şi de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Gărzii Naţionale de 

Mediu, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi structurilor 

teritoriale ale acesteia cu reponsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, 

respectiv, autorității publice centrale pentru silvicultură și structurile locale 

ale acesteia, gestionarii fondurilor de vânătoare, pe domeniul lor de 

competenţă, inspectoratele județene de poliție, inspectoratele județene de 

jandarmi. 

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea 

contravenţională, civilă, penală sau administrativă, iar sancţiunile respective 

se aplică de către instituţiile responsabile, în condiţiile legii, după caz. 
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