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Anexa nr. 2  

 

Regulamentul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş și al siturilor Natura 2000 

ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş   

 

 

Capitolul I. Înfiinţarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul 

Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş  

 

Art. 1.  

Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş, înfiinţat prin Ordinul nr.7/1990 al ministrului 

apelor, pădurilor şi protecţiei mediului referitor la înfiinţarea parcurilor naţionale în România, 

confirmat prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea 

III Zone naturale protejate de interes naţional şi delimitat prin Hotărârea Guvernului nr. 

230/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale şi 

constituirea administraţiilor acestora, cu modificările ulterioare, a Ordinului ministrului 

agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr.552/2003 privind aprobarea zonării interioare a 

parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a 

diversităţii biologice şi a Ordonanţei 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, este o arie naturală protejată de interes naţional 

corespunzătoare categoriei a II – a IUCN. 

 

Art. 2. 

(1)  Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş şi siturile Natura 2000 ROSCI0027 Cheile 

Bicazului–Hăşmaş şi ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş au fost preluate în administrare 

în urma încheierii Contractului de administrare între Ministerul Mediului şi Gospodăririi 

Apelor şi Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, cu nr.5209/08.10.2014/MMGA şi 

110/08.10.2014/RNP şi pe baza contractului încheiat  între APNCB-H R.A. şi Regia 

Naţională a Pădurilor-Romsilva, cu  nr. 136/19.11.2014/APNCB-H R.A., în baza Hotărârii 

Guvernului nr. 230/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a 

parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora cu modificările şi completările 

ulterioare, a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr.552/2003 

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct 

de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice, a Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului 

ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr.1052/2014 privind aprobarea Metodologiei 

de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

(2) Prescurtări folosite în textul prezentului regulament: 

Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş este PNCB-H;  

Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva este RNP; 

Administraţia Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş este APNCB-H; 

Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului este CCA; 

Consiliul Ştiinţific al Parcului este CŞ; 

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

Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii este IUCN; 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice este MMSC; 

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor este MMGA. 

 

Art. 3.   

(1) Obiectivul managementului PNCB-H este: protecţia şi conservarea unor eşantioane 

reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare 

deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, 

speologic, pedologic sau de altă natură, oferind totodată posibilitatea vizitării în scopuri 

ştiinţifice, educative, recreative şi turistice;  

(2) Managementul PNCB-H asigură menţinerea cadrului fizico-geografic în stare naturală, 

protecţia ecosistemelor, conservarea resurselor genetice şi a diversităţii biologice în condiţii 

de stabilitate ecologică, excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a 

folosinţelor terenurilor incompatibilă scopului atribuit. 

 

Art. 4.  

(1) Harta cu limitele şi zonarea internă a PNCB-H a fost întocmită conform Hotărârii 

Guvernului  nr.230/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a 

parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Ordinului ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului nr.552/2003 

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct 
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de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice şi a Ordonanţei 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, conform 

Ordinului nr.1964/2007 al ministrului mediului şi al dezvoltării durabile privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare 

şi conform Hotărârii nr.1284/2007 al ministrului mediului şi al dezvoltării durabile privind 

declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice 

europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare; 

(2) Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hăşmaş sunt conform 

Ordinului nr.1964/2007 al ministrului mediului şi al dezvoltării durabile privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

(3)  Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş este parte integrantă a sitului Natura 2000 

ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hăşmaş, având suprafaţa de 7642 ha; 

(4) Gradul de suprapunere al Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş cu situl Natura 

2000 ROSCI0027 Cheile Bicazului–Hăşmaş este de 88,89%; 

(5) Limitele sitului Natura 2000 ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş sunt conform 

Hotărârii nr.1284/2007 al ministrului mediului şi al dezvoltării durabile privind declararea 

ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 

Natura 2000 în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

(6)  Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş este parte integrantă a sitului Natura 2000 

ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş, cu suprafaţa de 7961 ha; 

(7) Gradul de suprapunere al Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş cu situl Natura 

2000 ROSPA0018 Cheile Bicazului–Hăşmaş este de 85,33%;  

(8) Localităţile limitrofe PNCB-H sunt considerate următoarele: Sândominic, Bălan, 

Voşlobeni, Tomeşti, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Bârnadu, Bicăjel, Dămuc, Trei Fântâni şi 

Gheorgheni. 

(9) Limitele ariilor naturale protejate ce fac obiectul prezentului regulament, în formă 

actualizată, sunt postate pe pagina web a autorității centrale pentru protecția mediului. 

 

Art. 5.  
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Zonarea internă a PNCB-H este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor 

apelor şi mediului nr.552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a 

parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice şi  

prin 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. 

 

Art.6. 

Zonarea internă a PNCB-H, cuprinde următoarele zone: 

(1) Zona cu protecţie strictă a PNCB-H, este zona de mare importanţă ştiinţifică şi cuprinde 

zone sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte 

redus; zona cu protecţie strictă este constituită pe suprafaţa Masivului Hăşmaşul Negru, cu 

suprafaţa de 395,7 ha; 

(2) Zona de protecţie integrală a PNCB-H cu o suprafata de 4691,14  ha cuprinde cele mai 

valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul PNCB-H;  

(3) Zona de conservare durabilă cu o suprafata de 1648,4 ha denumită şi zona tampon a 

PNCB-H este zona în care este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce 

servesc strict APNCB-H sau activităţilor de cercetare ştiinţifică, ori a celor destinate 

asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale;  

(4) Zona de dezvoltare durabilă a PNCB-H  cu o suprafata de 71 ha cuprinde 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. 

 

Art. 7.  

Responsabilitatea managementului PNCB-H revine APNCB-H, unitate cu personalitate 

juridică, în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor–Romsilva. APNCB-H 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 Ordonanţei 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.  

Art. 8.  
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(1) Regulamentul PNCB-H cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate în PNCB-H 

pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcurile naţionale şi pentru 

siturile Natura 2000;   

(2) Acest regulament va fi supus aprobării la propunerea autorităţii centrale pentru protecţia 

mediului.  

 

Art. 9.  

Avizul Administratorul PNCB-H este necesar atât pentru actualizarea documentaţiilor de 

amenajarea teritoriului şi urbanism existente, cât şi pentru cele care vor fi elaborate în viitor.  

 

Art. 10.  

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

îndrumă activitatea PNCB-H; 

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

şi în zonele de conservare durabilă sau de tampon; 

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

programele/proiectele desfăşurate pe întreg teritoriul parcului. 

 

Art. 11.  

(1) Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa PNCB-H se supun avizării APNCB-H. 

Emiterea actelor de reglementare pentru activităţi/planuri/programe/proiecte în PNCB-H şi 

după caz, în vecinătatea acestora se realizează numai cu avizul APNCB-H; 

(2) Avizele APNCB-H pentru activităţile/planurile/programele/proiectele care pot genera un 

impact negativ asupra mediului în PNCB-H se emit în baza Hotărârilor de Consiliu Ştiinţific, 

date în urma analizării solicitărilor de către membrii CŞ al PNCB-H. 

 

Art. 12.   

(1) Pentru avizarea activităţilor, planurilor, programelor, proiectelor care urmează să se 

desfăşoare/implementeze pe raza PNCB-H, sau în imediata vecinătate, solicitanţii trebuie să 

depună la administraţia parcului o cerere scrisă care să conţină datele de contact ale 

solicitantului, descrierea activităţii, planului sau proiectului propuse spre avizare precum şi o 

hartă/schiţă a localizării acestuia; de asemenea vor fi anexate copii ale: documentelor de 

identificare ale solicitantului, extras de Carte Funciară, Plan de situaţie şi încadrare în zonă, 
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Certificat de Urbanism, după caz, şi ale documentelor relevante cu privire la activitatea, 

planul sau proiectul propus;  

(2) În vederea eliberării avizului, APNCB-H poate solicita şi alte informaţii suplimentare. 

 

Art. 13.  

(1) Participarea factorilor interesaţi de managementul parcului se asigură numai prin 

intermediul APNCB-H şi prin Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului;  

(2) Consiliul Consultativ de Administrare 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 naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor 

de protecţie, conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei; 

(3) Consiliul Consultativ de Administrare este consultat în elaborarea Planului de 

Management al APNCB-H; 

(4) Activitatea Consiliului Consultativ de Administrare se face în baza Regulamentului 

propriu de organizare şi funcţionare, aprobat conform legii. 

 

 

Capitolul II. Gestionarea fondului forestier şi reglementarea activităţilor de 

silvicultură    

 

Art. 14.  

Fondul forestier naţional proprietate publică a statului, a unităţilor administrativ teritoriale, 

fondul forestier privat şi vegetaţia forestieră din afara acestuia vor fi administrate prin 

structuri silvice de stat sau private, conform legislaţiei în vigoare. 

 

Art. 15.  

(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNCB-H se execută 

numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice specifice ariilor naturale protejate, cu 

respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi zonarea 

internă a PNCB-H prevăzută la Art. 6; 

(2) La amenajarea pădurilor de pe teritoriul PNCB-H se vor respecta normele tehnice de 

amenajare specifice ariilor naturale protejate; 
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(3) În scopul punerii în concordanţă cu obiectivele PNCB-H, amenajamentele silvice, atât 

pentru fondul forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza PNCB-H, nu pot fi supuse 

aprobării autorităţii centrale care răspunde de silvicultură decât după obţinerea avizului 

administratorului PNCB-H dat în baza hotărârii CŞ; în acest sens, beneficiarul 

amenajamentului are obligaţia de a invita un reprezentant al APNCB-H la conferinţele de 

amenajare. 

 

Art.16. 

Structurile silvice de administrare ale fondului forestier naţional de pe raza PNCB-H, sunt 

obligate:  

a) să înainteze în vederea avizării către APNCB-H borderoul de amplasare a masei 

lemnoase pe suprafaţa PNCB-H înainte de începerea noului an forestier; 

b) să solicite avizul APNCB-H pentru autorizarea partidelor de exploatare a masei 

lemnoase, din fondul forestier naţional şi din afara acestuia; Avizul APNCB-H va fi 

eliberat în urma analizării fiecărui caz în parte în cadrul CŞ şi emiterea unei Hotărâri a CŞ 

şi va consta în verificarea următoarelor aspecte, conform documentaţiei prezentate de 

emitentul autorizaţiei de exploatare: lucrările de punere în valoare executate, din punct de 

vedere al respectării amenajamentului silvic; procesul tehnologic, inclusiv amplasarea 

căilor de colectare existente şi propuse pentru exploatarea masei lemnoase; termenele de 

exploatare propuse; condiţiile impuse în vederea reprimirii partizilor; 

c) să solicite un delegat din partea APNCB-H pentru a participa la efectuarea controlului 

respectării regulilor de exploatare cel puţin o dată în perioada valabilităţii unei Autorizaţii 

de exploatare; 

d) să solicite un delegat din partea APNCB-H pentru a participa la reprimirea parchetelor 

de exploatare; 

e)  să transmită anual la APNCB-H situaţia aplicării amenajamentelor silvice pe 

suprafaţa parcului, în vederea monitorizării respectării aplicării în practică a tipului 

tratamentelor, intensităţii şi volumului tăierilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia 

forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza PNCB-H şi a completării 

capitolului privind modul de aplicare al planului de management. 
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Art.17.  

Propunerile de derogare de la amenajamentele silvice în vigoare,  pe teritoriul PNCB-H, se 

pot face numai cu avizul administratorului PNCB-H dat în baza Hotărârii CŞ al PNCB-H, cu 

aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

 

Art. 18.  

(1) Elaborarea proiectelor de amenajamente silvice pentru proprietarii fondului forestier 

naţional de pe raza PNCB-H va include o fază de consultare publică, atât în cadrul 

conferinţelor de amenajare, cât şi în reuniuni organizate, după necesitate, de APNCB-H;  

(2) Procedurile de elaborare a planurilor de amenajare în PNCB-H vor include cel puţin 

consultarea următorilor factori: APNCB-H,  agenţia de protecţia mediului din regiune, Apele 

Române şi alţi factori interesaţi, după caz: universităţi, experţi locali, comunităţi locale şi 

altele asemenea. 

 

Art. 19.  

În gospodărirea fondului forestier naţional din PNCB-H se vor aplica următoarele reguli: 

(1) Suprafeţele de teren care prezintă interes deosebit sub raportul biodiversităţii se vor 

constitui în subparcele, indiferent de întinderea lor, în toate situaţiile în care acest lucru este 

posibil; acest aspect va fi realizat odată cu revizuirea amenajamentelor silvice ce se vor 

adapta planului de management aprobat şi odată cu identificarea în teren a zonelor cu specii 

şi habitate de interes comunitar; 

(2) În arboretele mature, lemnul mort să reprezinte minim 5-10 m
3  

pe hectar; realizarea 

acestui obiectiv se va urmări prin toate lucrările de îngrijire, de conservare şi de aplicare a 

tratamentelor, amenajamentele silvice precizând măsuri corespunzătoare; 

(3) Lucrările de igienă se vor executa numai pentru prevenirea unor focare de dăunători 

forestieri cu grad ridicat de periculozitate şi în unele situaţii deosebite, în care proporţia 

lemnului mort este semnificativă. 

 

Art.20. 

Pentru valorificarea masei lemnoase rezultate prin aplicarea tratamentelor, se vor adopta şi 

aplica tehnologii şi procedee de exploatare ecologice, urmărindu-se evitarea şi/sau reducerea 

la maximum posibil a vătămărilor asupra solului, asupra arborilor remanenţi, asupra 

subarboretului asupra seminţişurilor şi păturii erbacee, respectându-se următoarele reguli: 
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a) arborii doborâţi vor fi secţionaţi la cioată în piese de maximum 12 m lungime în 

vederea colectării; 

b) corhănitul este interzis; 

c) adunatul şi scosul lemnului se va realiza doar cu atelaje; 

d) în cazul lipsei de căi de colectare amenajate pe pante de peste 25
0
 se vor folosi 

funicularele pentru colectarea lemnului; 

e) colectarea masei lemnoase cu tractoare se va face doar pe căile de colectare existente, 

iar refacerea, modificarea sau extinderea acestora se vor face doar cu avizarea APNCB-H; 

f) nu se va permite instalarea de construcţii pasagere, pentru cazarea muncitorilor se vor 

folosi vagoane dormitor prevăzute cu container pentru depozitarea deşeurilor; 

g) pentru obţinerea acordului obligatoriu al APNCB-H în vederea deschiderii de noi 

drumuri de tractor, căi de colectare, căi de acces solicitantul va prezenta un memoriu de 

necesitate cu schiţa de amplasare, care respectă reglementările privind amenajarea şi 

gospodărirea pădurilor incluse în arii naturale protejate; 

h) şantierele de exploatare a masei lemnoase nu vor fi amplasate la o distanţă mai mică 

de 1,0 km de bârloagele de urs identificate, în perioada decembrie–martie şi în perioada 

01.09 - 30.10 de zonele de boncănit pentru cerb. 

 

Art.21. 

Amplasarea şi punerea în valoare a masei lemnoase se va face în strânsă legătură cu 

periodicitatea fructificaţiei speciilor/speciei principale şi cu creşterea şi dezvoltarea 

seminţişului utilizabil şi valoros; în PNCB-H, lucrările de punere în valoare se vor subordona 

funcţiilor specifice fixate reprezentate de permanenţa pădurii, ameliorarea stabilităţii, 

conservarea biodiversităţii, creşterea eficienţei ecoprotective şi altele asemenea, şi în niciun 

caz mărimii posibilităţii sau recoltării anuale a acesteia, în condiţii cât mai avantajoase 

economic. 

 

Art. 22. 

(1) La nevoie, doar în cazuri bine justificate de către administratorii de păduri, reprezentate 

de pericol de alunecari de teren, de eroziune a solului şi altele asemenea, în ochiurile deschise 

şi neregenerate natural corespunzător, se va interveni cu completări sau împăduriri, numai cu 

material forestier de reproducere obţinut din arborete autohtone;  

(2) Conform legislaţiei în vigoare în PNCB-H nu este permisă aplicarea tratamentelor 

tăierilor rase. 



10 

 

Capitolul III. Gestionarea fondului cinegetic 

Art. 23.  

Actualii gestionari ai fondurilor cinegetice de pe raza PNCB-H sunt obligaţi să asigure 

gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilităţii, pe baza 

studiilor de evaluare şi a planurilor de management de specialitate, întocmite pentru fiecare 

fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare, cu respectarea 

legislaţiei specifice ariilor naturale protejate. 

 

Art. 24.  

Pe raza PNCB-H managementul populaţiei faunei de interes cinegetic se va face de către 

APNCB-H, în baza hotărârilor CŞ, conform prevederilor din planul de management. 

 

Art. 25.  

(1) În PNCB-H, vânătoarea este interzisă;  

(2) 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, Legea vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 26.  

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

împuternicit al APNCB–H conform Legii nr.407/2006 Legea vânătorii şi protecţiei fondului 

cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul IV. Gestionarea fondul piscicol 

Art. 27.  

În zonele de protecţie ihtiofaunistice este interzis: 

(1) Pescuitul de orice natură, cu excepția cazurilor de reabilitarea ecologică a habitatelor 

piscicole, a speciilor de pești autohtone și micșorarea/eliminarea populațiilor de specii de 

pesti alohtone; 
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(2) Recoltarea oricăror vieţuitoare acvatice, cu excepția cazurilor de reabilitarea ecologică a 

habitatelor piscicole, a speciilor autohtone, și micșorarea/eliminarea populațiilor de specii 

alohtone;   

(3) Realizarea de lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau care pun în pericol 

existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, exploatarea sau 

depunerea de nisip si pietriş, fără acordul APNCB-H; 

(4) Efectuarea de lucrări de barare a cursurilor apelor fără ca acestea să fie prevăzute cu 

sisteme de scări funcţionale de traversare pentru peşti -gabioane special adaptate; 

(5) Efectuarea de lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor si arbuştilor de pe mal 

la o distanţă mai mica de 50 m, fără acordul APNCB-H; 

(6)  Exploatarea sau transferarea unor volume seminificative de apă care afectează condiţiile 

de habitat. 

 

Art. 28.  

Este interzisă realizarea de ferme piscicole pe cursurile naturale de apă din cadrul PNCB-H. 

 

Art. 29.  

Pe raza PNCB-H nu este permisă creşterea în cultură a altor organisme acvatice decât cele 

indigene.  

 

Art. 30.  

Este interzisă introducerea de specii acvatice alohtone în Lacul Roşu. 

 

Art. 31.  

Modificarea limitelor sau delimitarea şi descrierea de noi zone de protecţie ihtiofaunistică se 

vor face la propunerea APNCB-H, cu avizul CŞ şi aprobarea Autorităţilor Centrale pentru 

Agricultură şi Mediu. 

 

Cap V. Păşunat şi cosit 

Art. 32. 

(1) Pe teritoriul AP activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se studiile de specialitate 

în domeniu, inclusiv încărcătura de animale, capacitatea de suport, conform bonităţii 

păşunilor montane, stabilită prin studii de specialitate avizate de APNCB-H; 
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(2) Responsabilitatea exploatării corecte a păşunilor şi fâneţelor pe teritoriul AP revine 

proprietarilor şi administratorilor acestora, persoane fizice, asociaţii de proprietari sau 

comunităţi locale; 

(3) Proprietarii au obligaţia să utilizeze păşunile şi fâneţele conform actualei lor destinaţii; 

(4) Este interzisă împădurirea păşunilor şi fâneţelor pe cale artificială; 

(5) Se interzice păşunatul fâneţelor pe timpul verii. 

 

Art. 33 

(1) Utilizarea păşunilor montane de pe raza AP este permisă doar pentru proprietarii care 

deţin păşuni în zonă, şi pentru asociaţiile, firmele sau persoanele fizice din localităţile 

Sândominic, Bălan, Voşlobeni, Tomeşti, Lacu Roşu, Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Bârnadu, 

Bicăjel, Dămuc, Trei Fântâni şi Gheorgheni, în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, 

în baza unui contract încheiat cu administratorul legal al păşunii şi avizat de APNCB-H; 

(2) APNCB-H participă la avizarea studiilor silvo-pastorale ce se întocmesc pe raza AP şi le 

supune avizării CŞ; 

(3) Este obligatorie respectarea numărului maxim de animale domestice pe specii şi categorii 

care intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvo-pastorale ale fiecărei păşuni şi a duratei 

optime de păşunat - din ultima decadă a lunii aprilie până în ultima decadă a lunii octombrie, 

Sf. Gheorghe - Sf. Dumitru; 

(4) Pe teritoriul AP este interzis păşunatul cu un număr de animale care depăşeşte capacitatea 

de suport a păşunii sau cu animale care nu aparţin comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau 

persoanelor fizice care îşi au sediul sau respectiv domiciliul în localităţile Sândominic, Bălan, 

Voşlobeni, Tomeşti, Lacu Roşu, Bicaz-Chei, Bârnadu, Bicăjel, Dămuc, Trei Fântâni şi 

Gheorgheni; 

(5) Este obligatoriu ca la solicitarea APNCB-H personalul care răspunde de stâne să scoată în 

termen de 10 zile animalele care încalcă alin.(3) şi alin.(4) ale acestui articol. 

 

Art. 34 

Păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier naţional din AP este 

reglementat prin Hotărârea nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legea vânătorii şi protecţiei fondului 
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cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.171/2010 privind 

stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice cu modificările  şi completările ulterioare. 

 

Art. 35. 

Pe păşunile situate în PNCB-H, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în conformitate 

cu, zonarea internă a PNCB-H şi conform prevederilor studiilor de păşunat, după cum 

urmează: 

a) este interzis păşunatul în zona cu protecţie strictă a PNCB-H; 

b) este interzis păşunatul în zona de protecţie integrală şi de conservare durabilă – 

tampon a PNCB-H, fără avizul APNCB-H; 

c) este interzis păşunatul la mai  puţin de 50 de metri de abruptul stâncos al Masivului 

Hăşmaşului Mare şi Hăşmaşului Mic ; 

d) este interzis păşunatul la mai  puţin de 50 de metri de Piatra Singuratică; 

e) este interzis păşunatul în enclava cu cabana Piatra Singuratică şi în enclava din aval 

de cabana Piatra Singuratică. 

 

Art. 36. 

Păşunatul se supune următoarelor reglementări: 

a) deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNCB-H conţinutul caietelor de 

sarcini privind închirierea păşunilor; 

b) administraţia PNCB-H are dreptul de a verifica în teren ca numărul de animale 

domestice pe păşuni să corespundă capacităţii de suport pentru animale a acestor păşuni, 

conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite; 

c) păşunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul PNCB-H; 

d) numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul 

de animale din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare; 

e) câinii vor avea obligatoriu jujee conform legislaţiei în vigoare; 

f) pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare; 

g) trecerea prin fond forestier naţional şi trecerea la locurile de adăpat, pe teritoriul 

parcului se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, numai pe anumite trasee 

stabilite din timp şi delimitate în teren, în baza contractului încheiat între administratorii 

şi proprietarii de pădure cu avizul APNCB-H; 
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h) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan şi încadrate 

în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNCB-H. Este interzisă amplasarea stânilor 

la o distanţă mai mică de 200 m de traseele turistice; 

i) stabilirea locurilor şi perioadelor de târlire se va face obligatoriu cu avizul APNCB-H 

şi respectarea prevederilor din studiile silvo-pastorale. Este interzisă amplasarea locurilor 

de târlire în apropierea pâraielor la o distanţă mai mică de 50 m. 

 

Art. 37 

APNCB-H are dreptul să verifice respectarea condiţiilor sanitare prevăzute de lege referitoare 

la vaccinarea animalelor. 

 

Art. 38 

APNCB-H monitorizează activitatea de păşunat în PNCB-H pentru stabilirea impactului 

acestei activităţi asupra florei ş faunei din parc şi pentru stabilirea unor eventuale restricţii în 

zonele afectate. 

 

Art. 39.  

APNCB-H poate iniţia periodic studii pentru reevaluarea capacităţii de suport a păşunilor pe 

care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a 

păşunatului. 

 

Art. 40.  

(1) Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor, fără avizul 

APNCB-H, conform art. 5 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente; 

(2)  Scoaterea sau ocuparea din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, cu 

excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective 

care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi 

animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării 

ştiinţifice şi bunei administrări a PNCB-H; 

(3)  Scoaterea sau ocuparea din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza PNCB-H, se 

face numai cu avizul APNCB-H dat în baza hotărârii CŞ, cu aprobarea autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii 

şi/sau silviculturii. 
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Art. 41.  

APNCB-H organizează şi desfăşoară acţiuni de pază a capitalului natural de pe raza parcului, 

independent sau împreună cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii - silvicultură, 

agricultură, vânătoare, piscicultură, disciplina în construcţii şi altele asemenea. 

 

Cap. VI. Utilizarea altor resurse 

Art. 42.  

În PNCB-H este interzis: 

(1) Exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei în scopuri comerciale, industriale şi 

pentru nevoile proprii, gospodării ale comunităţilor locale, pe întreaga suprafaţă a parcului 

fără avizul APNCB-H; 

(2) Deschiderea de cariere de piatră şi de balastiere pe raza PNCB-H; 

(3) Realizarea captărilor de apă în scopuri comerciale, industriale şi pentru nevoi proprii,  

gospodării ale comunităţilor locale, pe întreaga suprafaţă a parcului, fără avizul APNCB-H. 

 

Art. 43.  

Se interzice colectarea şi comercializarea, indiferent de provenienţă, a oricăror specii de floră 

ocrotite, sau părţi din acestea, precum şi capturarea, comercializarea oricăror specii din  fauna  

ocrotită, sau părţi din acestea, pe teritoriul PNCB-H. 

 

Art. 44.  

În PNCB-H este interzis: 

(1) Colectarea în orice scop a fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor, animalelor, rocilor, 

fosilelor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din zona de protecţie 

integrală şi de protecţie strictă a PNCB-H; 

(2) Recoltarea fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale, animalelor, rocilor, 

fosilelor în scop comercial pe întreg teritoriul PNCB-H;  

(3) Recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale pentru nevoi 

personale, din zona de conservare durabilă, tampon şi dezvoltare durabilă a PNCB-H, este 

permisă numai  pentru proprietarii/deţinătorii de terenuri din interiorul parcului: persoane 

fizice şi membrii formelor asociative de proprietate.   
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Cap. VII. Cercetare ştiinţifică 

Art. 45.  

Cercetarea ştiinţifică în PNCB-H va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului 

primordial, cel de conservare a biodiversităţii, a formaţiunilor geologice, geomorfologice şi a 

peisajului. 

 

Art. 46.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNCB-H se desfăşoară cu avizul APNCB-H, 

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

 

Art. 47.  

În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PNCB-H, acceptate şi avizate de 

forurile ştiinţifice abilitate, APNCB-H propune măsurile de conservare ce se impun pentru 

realizarea obiectivelor Planului de Management Integrat al PNCB-H, măsuri care se supun 

aprobării CŞ. 

 

Art. 48.  

(1) În cazul temelor de cercetare care necesită date/informaţii privind PNCB-H furnizate de 

APNCB-H, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care trebuie să 

asigure accesul APNCB-H la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a 

parcului;  

(2) Clauzele contractului se stabilesc de comun acord între părţi;  

(3) Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract. 

 

Cap. VIII. Activitatea speologică 

Art. 49.  

(1) Activitatea speologică se desfăşoară conform reglementărilor legale în vigoare, cu avizul 

APNCB-H; 

(2) Accesul în peşterile de pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş se face 

doar cu avizul APNCB-H. 
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Cap. IX. Turism, reguli de vizitare 

Art. 50.  

În PNCB-H sunt permise activităţi controlate de turism şi de educaţie ecologică, cu 

respectarea regulilor de vizitare a parcului, potrivit prezentului Regulament.  

 

Art. 51.  

Punctele de acces în PNCB-H sunt: din judeţul Neamţ, la ieşirea din localitatea Bicaz Chei 

spre Gheorgheni pe DN 12 C; din comuna Dămuc prin satul Trei Fântâni, din judeţul Neamţ; 

din localitatea Gheorgheni spre staţiunea Lacu Roşu pe DN 12 C şi localitatea Bălan dinspre 

Comuna Sândominic pe DN 12 judeţul Harghita. 

 

Art. 52.  

(1) Accesul în PNCB-H este permis numai pe traseele turistice oficiale marcate pe harta 

turistică editată de APNCB-H cu semne convenţionale, marcaje vopsite cu bandă, triunghi, 

cruce sau punct de culori diferite în funcţie de traseu şi încadrate cu alb, stabilite ca fiind 

accesibile în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu, cu excepţia: 

a)  angajaţilor APNCB-H sau persoanelor împuternicite de aceasta; 

b)  membrilor serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau 

antrenamente; 

c)  personalului silvic al ocoalelor silvice de pe raza parcului în exercitarea 

atribuţiunilor de serviciu; 

d) proprietarilor şi administratorilor de terenuri de pe raza parcului, împuterniciţilor sau 

angajaţilor acestora, agenţilor economici/persoanele fizice care au relaţii contractuale 

cu deţinătorii de terenuri; 

e)  cercetătorilor, în cadrul temelor avizate de APNCB-H; 

f) voluntarilor angajaţi ai APNCB-H; 

g)  participanţilor la competiţii, acţiuni, tabere organizate, în cazul în care prin 

programul acţiunii s-a solicitat şi motivat abaterea de la trasee şi s-a avizat de către 

APNCB-H; 

h)  instituţiilor abilitate să efectueze controale specifice pe raza APNCB-H; 

i) grupuri organizate însoţite de membri ai APNCB-H. 

(2) Este interzis cu desăvârşire accesul turiştilor pe traseele nemarcate, traseele care nu sunt 

prevăzute în Anexa nr.1.24 al Planului de Management Integrat. 
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Art. 53.  

Vizitarea PNCB-H se face pe baza unei taxe de vizitare. 

 

Art. 54. 

(1) Taxa de vizitare al PNCB-H este aprobată de autoritatea centrală pentru protecţia 

mediului şi se percepe la punctele de acces şi control marcate sau pe teritoriul parcului de 

către persoane autorizate de către APNCB-H; 

(2) Cuantumul tarifului de vizitare va fi stabilit anual de către APNCB-H şi va fi supus 

aprobării conform prevederilor legale; 

(3) Persoanele domiciliate în localităţile Sândominic, Bălan, Voşlobeni, Tomeşti, Lacu Roşu, 

Bicaz-Chei, Bicazul Ardelean, Bârnadu, Bicăjel, Dămuc, Trei Fântâni şi Gheorgheni, nu 

plătesc tariful de intrare în parc; 

(4) Alte categorii de persoane care au dreptul să intre în parc fără să achite taxa de vizitare a 

parcului sunt cele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)......h); 

(5) Circulaţia localnicilor prin PNCB-H, în localitatea Lacu Roşu sau satele limitrofe PNCB-

H se face fără achitarea taxei de intrare în parc; 

(6) Copiii sub 10 ani însoţiţi de părinţi şi cei care participă la excursii organizate de şcoli şi 

licee în colaborare cu administraţia parcului, nu plătesc taxă de intrare în parc; 

(7) Vizitarea PNCB-H se face numai pe baza achitării biletului de intrare cu excepţia 

persoanelor care intră sub incidenţa alin. (3),(4),(5) şi (6) ale acestui articol; 

(8) Elevii şi studenţii care vizitează PNCB-H în afara unor excursii organizate beneficiază de 

o reducere de 50% a tarifului de intrare în parc. 

 

Art. 55 

Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee, desfiinţarea unor trasee actuale, 

amplasarea panourilor indicatoare şi informative pe raza AP, se fac numai cu avizul 

Administraţiei PNCB-H. 

 

Art. 56 

Pe teritoriul PNCB-H, camparea este permisă în următoarele zone: 

a) în jurul Cabanei „Piatra Singuratică” din zona de conservare durabilă, menţionat la  

cap. 2.2, alin. (3), pct. f), subpct. iii) în planul de management;  

b) în zona administrativă folosită pentru cosire din zona de dezvoltare durabilă 

menţionat la  cap. 2.2, alin. (4), pct. f) în planul de management; 
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c) în zona de dezvoltare durabilă, în alte suprafeţe desemnate legal, cu avizul APNCB-

H, şi conform planurilor urbanistice în vigoare.  

 

Art. 57. 

Camparea pe teritoriul Parcului Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş se reglementează astfel: 

(1) Săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală, 

cetină, ferigi, muşchi, sub corturi este interzisă; 

(2) Camparea în PNCB-H, în afara zonelor menţionate la Art. 58. este interzisă exceptând 

următoarele situaţii: pentru activităţi de cercetare, cu aprobarea APNCB-H; pentru voluntarii 

care lucrează pe teritoriul parcului, în situaţia în care sarcinile primite o impun; pentru 

angajaţii APNCB-H, în timpul exercitării atribuţiunilor de serviciu;  pentru membrii 

Salvamont; 

(3) Este interzisă camparea la mai puţin de 50 m de Lacul Roşu, în zona construibilă a 

intravilanului Lacu Roşu-Municipiul Gheorgheni şi în fondul forestier naţional. 

 

Art. 58 

Aprinderea focului pe teritoriul PNCB-H se reglementează astfel: 

(1) Focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate cu aprobarea APNCB-H 

în acest scop; 

(2) Aprinderea focului este permisă numai în zonele de campare stabilite de către APNCB-H, 

în vetrele special amenajate şi semnalizate prin panouri informative, de către APNCB-H; 

(3) În intravilanul construibil al staţiunii Lacu Roşu este interzisă aprinderea şi folosirea 

focului în vetre fixe sau mobile la o distanţă mai mică de 50 m faţă de Lacu Roşu şi la 100 m 

faţă de pădure. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor; 

(4) Este interzis aprinderea şi folosirea focului de orice fel în Cheile Bicazului; 

(5) Este interzis tăierea vegetaţiei lemnoase din fondul forestier naţional, pentru aprinderea 

de focuri sau alte folosinţe. 

 

Art. 59 

Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini în PNCB-H este permis doar în condiţiile în care câinii 

sunt ţinuţi permanent în lesă; formaţiile de Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază 

pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari . 
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Art. 60 

Perturbarea liniştii în zonele de extravilan din parc prin orice fel de mijloace - strigăte, 

pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele asemenea, în locurile de campare sau în 

jurul cabanelor sunt strict interzise. 

 

Art. 61.  

Este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al AP, loc îngrădit, pieţe de monitoring şi 

altele asemenea, unde acest lucru este notificat printr-un panou informativ. 

 

Art. 62.  

Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere şi altele asemenea, cei 

interesaţi vor cere avizul APNCB-H. 

 

Art. 63.  

Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum 

şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe suprafaţa parcului. 

 

Art. 64.  

Este strict interzisă degradarea/distrugerea oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau orice 

alte amenajări de pe teritoriul PNCB-H. 

 

Art. 65.  

Aterizarea elicopterelor în PNCB-H fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este permisă decât în 

cazuri de extremă urgenţă. 

 

Art. 66.  

Folosirea ambarcaţiunilor pe Lacul Roşu este permisă doar pe baza avizului  APNCB-H. 

Impactul antropic asupra ecosistemului și a peisajului a activității de închiriere a bărcilor, va 

fi evaluat anual de către Consiliul Științific al PNCB-H, pe baza unui rapot întocmit de către 

APNCB-H. Activitatea se avizează anual pe baza evaluării. 

 

Art. 67.   

În PNCB-H sunt interzise:  

(1) Scăldatul în apele curgătoare şi în Lacul Roşu;  
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(2) Spălatul maşinilor şi utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare, în Lacul 

Roşu sau în imediata vecinătate a acestora;  

(3) Utilizarea detergenţilor şi a oricăror substanţe chimice în mediul natural. 

 

Art. 68.  

Fotografierea sau filmarea în scop comercial în PNCB-H este permisă numai cu avizul  

APNCB-H în urma achitării unor tarife stabilite şi conform unui contract.  

 

Art. 69.  

(1) Circulaţia autoturismelor, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor, autovehiculelor de 

teren cu tracţiune integrală şi a altor autovehicule cu motor care folosesc combustibili 

tradiţionali, în afara drumurilor publice din PNCB-H, cu excepţia persoanelor abilitate în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu, este interzisă; 

(2) Circulaţia utilajelor folosite la exploatarea şi transportul masei lemnoase se va face doar 

pe traseele stabilite în Procesele tehnologice de exploatare, ce însoţesc „Autorizaţiile de 

exploatare” şi sunt avizate de APNCB-H; 

(3) Pe drumurile forestiere circulaţia se face conform reglementărilor specifice; 

(4) Este interzisă deplasarea cu motorete, motociclete, ATV-uri sau QUAD-uri în staţiunea 

Lacu Roşu şi Cheile Bicazului, în afara DN12C sau în afara parcărilor special amenajate, cu 

excepţia persoanelor abilitate în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

 

Art. 70.  

Practicarea ciclismului în PNCB-H este permisă  numai pe traseele stabilite şi semnalizate 

corespunzător de către APNCB-H. 

 

Art. 71.  

Practicarea turismului ecvestru în PNCB-H este permisă  doar cu avizul APNCB-H şi numai 

pe traseele stabilite. 

 

Art. 72.  

Excursiile de grup în PNCB-H, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară numai cu 

participarea unui ghid specializat al APNCB-H sau ghid autorizat de Agenţia Naţională 

pentru Turism şi acreditat de administraţia parcului după achitarea tarifului de vizitare. 
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Solicitarea unui ghid specializat al APNCB-H se face cu minim 5 zile înainte de data 

preconizată a excursiei.  

    

Art. 73.  

APNCB-H monitorizează turismul pe teritoriul PNCB-H, în vederea stabilirii impactului 

acestei activităţi asupra florei si faunei şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, 

inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor pe anumite trasee, dacă acest lucru se 

impune pentru conservare. 

 

Cap. X. Activităţi comerciale 

Art. 74.  

Activităţile comerciale pe raza PNCB-H sunt reglementate astfel: 

(1) Este interzis practicarea oricăror activităţi comerciale pe raza PNCB-H în următoarele 

zone: 

a) zona de extravilan, în afara zonei de dezvoltare durabilă; 

b) în parcelele silvice menţionate la cap. 2.2, alin. (2), pct. a), subpct. i) în planul de 

management, din zona de protecţie, situate total sau parţial în intravilanul staţiunii Lacu 

Roşu, Municipiul Gheorgheni, conform PUG Gheorgheni în vigoare; 

c) în parcelele silvice menţionate la cap. 2.2, alin. (3), pct. a), subpct. i) în planul de 

management din zona de conservare durabilă, situate în intravilanul staţiunii Lacu Roşu, 

Municipiul Gheorgheni, conform PUG Gheorgheni în vigoare; 

d) în parcelele silvice menţionate la cap. 2.2, alin. (3), pct. a), subpct. ii) în planul de 

management din zona de conservare durabilă, situate total sau parţial în intravilanul 

staţiunii Lacu Roşu, Municipiul Gheorgheni, conform PUG Gheorgheni în vigoare, cu 

excepţia activităţilor sportive de schi în urma obţinerii avizului APNCB-H. 

(2) Este interzis practicarea comerţului ambulant, comerţul în chioşcuri şi comerţul cu tarabe, 

pe mese şi tonete, de orice natură, în următoarele zone din PNCB-H: 

a) pe toată raza PNCB-H, în afara zonelor de dezvoltare durabilă menţionate la cap. 2.2, 

alin. (4), pct. a), c) şi d) în planul de management cu avizul APNCB-H; 

b) în Cheile Bicazului de-a lungul drumului naţional DN 12C, în cazul în care unele 

dintre tarabele nu vor fi reamplasate de către autorităţile locale, în locaţii stabilite în 

comun cu APNCB-H; 

c) pe malul Lacului Roşu, în suprafaţa fâşiei de 50 de m lăţime desemnată ca zonă de 

conservare durabilă, din interiorul intravilanului staţiunii Lacu Roşu, din cadrul 
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Municipiului Gheorgheni, menţionată la cap. 2.2, alin. (3), pct. a),  subpct. iii) în planul 

de management;  

(3) Se menţionează următoarele construcţii existente în „Zona debarcader” din staţiunea Lacu 

Roşu: fundaţia fostei Vila „Ranova”, Vila Kádár Jenő şi Fábián Melinda, proprietari şi Vila 

„Debarcader” gestionar SC VIRIDIS SRL, prin care se pot desfăşura în continuare activităţi 

comerciale doar cu avizul APNCB-H eliberat în baza hotărârii CŞ al PNCB-H. 

 

Cap.XI. Activităţi de alpinism şi escaladă 

Art. 75.  

Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului în PNCB-H se face în condiţiile prezentului 

regulament şi în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate. 

 

Art. 76.  

(1) APNCB-H nu răspunde de organizarea şi derularea activităţilor de escaladă şi alpinism, 

practicarea escaladei sportive şi a alpinismului se face pe proprie răspundere pe trasee 

omologate şi numai cu avizul Serviciului Public Salvamont;  

(2) Practicanţii acestor activităţi au obligaţia să verifice pentru propria siguranţă calitatea 

punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului iar purtarea unei căşti de protecţie este 

recomandată indiferent de tipul traseului. 

 

Art. 77.  

(1) Parcurgerea traseelor de căţărare este în general permisă, excepţie făcând zonele cu trasee 

sau traseele declarate ca fiind “închise” şi menţionate ca atare în Anexa nr.1.27 la Planul de 

Management Integrat.  

(2) Pentru parcurgerea traseelor de căţărare din PNCB-H este nevoie de înştiinţarea APNCB-

H şi de obţinerea avizului APNCB-H în cazul activităţilor colective organizate, tabere de 

alpinism sau escaladă, concursuri de alpinism sau escaladă, activităţi lucrative de genul 

cursurilor de iniţiere, rapeluri comerciale, team building-uri şi altele asemenea, şi în cazul 

folosirii  traseelor declarate în anexa ca fiind închise. 

 

Art. 78.  

Practicarea căţărării pe stâncă cu ajutorul sculelor de căţărare pe gheaţă, dry tooling este 

interzisă în PNCB-H. 
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Art. 79.  

(1) Accesul la şi dinspre zonele de căţărare se va face numai pe potecile balizate/marcate; în 

absenţa acestora accesul se va face pe potecile cele mai evidente, evitând pe cât posibil 

avansarea pe zone de vegetaţie;  

(2) Pentru a preîntâmpina eroziunea, atât la urcare cât şi la coborâre se vor evita scurtăturile 

la serpentinele potecilor; se vor evita coborârile pe linia de cea mai mare panta care 

angrenează mari mase de pământ, grohotiş, pietriş sau frunze. 

 

Art. 80.  

(1) Se interzice ruperea plantelor, crengilor arbuştilor şi arborilor sau deteriorarea acestora;  

(2) Se interzice deranjarea animalelor sălbatice, păsări, reptile, mamifere. 

 

Art. 81.  

În zonele de căţărare se va menţine un nivel sonor decent, adecvat situaţiei; se vor evita 

discuţiile cu glas tare, se vor evita stigăturile, fluierăturile şi chiotele care nu sunt strict 

necesare; necesare sunt considerate comenzile de coardă şi cele care avertizează asupra unui 

pericol iminent. 

 

Art. 82.  

Este interzis folosirea echipamentelor din traseele de alpinism şi escaladă în alte scopuri 

decât a celor pentru care au fost amplasate, ca de exemplu blocarea unor regrupări cu corzi 

fixe destinate unor activităţi lucrative. 

 

Art. 83.  

Organizatorii de activităţi colective au obligaţia să verifice calitatea punctelor fixe de 

asigurare din trasee înainte de a desfăşura activităţi pe acestea. 

 

Art. 84.  

La organizarea activităţilor colective, minim 10 persoane, organizatorul are obligaţia de a 

obţine avizul Administraţiei PNCB-H şi al Serviciului Public Salvamont local. 

 

Art. 85.  

Orice activitate colectivă organizată nu are voie să blocheze pe o perioadă de timp nejustificat 

de lungă, un sector dintr-o zonă de căţărare; accesul la traseele pe timpul desfăşurării unor 
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activităţi de acest gen trebuie să fie posibil în acelasi timp şi căţărătorilor care nu ţin de 

grupul respectiv. 

 

Art. 86.  

Căţărătorii care vizitează parcul au obligaţia să se informeze în mod corespunzător asupra 

particularităţilor practicării căţărării în PNCB-H.  

 

Art. 87.  

(1) Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai în zonele desemnate ca zone 

de escaladă sportivă, a se vedea Anexa nr.1.27 la Planul de Management Integrat şi numai cu 

avizul Administraţiei PNCB-H şi al Serviciilor Publice Salvamont;  

(2) Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu echipamente care îndeplinesc 

normele in vigoare şi numai cu respectarea caracterului iniţial al traseului. 

 

Art. 88.  

În zonele desemnate pentru escaladă sportivă unde este semnalată existenţa unor specii de 

plante şi animale care necesită măsuri de protecţie speciale se vor dezechipa traseele 

existente. 

 

Art. 89.  

Desemnarea zonelor în care se poate practica escalada sportivă se face de către Administraţia 

PNCB-H, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare, în funcţie de zonarea internă a 

PNCB-H şi de prevederile planului de management. 

 

Art. 90.  

Căţărătorii vor semnala Administraţiei PNCB-H nerespectarea prevederilor privind 

deschiderea şi echiparea de trasee de căţărare în PNCB-H. 

 

Art. 91.  

Este interzisă practicarea sporturilor extreme care necesită amenajări speciale. 

 

Art. 92.  

Nomenclatorul traseelor de alpinism şi escaladă de pe raza PNCB-H este prezentat în Anexa 

nr.1.27  la Planul de Management Integrat. 
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Cap. XII. Serviciul Public Salvamont 

Art. 93.  

Pe teritoriul PNCB-H funcţionează formaţia Serviciu Public Salvamont Local „Dancurás” 

care asigură permanenţă în punctul fix Lacu Roşu şi funcţionează formaţia Serviciu Public 

Salvamont Miercurea Ciuc ce intervine şi monitorizează zona Hăşmaşul Mic–Tarcău; acestea 

patrulează pe traseele turistice şi intervin în caz de accidentare a turiştilor aflaţi în Masivul 

Hăşmaş. 

Art. 94.  

Punctul de permanenţă Salvamont în Parcul Naţional Cheile Bicazului–Hăşmaş este stabilit 

în staţiunea Lacu Roşu. 

 

Art. 95.  

Membrii echipelor Salvamont colaborează cu APNCB-H în acţiunile de pază şi de 

coordonare a voluntarilor pe diverse activităţi, organizate pe teritoriul parcului. 

 

Art. 96.  

APNCB-H sprijină logistic echipele Salvamont şi Federaţia Română de Alpinism şi Escală în 

limita posibilităţilor şi în cazuri de forţă majoră, accidente grave. 

 

Art. 97.   

(1) Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel care presupun 

accesul pe teren în zona parcului şi taberele se organizează doar cu avizul APNCB-H şi  

acordul serviciilor publice de Salvamont; 

(2) Pe teritoriul PNCB-H cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu avizul 

APNCB-H şi acordul serviciilor publice de Salvamont, dacă acestea sunt organizate şi 

conduse de instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă pentru 

alpinism sau de instituţiile abilitate pentru ghizi.  

 

Cap. XIII. Construcţii 

Art. 98.  

(1) Pe teritoriul PNCB-H, realizarea oricarui fel de construcţii, fie permanente sau temporare, 

în afara zonei de dezvoltare durabilă este interzisă, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 
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(2) Realizarea de construcţii care se  supun procedurii de evaluare a impactului asupra 

mediului,  în zona de dezvoltare durabilă a PNBC-H,  se face numai cu obţinerea avizului 

APNCB-H, pe baza Hotărârii CŞ; 

(3) APNCB-H are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de noi construcţii de 

pe raza parcului în vederea verificării legalităţii lor.  

 

Art. 99.  

Este obligatoriu a se obţine avizul APNCB-H, emis în baza unei hotărâri a CŞ, pentru orice 

proiect referitor la: 

(1) Repararea structurii şi/sau redimensionarea zonei DN12C în toată zona drumului ce 

străbate PNCB-H: poduri, podeţe, şanţuri, asfaltări, ziduri de sprijin, balustrade şi altele 

asemenea; 

(2) Lucrări de amenajare şi întreţinere a cursurilor de apă, necesare pentru asigurarea 

securităţii circulaţiei pe DN12C; 

(3) Lucrări de defrişare a vegetaţiei ierboase şi lemnoase în zona DN12C; 

(4) Lucrări de reparaţii şi întreţinere a liniilor de înaltă şi joasă tensiune, defrişări de vegetaţie 

forestieră, amplasare şi refacere stâlpi, modificări ale traseelor unor cabluri şi altele 

asemenea. 

 

Art. 100.  

În interiorul fondului forestier naţional pe raza PNCB-H există următoarele construcţii :     

(1) În zona de protecţie integrală: Cabana de Vânătoare „Lacu Roşu” din intravilanul 

Staţiunii Lacu Roşu menţionată la cap. 2.2, alin. (4), pct. e) în planul de management;  

(2) În zona de conservare durabilă: Cabana Turistică “Piatra Singuratică“ din extravilanul 

administrativ al Comunei Sândominic, menţionată la cap. 2.2, alin. (3), pct. f), subpct. iii) în 

planul de management;   

(3) În zona de dezvoltare durabilă: clădirea “Punctul de Informare“ al APNCB-H din Lacu 

Roşu, în intravilanul staţiunii Lacu Roşu, menţionată la cap. 2.2, alin. (4), pct. e) în planul de 

management, administrator fond forestier, O.S. Tulgheş, u.a. 9C, UP VIII. Lacu Roşu, 

Cantonul Silvic Cupaş, proprietar Composesoratul Gheorgheni, administrator O.S. de Regim 

Gheorgheni, UP VIII. Lacu Roşu, u.a. 164C extravilan, Canton Silvic Cheile Bicazului în 

extravilanul administrativ al Comunei Bicaz–Chei, proprietar autoritatea administraţiei 

publice centrale, statul, administrator O.S. Bicaz, UP VI. Lapoş, u.a. 2 C-extravilan.  
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Art. 101.  

Este interzisă realizarea oricărui tip de construcţie, investiţie, amenajare, pe suprafaţa Lacului 

Roşu şi la mai puţin de 50 m de malul Lacului Roşu, în zona construibilă a intravilanului 

staţiunii Lacu Roşu, în afara celor care deservesc administrarea AP, celor care asigură 

siguranţa naţională, siguranţa localnicilor şi a vizitatorilor, sau asigură sănătatea oamenilor si 

a animalelor. 

 

Art. 102.  

Este interzisă amplasarea oricărui tip de construcţie, permanentă sau provizorie, în Cheile 

Bicazului, cu excepţia acelora care vizează derularea unor proiecte de interes naţional, 

şantiere provizorii cu ocazia reparaţiilor la DN12C sau de securitate a circulaţiei în zonă, 

depozite legale pentru material antiderapant, panouri informative, semne de circulaţie, 

instalaţii de colectare a deşeurilor, respectiv după caz  toalete ecologice şi mobilier urban, 

numai în ampriza DN12C pe baza documentaţiei aprobate de APNCB-H . 

 

Art. 103.  

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

PNCB-H sau în imediata vecinătate a parcului şi în staţiunea Lacu Roşu se va supune 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, dacă direct sau indirect acestea pot avea 

un impact semnificativ asupra ariei naturale protejate, conform reglementărilor în vigoare . 

 

Art. 104.  

Pe teritoriul PNCB-H, în zona de dezvoltare durabilă, se vor respecta următoarele reguli:  

(1) Construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de 

construcţie tradiţionale şi a unor elemente de aspect inspirate din tradiţia locală; 

(2) Procentul de ocupare a terenurilor, POT, cu construcţii va fi de: maxim 30% pe lot  de 

300 mp, maxim 26% pentru P+2-M pe lot de 500 mp, maxim 18% pentru P+1 pe lot de 

500 mp şi maxim 24% pentru lot de 1000 mp; 

(3) Înălţimea maximă a construcţiilor va fi de P+2 sau P+1+M. 

 

Art. 105.  

În cazul în care un administrator/proprietar de terenuri din interiorul PNCB-H blochează prin 

bariere accesul pe drumurile forestiere aflate în proprietatea sa, din/spre parc este obligat, ca 

în termen de  trei zile să permită accesul permanent al personalului APNCB-H şi serviciului 
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public de Salvamont din zonă; în caz contrar se consideră că nu se permite accesul 

personalului cu atribuţii în control din cadrul APNCB-H. 

 

Art. 106.  

(1) Datorită impactului major asupra mediului pe care îl poate avea amenajarea unei pârtii de 

schi pe raza PNCB-H, în zona Staţiunii Lacu Roşu, avizarea de către APNCB-H a unei astfel 

de iniţiative se poate face numai dacă nu este posibilă amplasarea acesteia în afara PNCB-H; 

(2) Orice proiect de redeschidere, refacere, modificare a fostei pârtii „Suhard” trebuie să fie 

însoţit de un Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului, cu accent deosebit asupra 

biodiversităţii din PNCB-H, trebuie să fie supus avizării APNCB-H şi CŞ şi trebuie să 

corespundă prevederilor planurilor urbanistice în vigoare. 

 

Art. 107.  

Orice modificare a Planului Urbanistic General al Staţiunii Lacu Roşu din cadrul 

Municipiului Gheorgheni va fi însoţită de studiu de impact, cu accent deosebit asupra 

conservării biodiversităţii şi a cadrului peisagistic al zonei din PNCB-H, şi avizul APNCB-H 

eliberat în baza hotărârii CŞ. 

 

Cap. XIV. Regimul deşeurilor 

Art. 108.  

Regimul deşeurilor pe teritoriul PNCB-H se reglementează astfel: 

(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNCB-H;  

(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării PNCB-

H; 

(3)  Deşeurile vor fi depozitate doar în locuri special amenajate pentru colectare din staţiunea 

Lacu Roşu sau vor fi transportate în afara parcului; 

(4) Proprietarii şi administratorii de pensiuni, restaurante, hoteluri, case de vacanţă, chioşcuri, 

tarabe sau alţi proprietari de unităţi comerciale şi de deservire a populaţiei, au 

responsabilitatea depozitării temporare în condiţii de igienă, siguranţă şi responsabilitatea 

evacuării corespunzătoare a deşeurilor proprii cu respectarea strictă a legislaţiei de mediu; 

(5) Responsabilitatea evacuării deşeurilor din staţiunea Lacu Roşu, cel puţin de două ori pe 

săptămână în sezonul estival, revine autoritătilor administratiei publice locale al Municipiului 

Gheorgheni iar în Cheile Bicazului revine autoritătilor administratiei publice locale din 

Bicaz-Chei; 
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(6) Este interzisă depozitarea neacoperită a materialului antiderapant de-a lungul DN12C ce 

străbate PNCB-H, pe toată lungimea lui;  

(7) Materialul antiderapant necesar întreţinerii DN12C va fi depozitat în depozite principale 

special amenajate, acoperite, în zona de dezvoltare durabilă din intravilanul staţiunii Lacu 

Roşu sau în extravilanul Comunei Bicaz-Chei menţionată la cap. 2.2, alin. (4), pct. d) în 

planul de management;  

(8) Este permisă şi înfiinţarea mai multor depozite secundare sub forma unor lăzi etanşe de-a 

lungul Cheilor Bicazului, însă doar pe timpul iernii, cu obţinerea avizului APNCB-H.  

 

Cap. XV. Finanţarea activităţilor 

Art. 109.  

Finanţarea activităţilor APNCB-H se poate asigura din fonduri provenite: din bugetul de stat 

prin bugetul autorităţii publice centrale care raspunde de ariile naturale protejate; din bugetul 

autorităţilor locale; de la Regia Naţională a Pădurilor; din activităţi proprii şi din sistemul de 

tarife al APNCB-H; din proiecte de finanţare întocmite de APNCB-H sau în colaborare cu 

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

subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii. 

 

Cap. XVI. Exercitarea controlului şi implementarea regulamentului 

Art. 110. 

(1) Exercitarea controlului şi implementarea prevederilor prezentului regulament revin 

personalului cu atribuţii de control din cadrul structurilor proprii ale: Gărzii Naţionale de 

Mediu; autorităţii administraţiei publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului; 

APNCB-H; autorităţii administraţiei publice centrale care răspunde de silvicultură şi 

structurilor teritoriale ale acesteia, pe domeniul lor de competenţă; Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe domeniul său de competenţă, în ceea 

ce priveşte activităţile de comerţ cu specii de floră şi faună sălbatică; Autorităţii Naţionale a 

Vămilor, pentru operaţiunile vamale; structuri de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei 

Române; altor autorităţi cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului. 

(2) Exercitarea controlului şi implementarea prevederilor prezentului regulament revine şi 

împuterniciţilor APNCB-H; 

(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să furnizeze informaţiile şi datele solicitate 

de APNCB-H, pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are potrivit dispoziţiilor 

prezentului Regulament; 
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(4) În vederea realizării corespunzătoare a controlului şi a respectării prezentului regulament 

în perimetrul şi în vecinătatea PNCB-H, accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul  

APNCB-H prevăzute la alin. (1) ale acestui articol nu poate fi restricţionat, indiferent de 

regimul de proprietate. 

 

Cap. XVII. Managementul apelor 

Art. 111 

(1) Managementul apelor și a lucrarilor hidrotehnice în AP este asigurat de către 

Administația Națională Apele Romăne, prin administația bazinală de apă, asigurănd derularea 

activităților și lucrărilor necesare pentru prevenirea și combaterea inundațiilor și lucrărilor 

specifice de gospodărire a apelor, în măsura în care nu contravin legislației în vigoare 

referitoare la ariile naturale protejate și a scopului pentru care a fost desemnată AP;  

(2) Se iau în considerare aspectele din Planul de Management Bazinal elaborat conform 

Directivei Cadru Apă și aspectele din Planul de Management a Riscului la Inundații, în 

măsura în care nu contravin legislației în vigoare referitoare la ariile naturale protejate și a 

scopului pentru care a fost desemnată AP;  

(3) Lucrările de amenajare a cursurilor de apă se desfăşoară doar cu avizul APNCB-H; 

autorizarea lucrărilor de corectare a torenţilor, construire, reparare sau modificare a barajelor 

se vor face numai cu avizul APNCB-H, obţinut în baza Hotărârii CŞ;  

(4) În cazul în care pe cursurile de apă unde se amplasează aceste lucrări există specii de 

peşti, crustacee şi moluşte se vor realiza studii privind asigurarea debitelor minime în aval de 

lucrările cu caracter hidrotehnic permanent, menite să asigure supravieţuirea, migrarea şi 

reproducerea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice; 

(5) Sunt interzise orice lucrări de amenajări hidrotehnice în perimetrul Lacului Roşu, excepţie 

fiind cele care au ca scop restaurarea habitatului/reconstrucţia ecologică. 

 

 

Cap. XVIII. Dispoziţii finale 

Art. 112 

(1) Orice studii care planifică activitaţi de exploatare a resurselor naturale pe suprafaţa 

PNCB-H cum sunt: activităţi silvice, amenajamente şi alte studii sumare, agricole, 

zootehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice şi altele asemenea, orice proiecte care 

planifică lucrări de construcţii de orice fel, activităţi sportive şi altele asemenea,  se supun în 

mod obligatoriu de către proiectanţi avizării APNCB-H;  
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(2) Avizarea este absolut necesară în vederea verificării de către APNCB-H a încadrării 

activităţilor planificate prin studiile sau proiectele menţionate mai sus în obiectivele Planului 

de Management Integrat al PNCB-H; avizul APNCB-H se va emite în baza hotărârii CŞ al 

PNCB-H. 

 

Art. 113 

(1) În afară de activităţile specificate ca fiind admise pe parcursul articolelor precedente în 

prezentul Regulament sunt admise toate acele activități care vizează întreținerea investițiilor 

făcute în vederea prezervării capitalului natural al PNCB-H. 

(2) Pentru toate aceste activități este necesar avizul favorabil prealabil al APNCB-H emis în 

baza hotărârii CŞ al PNCB-H. 

 

Art. 114  

Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională, precum şi orice 

alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din PNCB-H vor fi armonizate de 

către autorităţile emitente cu prevederile planului de management.  

 

Art. 115 

Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea Planului de Management Integrat al 

PNCB-H prin hotărâre de Guvern, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. 

 

Art. 116 

Prezentul regulament poate fi modificat, la propunerea APNCB-H în baza  avizului CŞ şi CA 

al PNCB-H. 

 

Art. 117  

În cazul producerii de fenomene de forţă majoră, incendii, calamităţi, epizootii, focare de 

infecţii, şi altele asemenea, instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu 

obligativitatea înştiinţării APNCB-H, care va participa activ la acţiunile de constatare, 

alertare, mobilizare şi evaluare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea 

evenimente. 

 


