
ANEXA nr. 1 

 

REGULAMENTUL PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI 

 

CAPITOLUL I 

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL 

PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI, PREVEDERI GENERALE 

 

Art. 1. 

a) Parcul Naţional Munţii Măcinului, este înfiinţat în baza prevederilor din Legea nr. 
5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea III Zone 
naturale protejate de interes naţional, în conformitate cu procedura aprobată prin 
OM nr. 850/ 2003, şi în baza prevederilor din OUG nr.57/2007. PNMM a fost 
preluat în administrare conform Contractului nr. 742/22.05.2004, încheiat între 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi RNP ROMSILVA. 

b) Prescurtări folosite în textul prezentului regulament: 

i) Parcul Naţional Munţii Măcinului este PNMM; 

ii) Administraţia Parcului Naţional Munţii Măcinului este APNMM; 

iii) Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului este CCA; 

iv) Consiliul Ştiinţific al Parcului este CŞ; 

v) Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii este 
AR – CMN ; 

vi) Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii este IUCN; 

vii) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este MMSC; 

viii) Zona cu protecţie strictă este ZPS; 

ix) Zona de protecţie integrală este ZPI; 

x) Zona de conservare durabilă este ZCD; 

xi) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane este ZDD; 

 



Art. 2. 

a) PNMM face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop protecţia şi 
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul geografic naţional, 
cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico – geografic, 
floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind 
posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.  

b) PNMM corespunde categoriei II IUCN – „Parc naţional: arie protejată 
administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere”. 

Art. 3.  

a) Limitele PNMM, conform suprafeţei stabilite în Legea nr. 5/2000, sunt cele 
aprobate prin HG nr. 230/2003. Suprafaţa parcului este de: 11.321 ha conform 
Legii nr. 5/2000, iar în urma modificărilor perimetrale stabilite prin HG nr. 
230/2003 şi HG nr. 1529/2006 situaţia este următoarea: suprafaţă totală 11.151,82 
ha din care 11.105,67 ha fond forestier de stat conform amenajamentelor silvice 
în vigoare ale UP-urilor incluse în parc: UP I Luncaviţa şi UP II Greci - OS 
MĂCIN, UP II Cerna, UP III Ţiganca şi UP IV Valea Mitrofanului - OS CERNA, 
3,2 ha teren aflat în proprietatea unor persoane fizice din Comuna Luncaviţa, 0,85 
ha pădure persoane fizice Hamcearca, 30 ha teren în proprietatea Consiliului 
Local Măcin în zona Culmea Pricopanului, 8,95 ha teren aparţinând comunei 
Hamcearca – enclavă în UP III Ţiganca OS Cerna, 2,67 ha Drum judeţean – 
Cons. Jud. Tulcea şi 0,48 Drum de exploatare aparținând comunei Greci. 

b) Descrierea şi harta limitelor PNMM, conform studiilor de fundamentare ce au stat 
la baza Legii nr. 5/2000 sunt prezentate în Anexa nr. 2. 

Art. 4.  Zonele de protecţie ale PNMM sunt cele aprobate prin Ordinul MAPAM nr. 
552/2003 şi în conformitate cu OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, zonarea interioară a PNMM cuprinde următoarele: 

a) Zona cu protecţie strictă (ZPS) - cuprinde Rezervația ştiinţifică ,,Moroianu” cu 
o suprafaţă de 293,7 ha şi Rezervaţia ştiinţifică ,,Valea Fagilor“ cu o suprafaţă 
de 154,9 ha. Această zonă are o mare importanţă ştiinţifică ce cuprinde zone 
sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost 
foarte redus. În această zonă fiind incluse cele două rezervaţii ştiinţifice este 
interzisă desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia activităţilor de 
cercetare, care se vor  desfășura cu acordul Academiei Române și al 
Administrației Parcului Național Munții Măcinului. Total suprafaţă ZPS = 
448,6 ha. 

b) Zona de protecţie integrală (ZPI) – cuprinde cele mai valoroase bunuri ale 
patrimoniului natural din interiorul parcului. Suprafaţa acestei zone totalizează: 



ZPI = 3418,32 ha. 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 calamități naturale. 

Prin excepţie în zonele de protecţie integrală, în afară perimetrelor rezervaţiilor 
ştiinţifice cu regim strict de protecţie, se pot desfășura 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 numai cu animale 
domestice, proprietatea membrilor comunităţilor 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 speciile şi efectivele 
avizate de administraţia parcului, astfel încât sa nu fie afectate habitatele 
naturale şi speciile de flora şi fauna prezente; 

iv) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

v) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale şi al 
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul 
administrației ariei naturale protejate, în baza hotărârii CȘ, şi aprobate de către 
autoritatea publica centrala pentru protecția mediului şi pădurilor;  

vi) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamitați, cu avizul administrației ariei 
naturale protejate, în baza hotărârii CȘ, cu aprobarea autoritarii publice 
centrale pentru protecția mediului. În cazul în care calamitățile afectează 
suprafețe de pădure, acțiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul 
administrației, în baza hotărârii CȘ, şi cu aprobarea autorității publice centrale 
pentru protecția mediului;  

vii) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masa a dăunătorilor forestieri, care nu 
necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

viii) acțiunile de combatere a înmulțirii în masa a dăunătorilor forestieri, care 
necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare 



de înmulțire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii CȘ, cu aprobarea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului." 

c) Zona de conservare durabilă (ZCD) constituie în PNMM o zonă tampon cu o 
suprafaţă totală de ZCD = 7272,8 ha, şi în care se pot desfăşura următoarele 
activităţi: 

i) ştiinţifice şi educative; 

ii) activităţi de ecoturism care nu necesita 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 
administraţia parcului natural, astfel încât sa nu fie afectate habitatele 
naturale şi speciile de flora şi fauna 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 aprobarea autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului, cu avizul administraţiei ariei naturale 
protejate, în baza hotărârii CȘ, a planului de acţiune provizoriu, 
elaborat 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, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza 
hotărârii CȘ, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului; 

vii) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul 
administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii CȘ 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 ariei 
naturale protejate, în baza hotărârii CȘ, aprobate ulterior de către 
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

viii) 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 
amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale 



protejate, în baza hotărârii CȘ şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii 
publice centrale pentru protecţia mediului; 

ix) 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 parcului sau de comunităţile 
locale, cu acordul administraţiei ariei naturale protejate; 

x) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de 
conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără 
extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifesta 
atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în 
primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau 
integrală, în restul zonei-tampon fiind permisă aplicarea de tratamente 
silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: 
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul 
tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive 
clasice sau în margine de masiv cu perioada de regenerare de 
minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplică cu restricţii 
impuse de planurile de management al parcurilor şi de ghidurile de 
gospodărire a pădurilor în arii protejate.Ca restricţie impusă prin 
Planul de management, în PNMM tratamentul tăierilor progresive 
utilizat va fi cel cu perioada lungă de regenerare, de minim 21 ani, iar 
la procesul de inventariere în teren vor fi şi reprezentanţi ai 
Administraţiei parcului.  

xi) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin 
introducerea de tehnologii cu impact redus 

d)  Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane (ZDD) Sunt zonele în care se   
permit 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 semnificative asupra biodiversităţii. În 
PNMM această zonă totalizează: ZDD = 12,10 ha.  

În zonele de dezvoltare durabilă a parcului naţional se pot desfăşura următoarele 
activităţi, cu respectarea prevederilor din planul de management:  

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



ii) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

iii) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 
arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul 
tăierilor grădinarite 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 zăvoaie de plop şi salcie. În 
zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot aplica tratamentul 
tăierilor rase în arboretele de molid, pe suprafeţe de maxim 1 ha, precum şi 
tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euroamerican; 

iv) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului 
agricol şi creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul 
de agricultură ecologică; 

v) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. 

vi) activități de construcții/investiții, cu avizul administratorilor ariilor naturale 
protejate în baza hotărârii Consiliului Științific al Administrației Parcului pentru 
fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism legal aprobate. Construcțiile noi 
trebuie să respecte arhitectura tradițională locală sau istoricul  obiectivelor în 
situația în care se reconstruiesc obiective arhitectonice de importanță patrimonială 
culturală. Sunt permise lucrări de utilitate publică ce privesc lucrările de 
construcție, reabilitare și modernizare de drumuri de interes național, județean și 
local cu respectarea măsurilor de minimizare a impactului asupra mediului natural 
conforme cu obiectivele de protecție stabilite în Planul de management. 

Art.5. Responsabilitatea administrării PNMM revine APNMM, unitate cu 
personalitate juridică în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva”. APNMM 
elaborează planul de management prin care se realizează gospodărirea integrată a 
ariei protejate, urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară activităţi 
specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Parcului, 
astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management, în conformitate cu 
statutul de parc naţional şi măsurile de conservare stabilite prin legislaţia specifică 
ariilor protejate. APNMM asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe 
raza sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a resurselor naturale în 
conformitate cu planul de management şi zonarea internă a parcului, urmărind 
respectarea prezentului regulament, elaborat în baza OUG nr. 57/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare. Acest regulament va fi supus aprobării prin 
Hotărâre de Guvern la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului. 

Art. 6. 

a) Structurile de administrare ale PNMM special constituite sunt: 



i) administraţia proprie (APNMM), cu personal calificat, special angajat în 
conformitate cu prevederile anexate la Contractul de administrare încheiat între 
MMGA şi RNP ROMSILVA. 

ii) Consiliul Consultativ de Administrare, organizat pe lângă administraţia 
parcului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

iii) Activităţile acestor structuri sunt  aprobate și  coordonate de CȘ al Parcului, 
constituit prin OM nr. 188/04.02.2013. 

b) Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului se asigură prin CCA, 
care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de 
gospodărirea PNMM fiind constituit prin Ordinul MMGA nr. 714/ 2004. 

Art. 7. Structura de administraţie a parcului, conform Hotărârii de Guvern nr. 
230/2003 este următoarea: 

i)  Director parc 

ii)  Economist 

iii)  Şef pază 

iv)  Responsabil relaţii cu comunităţile şi educaţie ecologică 

v)  Biolog 

vi)  Specialist în tehnologia informaţiei 

vii) 6 Agenţi de teren 

Art. 8. 

a) Planul de Management şi Regulamentul PNMM se elaborează de către 
Administraţia Parcului, se consultă CCA, sunt avizate de CŞ, sunt promovate de 
către direcţia de specialitate din cadrul MMSC şi se aprobă prin Hotărâre de 
Guvern la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia mediului.  

b) Respectarea planului de management şi a regulamentului este obligatorie pentru 
APNMM, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau 
administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul 
ariei naturale protejate. 

c) Regimul de protecţie se stabileşte indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, 
iar respectarea acestuia este obligatorie în conformitate cu prevederile Ordonanței 
de Urgență nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
alte dispoziţii legale în materie. 



d) Sunt ocrotite şi se conservă totodată în regim de protecţie, coridoarele ecologice 
instituite de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu avizul 
Consiliului Judeţean şi al AR, fiind interzise orice lucrări şi acţiuni care le 
afectează integritatea. Aceste coridoare asigură condiţii optime privind migraţia şi 
dispersia speciilor în raport cu ecologia şi domeniul lor de stabilitate atât în 
interiorul parcului cât şi în habitatele naturale sau seminaturale învecinate, în 
cadrul complexelor regionale de ecosisteme. 

Art. 9. PNMM va fi evidenţiat în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi 
locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

 

CAPITOLUL II 

PROCEDURA DE AVIZARE A ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN  

PERIMETRUL PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI 

 

Art. 10. Activităţile care pot fi desfăşurate în PNMM sunt: 

a) Activităţi de cercetare - toate tipurile de investigaţii ştiinţifice (biologice, 
geologice, paleontologice, arheologice, antropologice şi altele asememenea) care 
se desfăşoară pe teritoriul Parcului - aşa cum este ea definită de lege; 

b) Activităţi de turism şi recreare - prin care se înţelege activităţi de turism pe 
traseele turistice amenajate cu infrastructură pentru turismul de masă, incluzând 
toate tipurile de turism: ecoturism, cicloturism, hipoturism, turism ştiinţific; 

c) Activităţi instructiv – educative - şcoli, stagii de practică, aplicaţii tematice având 
ca obiect educaţia biologică, ecologică şi altele asemenea; 

d) Realizarea de materiale audio-vizuale cu caracter ştiinţific sau comercial; 

e) Activităţi de exploatare a resurselor naturale regenerabile: material lemnos, fructe 
de pădure, plante medicinale, ciuperci și alte produse nelemnoase; 

f) Apicultura; 

g) Păşunatul. 

Art. 11.  Procedura de avizare a activităţilor în ZPS 

În ZPS sunt permise doar activităţile de cercetare, în această categorie fiind incluse 
două rezervaţii științifice: Moroianu şi Valea Fagilor.  



Conform prevederilor art. 23 alin (1) din OUG nr. 57/2007 cu modificările și 
completările ulterioare, avizele se emit de către APNMM cu acordul CMN. 

Solicitările pentru eliberarea unui aviz, pot fi transmise către APNMM de către 
persoanele juridice sau fizice interesate. 

Pentru facilitarea obţinerii acordului din partea CMN, solicitările vor fi înaintate 
APNMM cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data preconizată a începerii 
activităţilor. APNMM va întreprinde demersurile necesare către CMN şi va comunica 
în termen de 20 zile obţinerea sau refuzul acordului.  

Solicitările pentru avizarea de activităţi în ZPS (rezervaţii ştiinţifice) pot fi făcute 
pentru un termen de până la 1 an, după care acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea 
concretă a perioadei pentru care se face solicitarea. 

În vederea obţinerii unui aviz pentru desfăşurarea de activităţi în ZPS (rezervaţii 
ştiinţifice), solicitarea în forma scrisă înaintată APNMM va cuprinde: 

 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul; 

 durata pentru care se solicită avizul; 

 activităţile pentru care se solicita avizul; 

 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice; 

 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecăruia; 

 metodele şi tehnicile de lucru; 

 datele de contact ale persoanei care solicita avizul; 

Înainte de emiterea avizului, APNMM poate solicita acestuia informaţii suplimentare, 
referinţe şi recomandări. 

În termen de 15 zile de la încheierea activităţii avizate, solicitantul va înainta către 
APNMM un raport asupra activităţilor desfăşurate, raport care va fi însoţit de copiii 
ale materialelor relevante obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii, acestea 
urmând a fi utilizate în condiţiile stabilite de ambele părţi. APNMM poate solicita 
detalierea unor aspecte ale raportului prezentat. Obţinerea unui nou aviz pentru 
desfăşurarea activităţilor în ZPS (rezervaţii ştiinţifice) este condiţionată de remiterea 
către APNMM a raportului. Pentru motive întemeiate, la solicitare, APNMM poate 
accepta prelungirea acestui termen.  

NOTĂ: Pentru acelaşi obiectiv, în interiorul aceluiaşi interval de timp, pot fi emise 
avize către mai mulţi solicitanţi, numai pentru derularea de activităţi diferite, urmând 



ca aceştia să convină, dacă este cazul, asupra modalităţilor de desfăşurare a 
activităţilor. 

Refuzul avizării activităţilor în ZPS (rezervaţii ştiinţifice) solicitate va fi însoţit de o 
motivare. 

În vederea informării publicului, APNMM va face cunoscut pe site-ul său avizele 
emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice avizate, duratei avizării şi tipului de 
activitate avizată. 

Art. 12.  Procedura de avizare a activităţilor în ZPI  

Desfăşurarea activităţilor în zone de protecţie integrală este permisă pe baza avizelor 
emise de către APNMM, pentru activităţile aprobate de CȘ al PNMM prin Planul de 
Management. 

În cazul în care se solicită avize pentru activităţi neexistente pe lista celor aprobate de 
CŞ al PNMM, solicitarea va fi înaintată către APNMM cu cel puţin 30 de zile înainte 
de data preconizată a începerii activităţii. Solicitarea va fi supusă spre aprobare în CŞ 
în termen de 20 de zile iar răspunsul va fi înaintat de către APNMM în termen de 30 
de zile de la data solicitării. 

Solicitările pentru eliberarea unui aviz, pot fi transmise către APNMM de către 
persoanele juridice sau fizice interesate. 

Solicitările pentru avizarea de activităţi în ZPI pot fi făcute pentru un termen de până 
la 1 an, după care acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea concretă a perioadei 
pentru care se face solicitarea. 

În vederea obţinerii unui aviz pentru desfăşurarea de activităţi în ZPI, solicitarea în 
forma scrisă înaintată APNMM va cuprinde: 

 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul; 

 durata pentru care se solicită avizul; 

 activităţile pentru care se solicita avizul; 

 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice; 

 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecăruia; 

 metodele şi tehnicile de lucru; 

 datele de contact ale persoanei care solicita avizul; 

Înainte de emiterea avizului, APNMM poate solicita acestuia informaţii suplimentare, 
referinţe şi recomandări. 



În termen de 15 zile de la încheierea activităţii avizate, cu excepţia activităţilor de 
vizitare în scop recreativ, solicitantul va înainta către APNMM un raport asupra 
activităţilor desfăşurate, raport care va fi însoţit de copii ale materialelor relevante 
obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii, acestea urmând a fi utilizate în condiţiile 
stabilite de ambele părţi. APNMM poate solicita detalierea unor aspecte ale 
raportului prezentat.  Obţinerea unui nou aviz pentru desfăşurarea activităţilor în ZPI 
este condiţionată de remiterea către APNMM a raportului. Pentru motive întemeiate, 
la solicitare, APNMM poate accepta prelungirea acestui termen.  

Pentru situații speciale acordurile se obțin în următoarele condiții, în conformitate cu 
art. 22 alin 6) din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare : 

- intervenţiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale şi al 
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea 
administraţiei şi cu avizul CȘ, în baza aprobării de către autoritatea publica 
centrala pentru protecţia mediului 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, la propunerea administraţiei 
ariei naturale protejate, cu avizul CȘ, în baza aprobării autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitățile afectează 
suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac la 
propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul CȘ, în baza 
aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; 

- acţiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 
necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

- acţiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care 
necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare 
de înmulţire, la propunerea administraţiei ariei naturale protejate, cu avizul CȘ 
şi în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

NOTĂ: Pentru acelaşi obiectiv, în interiorul aceluiaşi interval de timp, pot fi emise 
avize către mai mulţi solicitanţi, numai pentru derularea de activităţi diferite, urmând 
ca aceştia să convină, dacă este cazul, asupra modalităţilor de desfăşurare a 
activităţilor. 

Refuzul avizării activităţilor în ZPI solicitate va fi însoţit de o motivare. 

În vederea informării publicului, APNMM va face cunoscut pe site-ul său avizele 
emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate, duratei avizării şi tipului 
de activitate avizată. 

 



Art. 13.  Procedura de avizare a activităţilor în ZCD 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare desfăşurarea activităţilor în zone de conservare durabilă este permisă pe 
baza avizelor emise de către APNMM. 

Solicitările pentru eliberarea unui aviz, pot fi transmise către APNMM către 
persoanele juridice sau fizice interesate. 

Solicitările, cu excepţia celor pentru activităţi de vizitare în scop recreativ, vor fi 
înaintate către APNMM cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data 
preconizată a începerii activităţilor. APNMM va comunica în termen de 20 zile 
obţinerea sau refuzul avizului.  

Solicitările pentru avizarea de activităţi în zone de conservare durabilă pot fi făcute 
pentru un termen de până la 1 an, după care acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea 
concretă a perioadei pentru care se face solicitarea. 

În vederea obţinerii unui aviz pentru desfăşurarea de activităţi în zone de conservare 
durabilă, solicitarea în forma scrisă înaintată APNMM va cuprinde: 

 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul; 

 durata pentru care se solicită avizul; 

 activităţile pentru care se solicita avizul; 

 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice; 

 metodele şi tehnicile de lucru; 

 datele de contact ale persoanei care solicita avizul; 

Înainte de emiterea avizului, APNMM poate solicita acestuia informaţii suplimentare, 
referinţe şi recomandări. 

În termen de 15 zile de la încheierea activităţii avizate, cu excepţia activităţilor de 
vizitare în scop recreativ solicitantul va înainta către APNMM un raport asupra 
activităţilor desfăşurate, raport care va fi însoţit de copii ale materialelor relevante 
obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii. APNMM poate solicita detalierea unor 
aspecte ale raportului prezentat. Obţinerea unui nou aviz pentru desfăşurarea 
activităţilor în zone de conservare durabilă este condiţionată de remiterea către 
APNMM a raportului. Pentru motive întemeiate, la solicitare, APNMM poate accepta 
prelungirea acestui termen.  

Pentru situații speciale acordurile se obțin în următoarele condiții, în conformitate cu  
art. 22 alin (8) din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare: 



- 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 
publica centrala pentru protecţia mediului, plan elaborat în acest scop de CȘ al 
parcului şi valabil pana la intrarea în vigoare a planului de management; 

- intervenţiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale şi al 
reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea CȘ 
al ariei naturale protejate, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului; 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, cu acordul administraţiei 
ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. În cazul în care calamitățile afectează suprafeţe de 
pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul 
administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură; 

- activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulțirii în masă a 
dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure 
în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul 
administraţiei ariei naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură; 

NOTĂ: Pentru acelaşi obiectiv, în interiorul aceluiaşi interval de timp, pot fi emise 
avize către mai mulţi solicitanţi, numai pentru derularea de activităţi diferite, urmând 
ca aceştia să convină, dacă este cazul, asupra modalităţilor de desfăşurare a 
activităţilor. 

Refuzul avizării activităţilor în zone de conservare durabilă solicitate va fi însoţit de o 
motivare. 

În vederea informării publicului, APNMM va face cunoscut pe site-ul său avizele 
emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate, duratei avizării şi tipului 
de activitate avizată. 

Precizări: 

Avizarea activităţilor de recoltare a fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi a 
ciupercilor se va face în urma elaborării unui studiu de evaluare a capacităţii de 
suport la recoltare a speciilor pe an şi unitatea de suprafaţă, pentru ca această 
activitate să nu afecteze dezvoltarea şi capacitatea de înmulţire la nivel de individ şi 
să se poată menţine perenitatea ecosistemică. 



Avizarea păşunatului va fi permisă în zonele neforestiere şi în urma elaborării unui 
studiu privind capacitatea de suport a vegetaţiei pe categorii de animale. 

Avizarea amplasărilor de stupine se va face în baza unor angajamente ferme din 
partea solicitantului: pentru asigurarea unei securităţi a turiştilor, stupinele vor fi 
amplasate la o distanţă mai mare de 300 metri de traseele turistice, pentru evitarea 
degradării cadrului natural nu este permisă aducerea de animale domestice (câini, 
păsări, etc) în vatra stupinei, nu este permis focul direct pe sol şi nici compactarea 
acestuia; toate aceste prevederi urmând a fi specificate într-un contract ce se va 
încheia între apicultorul solicitant şi APNMM. 

Personalul APNMM va controla şi răspunde de modul de desfăşurare al activităţilor 
avizate a fi desfăşurate pe teritoriul  Parcului.  

Art. 14.  Procedura de avizare a activităţilor în ZDD a activităților umane 

Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit 
activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu 
respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale şi de prevenire a 
oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversității. 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare desfăşurarea activităţilor în zone de conservare durabilă este permisă pe 
baza avizelor emise de către APNMM. 

În vederea obţinerii unui aviz pentru desfăşurarea de activităţi în ZDD, solicitarea în 
forma scrisă înaintată APNMM va cuprinde: 

 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul; 

 durata pentru care se solicită avizul; 

 activităţile pentru care se solicita avizul; 

 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice; 

 metodele şi tehnicile de lucru; 

 datele de contact ale persoanei care solicita avizul; 

Înainte de emiterea avizului, APNMM poate solicita acestuia informaţii suplimentare, 
referinţe şi recomandări. 

În cazul în care se solicită emiterea unui aviz pentru executarea unor activităţi de 
investiţii/dezvoltare, investitorul/proprietarul trebuie să se asigure că zona vizată este 
inclusă în intravilanul unităţii teritorial administrative pe raza căreia este situată. 



Orice obiectiv amplasat în aceste zone trebuie sa respecte specificul arhitectonic 
tradiţional local.  

Planurile si/sau proiectele publice sau private care se intenționează a fi implementate 
în aceasta zonă și care fie individual, fie împreună cu alte planuri/proiecte, pot avea 
efecte negative semnificative asupra ariei naturale protejate în ce privește obiectivele 
de conservare, vor fi analizate în CȘ al Administrației parcului privind necesitatea 
evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului. 

Solicitările, vor fi înaintate către APNMM cu cel puţin 30 de zile calendaristice 
înainte de data preconizată a începerii activităţilor. APNMM va comunica în termen 
de 20 zile obţinerea sau refuzul avizului.  

NOTĂ: Pentru acelaşi obiectiv, în interiorul aceluiaşi interval de timp, pot fi emise 
avize către mai mulţi solicitanţi, numai pentru derularea de activităţi diferite, urmând 
ca aceştia să convină, dacă este cazul, asupra modalităţilor de desfăşurare a 
activităţilor. 

 

CAPITOLUL III 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PE RAZA PNMM ŞI OBLIGAŢII  

LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACESTOR ACTIVITĂŢI 

 

Art. 15.  

a) În perimetrul PNMM şi în vecinătatea acestuia, este interzisă orice lucrare sau 
activitate susceptibilă să genereze un impact negativ asupra acestuia. 

b) Autorizarea activităţilor în perimetrul PNMM şi în vecinătatea acestuia, pe o 
fâşie a cărei lăţime va fi stabilită ulterior, prin planul de management, se face 
cu acordul structurilor de administrare. 

c) În PNMM se va evita artificializarea peisajului şi a cadrului natural existent, 
conform legislaţiei în vigoare. Aceasta se va realiza prin interzicerea 
următoarelor activităţi: traversarea teritoriului de conducte, construcţia de 
drumuri, exploatarea şi prelucrarea zăcămintelor de rocă, efectuarea de 
tratamente cu substanţe chimice, depozitarea deşeurilor de orice tip la suprafaţă 
sau în subteran, interzicerea oricărui tip de concesionare sau vânzare a 
terenurilor care fac parte din domeniul public, incluse în suprafaţa parcului atât 
timp cât au statutul de arie protejată, provocarea de incendii, desfăşurarea de 



cercetări prin metode distructive, distrugerea sau degradarea habitatelor sau a 
peisajului şi altele conform prevederilor legale în vigoare. 

d) În PNMM sunt interzise împăduririle în ZPS şi ZPI. Împăduririle se pot efectua 
numai în suprafaţa situată în afara ZPS şi ZPI, pe terenurile antropizate, cu 
specii autohtone şi cu respectarea prevederilor în vigoare. 

e) Orice studii care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale pe 
suprafaţa parcului cum sunt studiile care planifică activităţi: silvice 
(amenajamente şi alte studii sumare), agricole, zootehnice, turistice, piscicole, 
cinegetice, geologice, orice proiecte care planifică lucrări de construcţii de 
orice fel, activităţi sportive, şi altele asemenea., se supun în mod obligatoriu de 
către proiectanţi avizării administraţiei PNMM. Avizarea este absolut necesară 
în vederea verificării de către administraţia parcului a încadrării activităţilor 
planificate de studiile sau proiectele menţionate mai sus în prevederile planului 
de management al PNMM. 

Art. 16.  Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, 
care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4A şi 
4B din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, cu excepţia 
speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, 
sunt interzise:  

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic; 

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

c) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor 
din natură; 

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

e) recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau 
distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare 
dintre stadiile ciclului lor biologic; 

f) deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi 
oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare 
dintre stadiile ciclului lor biologic.  

 



Art. 17. Valorificarea plantelor şi animalelor aparţinând speciilor prevăzute în 
anexele 5A – E din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare, 
precum şi a altor specii cu acelaşi regim de protecţie se va face în condiţii 
compatibile cu menţinerea acestor specii într-o stare de conservare durabilă, luându-
se, după caz, următoarele măsuri: 

a) reglementarea accesului în anumite zone şi/sau anumite perioade; 

b) interdicţia temporară şi/sau locală a recoltării şi culegerii anumitor specii; 

c) reglementarea perioadelor, a modurilor şi mijloacelor de recoltare/capturare, 
în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 din Ordonanţei de Urgenţă nr. 
57/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

d) instituirea unui sistem de autorizare a recoltării/capturării plantelor şi 
animalelor în scopuri comerciale, inclusiv stabilirea de cote pe specii şi 
perioade, autorizare fundamentată ştiinţific în urma unor studii; 

e) încurajarea cultivării şi creşterea în captivitate a speciilor de floră şi fauna 
sălbatică de interes economic, în vederea reducerii presiunii asupra 
populaţiilor naturale.  

Art. 18.  

a) Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună se poate face doar în scop 
ştiinţific şi numai cu acordul scris al APNMM, cu excepţia speciilor comune 
de plante folosite în scop medicinal care urmează regimul prevăzut la 
alineatul (b) pe baza recomandării CȘ, numai după obţinerea avizului 
autorităţii centrale pentru protecţia mediului, cu avizul prealabil al AR. 

b) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în 
suprafeţele situate în afara ZPS şi a ZPI, de către membrii comunităţilor 
locale şi în limita capacităţii de suport a ecosistemelor astfel: 

i) în cantităţi mici necesare uzului familial; 

ii) în scop comercial pe baza unui proiect detaliat aprobat de PNMM la 
recomandarea consiliului ştiinţific care va cuprinde speciile, cantităţile, 
perioadele şi locaţiile exacte de colectare. 

Art. 19.  În condițiile art. 38 din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, derogări de la prevederile art. 16 şi 17 se pot face cu aprobarea 
conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, cu avizul AR, cu 
condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în 
detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor respective într-o stare de conservare 
favorabilă în arealul lor natural, numai în următoarele situaţii: 



a) în interesul protejării faunei şi florei sălbatice şi conservării habitatelor 
naturale; 

b) in interesul sănătății şi securității publice, iar, în cazul speciilor de animale, 
altele decât păsările, şi pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de 
natură socială sau economică, şi pentru consecințe benefice de importanță 
majoră pentru mediu; 

c) în scopul cercetării ştiinţifice şi învăţământului; 

d) pentru a permite, în condiții strict controlate, intr-o maniera selectiva şi intr-o 
măsura limitata, prinderea sau deținerea unui număr limitat şi specificat de 
exemplare din anumite specii de pasări sau din speciile prevăzute în anexele 
nr. 4A şi 4B din OUG 57/2007; 

e) în interesul siguranţei aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele 
migratoare. 

 

LUCRĂRILE SILVICE 

Art. 20.  

a) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNMM se 
execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice sau studiile de 
amenajare, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea PNMM şi 
zonarea funcţională a pădurilor.  

i) În zonele cu protecţie strictă nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, 
personalul silvic efectuând doar paza acestor păduri şi după caz, stingerea 
incendiilor. 

ii) În zonele de protecţie integrală nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor,  
fiind permise de OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare 
doar activitățile menționate la art.4, lit. b) din prezentul regulament. 

iii)  În zonele de conservare durabilă se execută doar activitățile silvice prevăzute 
în OUG nr. 57/2007cu modificările și completările ulterioare, stipulate în art.4, 
lit. c) din prezentul regulament APNMM.  

b) Alte lucrări silvice decât cele prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar 
cu avizul CȘ şi ulterior aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură, atunci când nu exista alternativă pentru menţinerea unei stări 
fitosanitare sau a funcţiilor pentru care s-a instituit regimul de protecţie. 



c) APNMM şi CŞ participă la elaborarea şi avizarea amenajamentelor silvice, 
reamenajarea UP - urilor de pe suprafaţa Parcului în cadrul conferinţelor de 
amenajare, în scopul punerii acestora în concordanţă cu planul de management al 
parcului şi zonarea internă de detaliu a Parcului.  

d) APNMM are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi 
volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier naţional şi în 
vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza PNMM, 
urmând a sesiza Direcţia Silvică Tulcea şi Serviciul de Arii Protejate din cadrul 
Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva” în cazul constatării unor nereguli în 
fondul forestier naţional de stat şi respectiv Direcţiei Teritoriale de Regim Silvic şi 
Vânătoare în cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional. În 
acest scop structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze APNMM 
borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa PNMM 
înainte de începerea noului an forestier pentru avizare sau dacă nu este posibil 
imediat după constituirea actelor de punere în valoare, înainte de începerea 
lucrărilor de exploatare a masei lemnoase. APNMM va analiza în detaliu toate 
actele de punere în valoare a masei lemnoase din perimetrul parcului prin analiza 
distinctă în teren a fiecărei partizi supuse avizării de către structurile de 
administraţie silvică parcului. 

e) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional/a vegetaţiei forestiere de 
pe raza PNMM, sunt obligate să transmită anual la APNMM, situaţia aplicării 
amenajamentelor silvice/studiilor de amenajare sau transformare pe aceste 
terenuri. 

f) În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, 
focare de infecţii, etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu 
obligativitatea înştiinţării APNMM, care va participa activ la acţiunile de alertare 
şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea 
evenimente, după obţinerea acordului Direcţiei Silvice Tulcea şi avizul prealabil al 
CȘ. 

g)  În condițiile art.108 din Codul Silvic, 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, cu excepţia 
tratamentelor silvice prevăzute de reglementările în vigoare, pentru asigurarea 
unei stări fitosanitare corespunzătoare şi promovarea seminţişului autohton. 

h) În scopul avizării lucrărilor silvice în arii naturale protejate, administratorii sau 
respectiv custozii acestora vor face, în baza reglementărilor generale din planurile 
de management şi amenajamentele silvice precum şi în baza precizărilor din 
prezenta lucrare, o evaluare în teren a lucrărilor proiectate în fiecare caz în parte. 



În arii naturale protejate funcţiile de protecţie ale pădurilor au rol prioritar, funcţiile 
economice fiind subordonate scopului principal. Pe termen lung se urmăreşte să se 
realizeze o structură de ansamblu şi de detaliu optimă a pădurii, structură care să se 
apropie de cea naturală. Recoltarea produselor principale ale pădurii se va face în 
condiţii de siguranţă ecologică. 

În cadrul unei fişe standard se vor evalua de către administratori şi respectiv custozi, 
la avizarea oricărui tip de lucrări, cel puţin următoarele: 

i) Încadrarea prevederilor amenajamentelor silvice în planul de management al 
ariei naturale protejate; 

ii) Identificarea în teren şi evaluarea factorilor de risc care pot afecta capitalul 
natural (biodiversitate, peisaj, habitate, specii floră, faună); 

iii) Amplasarea lucrărilor, etapelor de lucru în teren cu urmărirea următoarelor 
aspecte: minimizarea impactului negativ asupra mediului condiţie prioritară la 
avizarea lucrărilor în arii naturale protejate, eliminarea pe cât posibil a 
factorilor de risc identificaţi, promovarea continuităţii pădurii în general şi a 
speciilor şi a habitatelor protejate şi prioritare în special. 

iv) Analiza influenţelor pozitive şi negative a măsurilor aplicate asupra stării, 
structurii, funcţionalităţii şi eficacităţii ariei protejate. 

v) La aplicarea practică a tratamentelor silvice se va urmări cel puţin următoarele: 

a) deschiderea de ochiuri cu intensitate moderată (ritmul în care se instalează 
regenerarea naturală nu trebuie să devanseze ritmul planificat al tăierilor 
în suprafaţa ua-urilor) şi să fie corespunzător amplasate pentru 
minimizarea inclusiv a prejudiciilor de exploatare ulterioare 

b) executarea tăierilor de produse principale se va face numai în ani de 
fructificaţie, tăierile urmând să se efectueze după diseminare şi în afara 
perioadelor de restricţie legale. 

c) Revenirea cu noi tăieri în ochiurile regenerate se va corela cu ritmul de 
creştere şi dezvoltare a seminţişului speciilor principale. 

d) Pe tot parcursul conducerii regenerării se vor adopta şi aplica, anual, 
lucrările de îngrijire a seminţişurilor, reclamate de mersul regenerării în 
fiecare ochi 

e) În ochiurile în care s-a realizat închiderea stării de masiv se va trece la 
aplicarea primelor degajări (depresaj) fără a se aştepta regenerarea 
integrală a arboretului. 



i)  Evaluarea impactului asupra mediului a tehnologiilor de exploatare 
propuse/ aplicate.  

ii) Evaluarea impactului măsurilor gospodăreşti asupra populaţiilor de 
păsări din pădurile incluse în arii naturale protejate. 

 Fişa de evaluare a lucrării silvice este prezentată în Anexa nr.2 a prezentului 
Regulament. 

VÂNĂTOAREA 

Art. 21.  

a) Pe teritoriul PNMM, se interzice vânătoarea, fondurile de vânătoare din 
perimetrul Parcului vor avea statutul de zone de refugiu pentru vânat, fiind 
zone de liniște şi pot fi gestionate doar ca rezervaţii cinegetice, unde se 
efectuează monitorizarea, protecţia şi cercetarea asupra ecologiei şi etologiei 
vânatului, în conformitate cu Legea nr. 407/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

b) Recoltarea se poate face numai în urma unui studiu de fundamentare ştiinţific, 
la propunerea CȘ, cu aprobarea autorităţilor centrale de mediu şi silvicultură şi 
acordul CMN, în scopul optimizării efectivelor de vânat şi asigurării unui 
circuit optim de materie şi energie la nivelul modulelor trofice.  

c) Capturarea speciilor din componenta faunistică în scopul cercetării ştiinţifice se 
poate realiza numai după obţinerea avizului autorităţii centrale pentru protecţia 
mediului, cu avizul prealabil al AR. 

d) Faptele ilegale din domeniile vânătorii pot fi constatate şi sancţionate  de 
reprezentanții instituțiilor cu atribuții și responsabilități în combaterea și 
sancționarea braconajului  cum sunt Garda de Mediu, Inspectoratele Teritoriale 
de Regim Silvic și de personalul APNMM numai în suprafața avută în 
administrare sau a celorlalte unităţi silvice cu atribuţii în zona parcului, aceştia 
fiind împuterniciţi în acest sens. Pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor 
în cazul pagubelor cauzate economiei vânatului prin fapte ilicite se aplica 
prevederile Legii nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.  

e) Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a vânatului, pe toată suprafaţa 
parcului se organizează în comun de către personalul de specialitate al 
ocoalelor silvice, APNMM şi administratorii fondurilor de vânătoare care au 
concesionat astfel de fonduri în perimetrul parcului .  

 

PĂŞUNATUL. ANIMALELE DOMESTICE 



Art. 22. 

a) Pe raza PNMM, cu excepţia zonelor în care se permite păşunatul, se interzice 
accesul animalelor domestice. 

b) Prin excepţie, se permite accesul animalelor utilizate la atelaje sau în 
practicarea turismului ecvestru pe drumurile autorizate şi accesul animalelor de 
companie, care pot însoţi stăpânii pe traseele turistice, ţinute permanent în lesă, 
şi după caz cu botniţă. Animalele de companie trebuie sa aibă certificatul de 
vaccinare la zi, pentru accesul acestora plătindu-se 50% din tariful de vizitare a 
Parcului.  

c) Formaţiile SALVAMONT şi patrulele organizate cu scop de pază sau 
intervenţii în situaţii de urgenţă, pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.  

Art. 23.  

a) Pe raza PNMM păşunatul este interzis în fondul forestier amenajat şi se supune 
reglementărilor în vigoare (Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
46/2008 – Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 
57/2007 cu modificările şi completările ulterioare. 

b) Prin excepţie de la prevederile alin (1), în ZPI de 30 ha, din Culmea 
Pricopanului, unde se face utilizarea raţională a pajiştilor pentru păşunat, în 
perioadele, cu speciile şi efectivele avizate de Administraţia Parcului, astfel 
încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de faună şi floră prezente, 
păşunatul este permis în limita capacităţii de suport determinată şi 
fundamentată prin studii ştiinţifice, zona de 30 ha menţionată mai sus fiind din 
punct de vedere cadastral o păşune în proprietatea Consiliului Local - tarla 
136/1-Nb şi este o subzonă în care se face protejarea practicilor tradiţionale 
durabile ale comunităţilor, al căror teritoriu a fost inclus în aria protejată. 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

Art. 24.  

a) Cercetarea ştiinţifică în PNMM va fi orientată pe cât posibil spre realizarea 
scopului primordial, cel de conservare a patrimoniului floristic şi faunistic al 
Munţilor Măcinului, a diversităţii genetice, specifice şi ecosistemice şi a 
peisajului.  

b) Accesul în rezervaţiile ştiinţifice este permis doar în baza autorizaţiei eliberate 
de APNMM cu avizul prealabil al AR – CMN. Accesul poate fi aprobat pentru 
cercetători care au teme de cercetare în domeniul ştiinţelor naturii sau alte 



domenii în care rezultatele cercetărilor au aplicaţie în protecţia mediului teme 
care trebuie să fie aprobate de autorităţile centrale care răspund de mediu şi 
silvicultură sau alte autorităţi îndreptăţite de a aviza teme de cercetare, studenţi 
de la secţii cu specializări în domeniile menţionate mai sus şi grupuri de studiu, 
ONG-uri, pentru care aceste zone din parc oferă posibilitatea completării 
cunoştinţelor, la solicitarea instituţiilor academice.  

c) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNMM se desfăşoară cu avizul 
APNMM. Temele de cercetare de pe teritoriul Rezervaţiei Ştiinţifice se 
avizează de către AR – CMN. 

d) Mărimea grupului care intră în rezervaţia ştiinţifică nu poate fi mai mare de 15 
decât în cazuri excepţionale cu aprobarea AR – CMN. 

e) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PNMM, acceptate şi 
avizate de forurile ştiinţifice abilitate, APNMM propune măsurile de 
conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Parcului, măsuri ce se 
aprobă de către CȘ. 

f) Activitatea de cercetare în PNMM efectuată de către colaboratori externi ai 
APNMM se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu 
APNMM. În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind 
PNMM, furnizate de APNMM, se va încheia un contract cu cei care derulează 
tema, contract care să asigure accesul APNMM la rezultate în vederea utilizării 
lor în activitatea de management a parcului şi la completarea bazei de date. 
Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra 
utilizării rezultatelor se stabileşte în contract. 

 

APICULTURA 

Art. 25. 

a) Accesul apicultorilor este permis numai în suprafaţa situată în afara zonelor cu 
protecţie strictă şi zonelor de protecţie integrală, în apropierea căilor de acces 
stabilite de APNMM, în condiţiile în care respectă regulile de prevenire şi 
stingere a incendiilor, reglementările privind depozitarea deşeurilor în locuri 
special amenajate, excluzându-se prezenţa altor animale domestice în zona de 
amplasare a stupinei. 

b) Pentru apicultori, se percep tarife de instalare în pastoral, în raport cu numărul 
de stupi şi de suprafaţa ocupată, tarife aprobate de CȘ.  



c) La aprobarea amplasării se va avea în vedere prezenta speciilor melifere, dar şi 
evitarea amplasării acestora în zonele adiacente traseelor turistice stabilite de 
către APNMM. 

 

 

 

TURISM, RECREERE, EDUCAŢIE, REGULI DE VIZITARE 

Art. 26. În PNMM sunt permise activităţi de turism, educaţie şi recreere, cu 
respectarea regulilor de vizitare a parcului potrivit prezentului regulament.  

a) Accesul/vizitarea PNMM se face după achitarea tarifului de vizitare şi cu avizul tip 
eliberat de APNMM pentru activităţi, cu excepţia persoanelor menţionate la alin 
(c). 

b) Tariful de vizitare al parcului se instituie de către administratorul ariei naturale 
protejate cu avizul CȘ. Perceperea tarifului de vizitare se face la punctele de acces 
sau pe teritoriul parcului de către persoanele autorizate de APNMM, care 
dovedesc aceasta calitate cu legitimaţie eliberată de către forurile competente.  

c) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:  

i) Copii cu vârsta până la 7 ani, însoţiţi; 

ii) Elevii şi studenţii domiciliaţi în localităţile limitrofe Luncaviţa, Nifon, 
Hamcearca, Balabancea, Cerna, Greci, Măcin, Jijila, Garvăn şi Văcăreni dacă 
dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs;  

iii) Voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau contract de voluntariat semnat de 
APNMM ca prestează o activitate utilă parcului (ex: vopsire indicatoare, 
panouri, semne distinctive, etc.) 

iv) Personalul APNMM şi membrii CȘ; 

v) Personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza Parcului sau din Direcţia 
Silvică Tulcea; 

vi) Cercetătorii din cadrul Academiei Romane; 

vii) Membrii serviciilor salvamont sau al altor formaţii din cadrul organelor 
abilitate să desfăşoare activităţi de căutare sau de intervenţii în alte situaţii de 
urgenţă; 



viii) Personal aflat în timpul exercitării atribuţiilor de control de la alte 
unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu în perimetrul parcului; 

ix) Ghizii de turism angajaţi de APNMM; 

x) Persoanele cu dizabilități, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de 
la plata unor tarife; 

xi) Reprezentanţi ai concesionarilor fondurilor de vânătoare din perimetrul 
parcului pentru activitatea de evaluare/monitorizare.  

d) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a PNMM, 
potrivit planului de management şi regulamentului, administraţia poate aplica 
tarifele aprobate prin ordin de către RNP – ROMSILVA sau alte tarife la 
propunerea APNMM cu aprobarea CȘ. Tarifele care prin lege trebuie să fie 
aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului prin direcţia 
responsabilă cu administrarea ariilor naturale protejate vor fi supuse analizei 
acestui for spre aprobare, la propunerea Administraţiei parcului. Tarifele, altele 
decât cele supuse obligatoriu spre aprobare autorităţii centrale, pentru activităţi 
care se desfăşoară în afara perimetrului parcului şi nu se stipulează altă autoritate 
de reglementare în legislaţia specifică acestor activităţi, vor fi avizate de CȘ al 
administraţiei parcului şi de Consiliul local al administraţiei locale care are în 
administrare terenul pe care se doreşte instituirea tarifelor de către Administraţia 
Parcului.  

e) Sumele provenite din tarifele instituite se vor utiliza de către administraţia parcului 
exclusiv pentru administrarea şi protejarea bunurilor patrimoniului natural. 

f) APNMM monitorizează turismul pe teritoriul parcului, în vederea stabilirii 
impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Parc şi pentru stabilirea 
măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului 
turiştilor, daca numai astfel se poate asigura o conservare durabilă a patrimoniului 
natural. 

Art. 27.  Comercializarea de produse alimentare în zonele limitrofe PNMM până la 
distanţa de 100 m de perimetrul parcului sau în poiene situate în parc, unde se 
organizează sărbători tradiţionale supravegheate de personalul administraţiei 
parcului, care încasează taxele aferente activităţii de comercializare, este permisă 
numai cu acordul scris al APNMM şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind 
comercializarea produselor alimentare şi evacuarea deşeurilor. Orice agent economic, 
va plăti o taxă de amplasare a mijloacelor de comercializare a produselor, pe teritoriul 
Parcului. Prevederile sunt valabile şi pentru comercializarea altor produse artizanale -  
meşteşugăreşti: ex: obiecte din lemn, ceramică, piatră şi altele asemenea. 

Art. 28. 



a) Accesul în PNMM este permis numai pe traseele turistice marcate cu semne 
convenţionale şi anume cu marcaje vopsite, cu banda, triunghi, cruce sau punct 
de culori diferite în funcţie de traseu şi încadrate cu alb. Utilizarea traseelor 
turistice fie ele peisagistice sau tematice aprobate şi amenajate în perimetrul 
parcului vor fi obligatorie de respectat pentru toţi vizitatorii parcului cu 
excepţia persoanelor menţionate la pct. b). 

b) Abaterea de la traseele menţionate la pct. a) este permisă pentru:  

i) Personalul APNMM şi membrii CŞ; 

ii) Membrii ai serviciilor publice sau al altor formaţii din cadrul organelor 
abilitate să desfăşoare activităţi de căutare sau de intervenţii în alte situaţii 
de urgenţă în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente; 

iii) Personalul silvic în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

iv) Pentru cercetători, în cadrul temelor aprobate de APNMM, sau cu aprobare 
de la autoritatea centrală pentru mediu sau silvicultură şi cu avizul prealabil 
al CMN şi aviz de intrare eliberat de APNMM cu precizarea perioadei şi 
componenţei echipei; 

v) Voluntari angajaţi, cu aprobare scrisă din partea APNMM; 

vi) Competiţii, acţiuni, tabere organizate, în suprafaţa situată în afara zonelor 
cu protecţie strictă şi a zonelor de protecţie integrală, în care prin programul 
acţiunii se promovează o aprofundare a cunoştinţelor pe linie de protecţie a 
mediului şi popularizarea eforturilor APNMM în activităţile de 
conştientizare asupra măsurilor de conservare ce se impun; 

vii) Administraţiile Ocoalelor Silvice Cerna şi Măcin;  

viii) Administratorii fondurilor de vânătoare din perimetrul parcului pentru 
activitatea de evaluare/monitorizare.  

Art. 29.  Excursiile de grup în PNMM, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară 
numai cu participarea unui ghid specializat al APNMM sau ghid licenţiat de ANT şi 
acreditat de administraţia parcului. Solicitarea unui ghid specializat al APNMM se 
face cu minim 24 ore înainte de data preconizată a excursiei. 

Art. 30. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea 
panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea şi coordonarea 
APNMM şi în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor în 
vigoare. 

Art. 31. Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul PNMM se reglementează astfel: 



a) Camparea este permisă numai în campinguri special amenajate după achitarea 
tarifului de campare, în locuri desemnate şi semnalizate de administraţia parcului;  

b) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentului intern privind 
utilizarea locului de campare, afişat la intrarea în camping; 

c) Săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă;  

d) Camparea în afara perimetrelor marcate se poate face numai în următoarele 
situaţii: . 

i) pentru activitatea de cercetare, cu aprobarea APNMM; 

ii) pentru personalul PNMM şi voluntarii care lucrează pe teritoriul PNMM cu 
aprobarea administraţiei, în situaţia în care sarcinile primite o impun. 

Art. 32. Aprinderea focului pe teritoriul PNMM se reglementează astfel: 

a) aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate 
în acest scop în locurile de campare;  

b) la locurile de popas este interzis focul deschis, pentru încălzit putându-se 
folosi numai focul la instalaţii tip Primus şi altele asemenea; 

c) Sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel 
pentru aprinderea focului;  

d) Este strict interzisă arderea resturilor vegetale la o distanţă mai mică de 100 m 
de limita Parcului; 

e) APNMM nu are obligaţia de a asigura materialul lemnos pentru vetrele de foc 
existente în parc. 

Art. 33. Regimul deşeurilor pe teritoriul PNMM se reglementează astfel: 

a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNMM; 

b) 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 sau în containerele special amplasate la 
intrările şi ieşirile din parc; 

c) responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabanele din perimetrul 
Parcului sau zonele limitrofe cu respectarea condiţiilor legale, revine 
gestionarilor cabanelor în cauză; 

d) cel puţin o dată pe lună, administratorii cabanelor, campingurilor sau caselor 
limitrofe PNMM evacuează deşeurile menajere adunate. Administratorii iau 



toate măsurile pentru împiedicarea răspândirii gunoaielor în afara 
containerelor. 

Art. 34. Se interzice şi se sancţionează cu amendă contravenţională depăşirea cotelor 
de recoltare stabilite de APNMM, nerespectarea perioadelor şi a locaţiilor stabilite 
pentru recoltarea de plante medicinale în condiţiile art. 18 pct. b).  

Art. 35. Perturbarea liniştii în Parc cu orice mijloace - folosirea radiourilor, 
casetofoanelor, instrumentelor muzicale, a altor echipamente audio, a pocnitorilor, 
precum şi a altor surse de poluare fonică ce provoacă deranjarea liniştii naturii şi a 
faunei şi deranjarea celorlalţi turişti pe trasee sau în locurile de campare este interzisă 
în PNMM. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive şi tabere cei 
interesaţi vor cere în prealabil aprobarea APNMM. 

Art. 36. Se interzice circulaţia cu biciclete în afara traseelor special desemnate şi 
semnalizate 

Art. 37. Aterizarea elicopterelor în PNMM fără autorizaţie prealabilă scrisă este 
permisă doar în cazuri de extremă urgenţă. 

Art. 38.  

a) Circulaţia vehiculelor de orice tip (motorizate sau nu), este permisă numai pe 
drumurile publice şi pe cele forestiere autorizate, până în dreptul indicatoarelor 
sau barierelor care le limitează accesul. Restricţiile de acces nu se aplică 
vehiculelor care deservesc interesele de management ale parcului, lista 
cazurilor precum şi a instituţiilor / persoanelor cărora li se permite accesul, 
fiind întocmită de APNMM şi aprobată de CŞ. 

b) Drumurile forestiere autorizate pentru accesul localnicilor, la traversarea dintr-
o localitate în alta străbătând versanţii, vor fi aduse la cunoştinţa consiliilor 
locale din localităţile adiacente, care au obligaţia de a le face publice.  

Art. 39. Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi 
indicatoarelor, precum şi a tablelor toponimice, a stâlpilor sau a semnelor de marcaj 
de pe traseele turistice. Se interzice de asemenea intrarea în incinta oricărui 
stabiliment al APNMM, loc îngrădit sau pieţe de monitoring unde un panou 
informativ marchează interzicerea intrării, lista cazurilor precum şi a 
instituţiilor/persoanelor cărora li se permite accesul, fiind întocmită de APNMM. 

Art. 40. Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei 
alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului.  

Art. 41. Turismul ecvestru este permis în parc numai pe drumurile forestiere în 
condiţiile stabilite de APNMM şi pe potecile turistice marcate în acest scop. 



Art. 42. Fotografierea sau filmarea, în scop comercial, fără aprobare este interzisă în 
PNMM. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNMM cu achitarea tarifului aprobat. 
Tarifele utilizate vor fi cele stabilite de RNP-ROMSILVA şi cele propuse pentru 
activităţile specifice în ariile protejate cu avizarea CȘ şi a autorităţii publice centrale 
pentru protecţia mediului. 

Art. 43. Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNMM este interzisă. 

Art. 44.  

a) Se interzice în perimetrul PNMM dislocarea, prelevarea rocilor, a fosilelor şi a 
vegetaţiei. 

b) În condițiile art. 42 din OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare, fosilele de plante şi animale vertebrate şi nevertebrate sunt 
considerate bunuri ale patrimoniului natural din momentul descoperirii lor, iar 
în condițiile art. 53 alin (1) din OUG nr. 195/2005 cu modificările și 
completările ulterioare comercializarea pe piaţa internă, exportul în orice scop 
sau schimbul transfrontalier de eşantioane ale acestor bunuri, se poate face 
numai cu acordul autorităţii centrale pentru protecţia mediului prin direcţia de 
specialitate ce are în responsabilitate ariile protejate şi asigurarea – verificarea 
modului în care se realizează protecţia biodiversităţii în perimetrul acestora, cu 
avizul prealabil al Academiei Române. Aceste bunuri ale patrimoniului natural 
descoperite pe suprafaţa parcului constituie proprietate a statului iar măsurile 
de conservare se aplică de APNMM in situ.  

c) Se interzice deschiderea/exploatarea de fronturi de carieră sau desfăşurarea 
oricăror altor activităţi industriale inclusiv extractive de cercetare geologică 
prin metode distructive sau prospectare, în interiorul PNMM sau în vecinătatea 
acestuia până la distanţe care elimină susceptibilitatea unui impact negativ sub 
aspect structural şi peisagistic cauzat prin orice surse de poluare. 

CONSTRUCŢII 

Art. 45. Pe teritoriul Parcului este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţia celor 
realizate  în Zona de dezvoltare durabilă a parcului care vor deservi cu prioritate 
activităţii de cercetare sau de administrare sau vor facilita dezvoltarea turismului 
responsabil în aria protejată. Ocuparea ilegală de teren din fondul forestier constituie 
infracţiune şi se sancţionează conform Codului Silvic. 

Art. 46. 

a) Realizarea de construcţii noi de interes socio-economic sau de utilitate publică, 
în scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi gospodăririi parcului este 
permisă numai cu avizul Consiliului Ştiinţific al PNMM. 



b) Construirea de cabane / adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor 
investiţii în zonele cu infrastructură turistică din Parc sau în imediata 
vecinătate a Parcului se va face conform reglementarilor în vigoare. 
Documentaţiile se avizează de către structurile de administrare a Parcului, 
conform prevederilor OUG nr. 57/2007 cu modificările și completările 
ulterioare şi Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri 
pentru realizarea locuinţelor cu modificările şi completările ulterioare.  

c) Pe teritoriul parcului, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale, 
prin folosirea unor materiale de construcţie biodegradabile (ex: lemn şi stuf) şi 
a unor elemente de design inspirate din tradiţia locală, în scopul conservării 
patrimoniului arhitectonic tradiţional. 

d) Modificările aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însoţite de studii de 
impact, cu accent deosebit asupra cadrului peisagistic al zonei din PNMM, cu 
avizul CȘ al PNMM.  

e) Construcţiile, dotările şi alte amenajări existente în perimetrul PNMM realizate 
din investiţii publice pe terenuri ce aparţin domeniului public, vor fi destinate 
cu prioritate, activităţilor administrative, ştiinţifice şi educaţionale. 

 

FINANŢAREA 

Art. 47. Finanţarea activităţilor APNMM se poate asigura din fonduri provenite: 

a) de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva  

b) din bugetul de stat al autorităţii locale; 

c) din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; 

d) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al APNMM; 

e) din proiecte întocmite de APNMM sau în colaborare cu alte instituţii/ organizaţii şi 
finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

f) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii; 

g) alte surse. 

 

CAPITOLUL IV 

SANCŢIUNI 



Art. 48. 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. 

Art. 49. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii cu excepţia situaţiilor 
când legea aplicată prevede altfel. 

Art. 50. Sancţiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor 
fizice cât şi persoanelor juridice. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 51. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNMM 
precum şi de către împuterniciţi ai administraţiei parcului. Personalul împuternicit să 
aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi 
popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în Parc. 

Art. 52. Constatarea și sancționarea abaterilor de la prezentul Regulament se face de 
către persoanele împuternicite în acest scop de către autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului, personalul Agenţiei de Protecţia Mediului Tulcea, al Gărzii 
de Mediu, al Comisariatului Teritorial de Regim Silvic şi Cinegetic, de personalul 
APNMM, de către ofiţerii şi subofiţerii de poliție și jandarmerie, precum şi de către 
persoanele împuternicite de administraţia publică judeţeană şi locală, pentru teritoriul 
din proprietatea acestora inclus în perimetrul parcului. 

Art. 53. APNMM are obligativitatea de a sesiza instituțiile abilitate despre toate 
încălcările prezentului regulament a căror soluționare nu ține de competența 
administrației parcului. 

Art. 54. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea APNMM cu acordul 
CȘ și aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.   

Art. 55. Anexele 1și 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art. 56.  Regulamentul, în forma sa finală, precum şi cuantumul amenzilor aprobate 
de forurile legislative competente vor fi aduse la cunoştinţa publicului. 

 

 

 



Anexa nr. 1 

 

ZONAREA INTERIOARĂ A PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI 

Zonarea interioară a PNMM din punctul de vedere al necesităţii de conservare a 
diversităţii biologice conform cu OUG 57/2007 şi O.M. al M.A.P.A.M. nr 552/2003: 

a) Zonele cu protecţie strictă ale PNMM, includ parcelele şi subparcelele 
forestiere:  

i) U.P. I Luncaviţa – O.S. Măcin: 65, 66, 67, 68, 69 – Rezervaţia Ştiinţifică 
“Valea Fagilor”;  

ii) U.P. II Greci – O.S. Măcin: 26, 27A, 27N, 28A, 28B, 28N, 29A, 29N, 30A, 
30B, 30N, 31N, 34A, 34N, 36A, 36N, 110C(50%), 110E, 111A, 111C, 111E, 
111F, 112A, 112C, 112D, 112E, 112F, 112N1, 112N2– Rezervaţia Ştiinţifică 
„Moroianu” 

b) Zonele de protecţie integrală ale PNMM, includ parcelele şi subparcelele 
forestiere:  

i) U.P. I Luncaviţa – O.S. Măcin:75, 79B, 80A, 80B, 80C, 80D, 81A, 81B, 81C, 
82, 83, 84C, 85N1, 85N2, 87B, 91, 95D, 96B, 102, 103, 104, 111B, 119N, 
120N, 127B, 128N,152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162B, 
168, 169, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191  

ii) U.P. II Greci – O.S. Măcin: 1-25, 30C, 33, 36B, 36C, 37, 38, 46-51, 57, 60-66, 
72, 73, 75, 76, 92N, 98N, 99N, 100N1, 100N2, 101N, 102N, 104N, 107-109, 
110A, 110B, 110C (50%), 110N1, 110N2, 111B, 111D, 112B, 113- 125, 127, 
128 

iii) U.P. II Cerna – O.S. Cerna:1-14,15N1, 15N2, 15N3, 16N, 17N1, 17N2, 
17N3, 19N1, 19N2, 19N3, 20N1, 20N2, 21N1, 21N2, 21N3, 23N, 24N1, 
24N2, 25N, 27N, 29N, 30N1, 30N2, 31N1, 31N2, 31N3, 32N1, 32N2, 32N3, 
32N4, 33N, 34G, 34H, 34 N, 36N1, 36N2, 36N3, 37N, 38N, 39N, 40N1, 
40N2, A50, 41N, 43N, 44N, 47N1, 47N2, 48N1, 48N2, 49N1, 49N2, 50N1, 
50N2, 51N1, 51N2, 53N, 54N1, 54N2, 54N3, 54N4, 56N1, 56N2, 57N, 58N, 
59N1, 59N2, 60N1, 60N2, 61N1, 61N2, 62N1, 62N2, 63N1, 63N2, 63N3, 
65N, 85N1, 85N2, 86N, 87N, 88N  

iv) U.P. III Ţiganca – O.S. Cerna: 2N, 3N, 4N, 5N, 8N, 12N, 16N, 17N; 

v) U.P. IV Valea Mitrofanului – O.S. Cerna: 9N, 19, 20, 21, 27 – 31; 

vi) 30 ha teren aparţinând Consiliului Local Măcin în Culmea Pricopanului; 



c) Zonele de conservare durabilă ale PNMM, includ parcelele şi subparcelele 
forestiere:  

i) U.P. I Luncaviţa – O.S. Măcin: 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79A, 84A, 84B, 
84D, 84N, 85A, 85B, 86, 87A, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95A, 95B, 95C, 96A, 
97, 98, 98, 100, 101, 105-110, 111A, 112-117, 119A, 119B, 119C, 119D, 
120A, 120B, 120V, 121-126, 127A, 127V, 128A, 128V, 129-146, 148-151, 
162A, 162C, 162D, 162V, 163-167, 175-177 

ii) U.P.II Greci – O.S. Măcin: 31A, 31B, 31C, 32, 35, 39, 40-45, 52-56, 58, 59, 
67-71, 74, 77-91, 92A, 92B, 92C, 92V, 93-97, 98A, 99A, 99B, 99C, 99D, 
99E, 100A, 100B, 100C, 100D, 100D, 101A, 101B, 101V1, 101V2, 102A, 
102B, 102C, 102D, 103, 104A, 104B 

iii) U.P. II Cerna – O.S. Cerna: 15A, 15B, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 17A, 18A, 
18B, 18C, 19A, 19B, 19C, 19D, 20A, 20B, 20C, 20D, 21A, 21B, 21C, 21D, 
22, 23A, 23B, 23C, 23D, 24A, 24B, 24C, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26, 
27A, 27B, 27C, 28, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 30A, 30B, 30C, 31A, 31B, 
31V1, 31V2, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 
33G, 33H, 33A1, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34I, 35, 36A, 36B, 36C, 
36D, 37A, 37B, 38A, 38B, 40A, 40B, 40A1, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 
41G, 43A, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 45, 46, 47A, 47B, 47C, 48A, 48B, 
48C, 49A, 49B, 49C, 49D, 50A, 50B, 50C, 50D, 51A, 51B, 51C, 52A, 52B, 
52C, 52D, 53A, 53B, 53C, 53D, 54A, 54B, 54C, 54D, 55, 56A, 56B, 57A, 
57B, 58A, 58B, 58C, 59A, 59B, 59C, 59D, 60A, 60B, 61A, 61B, 62A, 62B, 
62C, 63A, 63B, 63C, 63D, 64A, 64B, 64C, 64D, 65A, 65B, 65D, 65E, 85A, 
85B, 85C, 85D, 85E, 86A, 87A, 87B, 88A, 88B, 88C, 88D, 88E 

iv) U.P. III Ţiganca – O.S. Cerna: 1, 2, 3A, 4A, 4B, 4C, 4D, 4A1, 5A, 5B, 5C, 6, 
7, 8A, 9, 10, 11, 12A, 12C, 13-15, 16A, 16B, 17A, 17B, 17C, 18-59. 

v) U.P. IV Valea Mitrofanului – O.S. Cerna: 1-18, 22-26, 32-66 

d) Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane PNMM, include suprafaţa 
de 8,95 ha enclavă în U.P. III Ţiganca – O.S. Cerna, proprietate persoane fizice 
din comuna Hamcearca, 2,67 ha DJ222A proprietar Consiliul Judeţean Tulcea şi 
0,48 ha DE137 – drum exploatare proprietăţi, proprietar Consiliul Local Greci. 

 

 

 

 



Anexa nr. 2 

Proces verbal de avizare lucrări silvice 

Pentru avizarea lucrărilor silvice propuse a se executa în ariile naturale protejate este 
nevoie de realizarea tuturor condiţiilor enumerate mai jos. 

Lucrare propusă, localizare, descriere: 

Condiţii necesare 
Evaluare 
condiţie 

Explicaţii 
justificative 

1. Lucrarea propusă se încadrează în legislația 
specifică privind ariile naturale protejate şi este 
conformă cu planul de management al ariei naturale 
protejate şi amenajamentul silvic  

Se incadrează/nu 
se încadrează 

 

2. Condiţiile concrete din teren permit executarea 
lucrării în acest moment (fructificaţie, regenerare 
naturală, condiţii de exploatare, sezon, conforme cu 
normele tehnice) 

  

3. Modul de aplicare a lucrării propuse este conform 
normativelor tehnice în silvicultură şi 
recomandărilor privind ariile naturale protejate 

  

1. În urma evaluării se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor şi se avizează lucrarea 
propusă                              DA/ NU 

2. În urma evaluării se constată că nu se îndeplinesc toate condiţiile necesare avizării 
dar lucrarea se va supune reavizării după modificarea următoarelor elemente din 
proiectul de execuţie: 

3. În urma evaluării se constată că lucrarea nu se poate aviza în forma propusă şi nici 
modificările aduse proiectului nu conduc la reducerea substanţială a impactului 
negativ asupra mediului. 

   Reprezentant                                     Reprezentant 

Administraţie Silvică                              Administraţia Parcului  

              Naţional Munţii Măcinului 

 

**Se va încercui una dintre soluţii cu numerele 1, 2, 3 soluţia aleasă, iar celelalte 
două se vor tăia cu bară peste text. 


