Anexa nr. 2.
REGULAMENTUL PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI - BEUȘNIȚA
ȘI AL SITURILOR NATURA 2000 ROSCI0031 ȘI ROSPA0020
Capitolul I. Înființarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul
Parcului Național Cheile Nerei–Beușnița
Art. 1.
a) Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, înființat în anul 1990 prin Ordinul Ministrului nr.
7/1990, reconfirmat prin Legea 5/2000 – Secțiunea III – Arii protejate și delimitat prin Hotărârea
Guvernului României nr. 230/04.03.2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor
naționale, parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora, este arie protejată de
interes naţional, fiind încadrat conform clasificării Uniunii Internaționale pentru Conservarea
Naturii în categoria a II-a - parc național.
b) Situl de importanță comunitară Cheile Nerei - Beușnița, ROSCI0031, este desemnat prin
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului
de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România și preluat în administrare de către Regia Națională a
Pădurilor -Romsilva - Administrația Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, în baza
contractului de administrare nr. 137 / 19.11.2014.
c) Aria specială de protecție avifaunistică Cheile Nerei - Beușnița, ROSPA0020, a fost
constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declarararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România și
este preluată în administrare de către Regia Națională a Pădurilor Romsilva - Administrația
Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița, în baza contractului de administrare nr. 137 /
19.11.2014.
Art. 2.
a) Scopul pentru care a fost înființat Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița este protecţia şi
conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional prin care se
urmăreşte excluderea oricăror forme de exploatare a resurselor naturale și a folosinţelor
terenurilor incompatibile scopului atribuit, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile
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educaţionale, recreative, turistice și de cercetare ştiinţifică.
b) Situl de importanță comunitară Cheile Nerei - Beușnița, ROSCI0031, a fost instituit în scopul
menținerii, respectiv restaurării stării favorabile de conservare a habitatelor și speciilor prevăzute
în anexele I și II din Directiva Habitate 92/43/CEE şi care contribuie semnificativ la realizarea
coerenţei reţelei Natura 2000 și la menţinerea diversităţii biologice în regiunea biogeografică
continentală.
c) Aria specială de protecție avifaunistică Cheile Nerei - Beușnița, ROSPA0020, are ca scop
conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea la o stare de conservare favorabilă
a populațiilor speciilor de păsări şi a habitatelor specifice acestora, în conformitate cu Directiva
Păsări 79/409/CEE.
Art. 3.
a) Limitele şi suprafața Parcului National Cheile Nerei–Beușnița sunt cele stabilite în Legea
5/2000 și Hotărârea de Guvernnr. 230/2003.
b) Limitele sitului de importanță comunitară ROSCI0031 sunt declarate prin Ordinul ministrului
mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată a siturilor de importanţă comunitară.
c) Limitele ariei speciale de protecție avifaunistică ROSPA0020 sunt declarate prin Hotărârea de
Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 4.
Teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița este împărțit în următoarele zone interne,
definite în baza Ordonanței de urgențănr. 57/2007 cu modificările și completările ulterioare:
a) Zona de protecție strictă, în suprafață de 4.024,6 ha, se suprapune peste zona centrală a
Parcului Național și este o zonă sălbatică, de mare importanță științifică, în care intervențiile
antropice au fost foarte reduse până în prezent. Zona se suprapune parțial peste Rezervația
Naturală Cheile Nerei - Beușnița, una dintre cele mai vechi rezervații din România.
În zona cu protecție strictă sunt permise doar activități de cercetare și monitorizare, educație și
ecoturism, intervenții în condiții speciale, cu limitările descrise în Planul de management.
Accesul turiștilor este restricționat la grupuri mici, însoțite de rangeri ai Parcului, cu excepția
zonelor cu obiective turistice recunoscute, frecvent vizitate.
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Accesul pe drumurile forestiere, altele decât cele spre obiective turistice, din această zonă de
protecție strictă este posibil numai cu acordul Administrației Parcului Național, pentru activități
care nu contravin obiectivelor acestei zone de protecție. Întreținerea acestor drumuri este posibilă
în aceleași condiții. Infrastructura de acces turistic existentă - podețe, poduri de lemn suspendate,
poteci etc. - poate fi reparată și întreținută de către sau cu avizul Administrației Parcului
Național.
b) Zona de protecție integrală, având o suprafață totală de 16.360,2 ha, reprezintă zona
concentrică exterioară ariei de protecție strictă, la care se adaugă suprafețele, aproape în
întregime, ale rezervațiilor naturale. Sunt zone naturale și seminaturale foarte valoroase pentru
conservarea speciilor și habitatelor Natura 2000. Cuprinde principalele rezervații naturale
declarate anterior constituirii Parcului Național, respectivzone speciale de conservare - CiclovaIlidia, Cheile Șușarei, Izvorul Bigăr, Ducin și o parte din rezervația naturală Cheile Nerei Beușnița -, la care se adaugă Cheile Minișului și sistemele carstice importante.
În zona de protecție integrală sunt permise următoarele activități:
1. știintifice și educative;
2. activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții;
3. utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat numai cu animale domestice
proprietatea membrilor comunităților care dețin pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a
acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în
perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrația parcului, astfel încât să nu fie
afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună prezente;
4. localizarea și stingerea operativă a incendiilor;
5. intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea administrației și cu avizul
Consiliului Științific, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecția
mediului;
6. acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, la propunerea administrației ariei naturale
protejate, cu avizul Consiliului Științific, în baza aprobării autorității publice centrale pentru
protecția mediului. În cazul în care calamitățile afectează suprafețe de pădure, acțiunile de
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înlăturare a efectelor acestora se fac la propunerea Administrației Parculuui Național, cu avizul
Consiliului Științific, în baza aprobării autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
7. acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri
de arbori, și acțiunile de monitorizare a acestora;
8. acțiunile de combatere a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea
materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulțire, la propunerea
Administrației Parcului Național, cu avizul Consiliului Științific si în baza aprobării autorității
publice centrale care răspunde de silvicultură;
9. accesul cu vehicule motorizate pe drumurile publice; acestea pot fi întreținute / reparate de
autoritatea competentă, după caz, cu avizul Administrației Parcului;
10. repararea / întreținerea construcțiilor deja existente, publice sau private, de exemplu
drumuri, parcări, rețele electrice, cantoane, sălașe, case, inclusiv infrastructura turistică existentă
- poteci, punți suspendate, podețe, panouri, indicatoare, foișoare etc. -, cu avizul Administrației
Parcului Național;
11. construirea unui centru de informare-vizitare și a infrastructurii conexe, având ca scop
facilitarea managementului turistic al ariei protejate, respectiv sprijinirea activităților de
cercetare științifică, la inițiativa Administrației Parcului Național și a partenerilor, dacă este
cazul, cu limitările prevăzute în Planul de management;
12. implementarea măsurilor de management activ pentru specii și habitate, stabilite prin Planul
de management, intervenții coordonate de către Administrația Parcului Național, cu avizul
Consiliului Științific, după caz;
13. reconstrucția ecologică, în condițiile menționate anterior, pentru cazurile menționate în
Planul de activități: reabilitarea pajiștilor invadate de arbori și arbuști; controlul extinderii ferigii
de câmp și al altor specii invazive; pentru habitatele de pădure recent exploatate pot fi necesare
activități de conducere / dirijare a arboretelor, dacă se constată o evoluție necorespunzătoare a
vegetației.
În zona de protecție integrală este restricționat / controlat:
1. accesul vehiculelor motorizate, pe drumurile forestiere care nu reprezintă căi recunoscute de
acces spre obiective turistice sau spre proprietăți private; sectoarele de drumuri forestiere care
trec prin zona de protecție integrală, pot fi întreținute și folosite de către personalul Regiei
Naționale a Pădurilor Romsilva, dacă reprezintă singurele căi de acces spre exploatații forestiere
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din zona de conservare durabilă.
În zona de protecție integrală sunt interzise:
1. orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire
a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare;
2. activitățile de construcții-investiții, cu excepția celor destinate administrării parcului național
sau celor două situri Natura 2000 și/sau activităților de cercetare știintifică ori a celor destinate
asigurării siguranței naționale sau prevenirii unor calamități naturale.
c) Zona de conservare durabilă, în suprafață de 16.091,4 ha, este alcătuită în general din zone
mai marginale ale ariei protejate. Reprezintă zone importante pentru conservarea speciilor și
habitatelor, dar în care sunt permise mai multe activități de exploatare a resurselor naturale, cu
respectarea măsurilor de management stabilite pentru specii și habitate. Cuprinde suprafețe din
partea de nord-vest a Parcului Național, din lângă drumul Oravița – Anina, zona forestieră
Mândrișag - Păuleasca, zonele de limită dinspre nord și nord-est, zonele din est și sud-est, spre
Depresiunea Bozovici, sudul ariei protejate și zona de păduri și pajiști dinspre Sasca Montană.
În zona de conservare durabilă se pot desfăsura următoarele activități:
1. activități ştiinţifice şi educative;
2. activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
3. utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în perioadele şi cu
speciile şi efectivele avizate de Administraţia Parcului Național, astfel încât să nu fie afectate
habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
4. localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
5. intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunităţi biotice, conform măsurilor de conservare din Planul de management și a
necesităților de conservare identificate pe parcursul implementării planului;
6. intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Consiliului Științific, cu aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
7. acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul Administraţiei Parcului Național,
emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care
calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu
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acordul Administraţiei Parcului Național, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultură;
8. 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 pot realiza cu acordul Administraţiei Parcului Național și al
Consiliului Științific, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
9. 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,alte produse forestiere nelemnoase, cu respectarea
normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice
care deţin/administrează terenuri în interiorul și imediata vecinătate a Parcului Național sau de
comunităţile locale, cu acordul Administraţiei Parcului;
10. 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
manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse; 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 aplica cu restricţii rezultând din ghidurile de gospodărire a pădurilor
în arii protejate și din măsurile de management generale pentru ecosistemele de pădure și
specifice pentru habitatele respective prevăzute în prezentul plan de management;
11. activități agricole tradiționale, în special cele care țin de agricultura de subzistență;
12. accesul cu vehicule motorizate pe drumurile publice; acestea pot fi întreținute / reparate de
autoritatea competentă, după caz, cu avizul Administrației Parcului;
13. repararea / întreținerea construcțiilor deja existente, publice sau private, de exemplu drumuri,
parcări, rețele electrice, cantoane, sălașe, case, inclusiv infrastructura turistică existentă - poteci,
punți suspendate, podețe, panouri, indicatoare, foișoare etc. -, cu avizul Administrației Parcului
Național;
14. construirea unui centru de informare-vizitare și a infrastructurii conexe, având ca scop
facilitarea managementului turistic al ariei protejate, respectiv sprijinirea activităților de
cercetare științifică, la inițiativa Administrației Parcului Național și a partenerilor, dacă este
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cazul, cu limitările prevăzute în Planul de management;
15. implementarea măsurilor de management activ pentru specii și habitate, stabilite prin Planul
de management, intervenții coordonate de către Administrația Parcului Național, cu avizul
Consiliului Științific, după caz.
În zona de conservare durabilă este restricționat / controlat:
1. accesul vehiculelor motorizate, pe drumurile forestiere care nu reprezintă căi recunoscute de
acces spre obiective turistice sau spre proprietăți private; acesta este supus reglementării Regiei
Naționale a Pădurilor Romsilva și a Administraţiei Parcului Național.
d) Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane, în suprafață de 220,1 ha, cuprinde
intravilanele și terenurile din stricta lor apropiere. De asemenea, această zonă cuprinde suprafețe
pe care se desfășoară deja anumite activități care necesită includerea lor în zona de dezvoltare
durabilă a activităților umane.
În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se pot desfăşura următoarele activităţi:
1. activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole și de creştere a animalelor;
2. activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi creşterea
animalelor, în conformitate cu legislaţia privitoare la agricultură ecologică;
3. activităţi de pescuit sportiv și piscicultură;
4. activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, folosite pentru activitățile
tradiționale;
5. lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor şi lucrări de conservare, precum și aplicarea de
tratamente silvice în conformitate cu legislația în vigoare și ghidurile de gospodărire a pădurilor
din ariile protejate;
6. alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.
7. activităţi de construcţii/investiţii conforme planurilor de urbanism legal aprobate, cu avizul
Administrației Parcului Național, pentru fiecare obiectiv în parte.
Art. 5.
Responsabilitatea managementului Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița

revine

Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița. Administrația Parcului National Cheile
Nerei - Beușnița este constituită în baza Ordonanței de urgență 236/2000 privind regimul ariilor
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice aprobată prin Legea
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462/2001 și Hotărârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, parcurilor
naționale și naturale și constituirea administrațiilor acestora. Administrația Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița urmăreşte încadrarea activităţilor de pe raza parcului, sitului de
importanță comunitară și ariei speciale de protecție avifaunistică în cadrul legal stabilit prin
Ordonanța de urgență 57/2007 și Legea 49/2011, în vederea utilizării durabile a resurselor
naturale în conformitate cu Planul de management și cu zonarea internă. Administrația Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița transpune în practică Planul de management prin care se
realizează gospodărirea unitară și integrată a Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița și
siturilor Natura 2000 omonime, urmăreşte respectarea acestuia, organizează şi desfăşoară
activităţi specifice și supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriile acestor arii
protejate, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management. Pe teritoriul
Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei
Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 se interzice desfăşurarea de activităţi care
generează un impact negativ asupra mediului. Autorizarea / Avizarea activităţilor, planurilor şi
proiectelor ce privesc aceste arii protejate se desfășoară conform procedurilor descrise în
prezentul Regulament.
Art. 6.
Activitatea Administrației Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița în domeniul conservării
patrimoniului natural și cultural-istoric este îndrumată și supravegheată de Consiliul Științific al
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița. Administrația Parcului Național are obligația de a
respecta și veghea la respectarea de către terți a deciziilor / hotărârilor și avizelor eliberate de
Consiliul Științific. Eliberarea de avize de către Administrația Parcului Național Cheile Nerei Beușnița pentru executarea de lucrări și desfăşurarea de activităţi care pot avea impact negativ
asupra mediului, în cuprinsul parcului, sitului de importanță comunitară, ariei speciale de
protecție avifaunistică și în zona învecinată, se face numai în baza hotărârilor Consiliului
Științific.
Art. 7.
Consultarea factorilor interesați este realizată periodic prin reuniuni ale Consiliului Consultativ
de Administrare, structură cu regulament propriu de funcționare și cu rol consultativîn
planificarea şi realizarea activităţilor legate de gospodărirea Parcului Național Cheile Nerei Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
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Avifaunistică ROSPA0020. Consultarea factorilor interesați este realizată și între reuniunile
Consiliului Consultativ de Administrare prin întâlniri, participarea membrilor Administrației
Parcului la diverse reuniuni, prin alte mijloace.
Art. 8.
Finanțarea activităților Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița se asigură din:
1. alocația anuală din partea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, conform contractului de
administrare;
2. taxe, tarife instituite pentru vizitarea sau pentru facilitățile și serviciile oferite și pentru
activitățile specifice desfășurate în aria protejată;
3. fonduri provenite din implementarea de proiecte cu surse de finanțare diverse;
4. sponsorizări, donații, subvenții;
5. venituri realizate din contracte / convenții de colaborare;
6. contribuții de la bugetele autorităților locale;
7. alte surse, conform legislației și reglementărilor în vigoare.
Art. 9.
a) Planul de Management şi Regulamentul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița au fost
elaborate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind ariile protejate, supuse
consultărilor publice, avizate de către Consiliul Științific al Parcului Național Cheile Nerei Beușnița și aprobat de către Autoritatea pentru Protecția Mediului.
b) Respectarea Planului de management și a Regulamentului este obligatorie pentru
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, precum și pentru persoanele fizice și
juridice care dețin, administrează și utilizează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară
activități în interiorul și, în unele cazuri, în imediata vecinătate a Parcului Național Cheile NereiBeușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
Avifaunistică ROSAP0020.
c) Regimul de protecție a fost stabilit indiferent de modul de folosință a terenului și de
proprietar/utilizator, iar respectarea acestuia este obligatorie, conform prevederilor legale privind
regimul ariilor naturale protejate.
Art. 10.
Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, Situl de Importanță Comunitară Cheile Nerei Beușnița, ROSCI0031, precum și Aria specială de protecție avifaunistică Cheile Nerei 9

Beușnița, ROSPA0020 vor fi evidențiate în mod obligatoriu în planurile naționale, zonale şi
locale de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Capitolul II. Reglementarea activităților în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița
și în siturile Natura 2000 ROSCI0301 și ROSPA0020

Art. 11.
Pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, al Sitului de Importanță Comunitară
ROSCI0031 și al Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 sunt permise, în funcție
de zonarea internă a parcului prevăzută prin Planul de management și legislația referitoare la
siturile Natura 2000, următoarele tipuri de activități:
- activități de cercetare științifică;
- activități de turism şi recreere;
- activități instructiv-educative;
- realizarea de materiale audio-vizuale cu caracter științific sau comercial;
- activități de exploatare a resurselor naturale regenerabile;
- cultivarea plantelor;
- apicultura;
- creșterea animalelor, pășunatul;
- silvicultura.

Silvicultura
Art. 12.
a) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Naţional Cheile Nerei Beușnița se execută numai lucrările silviculturale prevăzute în amenajamentele silvice întocmite
și/sau modificate în conformitate cu zonarea internă și cu măsurile stabilite prin Planul de
management.
b) Alte lucrări silvice în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută, în situații
speciale, doar cu acordul Consiliului Științific, Comisiei Monumentelor Naturii a Academiei
Române și cu aprobarea autorităților publice centrale de mediu și silvicultură. Lucrările silvice se
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execută cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea internă a Parcului National
Cheile Nerei - Beușnița; astfel, în zonele de protecție strictă și de protecție integrală nu se
execută lucrări de exploatare a pădurilor, personalul silvic executând, în principiu, doar paza. În
zona de protecție integrală este permisă reconstrucția ecologică a arboretelor recent exploatate în
care se constată o evoluție naturală deficitară. În celelalte zone ale parcului, se execută lucrările
prevăzute în amenajamentele silvice, conforme cu obiectivele și măsurile din Planul de
management integrat.
c) Pe terenurile private cu vegetație forestieră se execută numai lucrările prevăzute în studiile de
amenajare sumară, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea internă a Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița. Lucrări în afara celor prevăzute în studiile de amenajare
sumară se execută doar cu acordul Consiliului Științific, al Comisiei Monumentelor Naturii şi cu
aprobarea autorităților publice centrale de mediu și silvicultură, după caz.
d) În cazul producerii de fenomene de forță majoră, instituțiile abilitate intervin conform
prevederilor legale, cu obligativitatea înștiintării Administrației Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
e) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnițapoate propune modificări ale
amenajamentelor silvice, în scopul punerii lor în concordanţă cu Planul de management al
parcului, înainte ca acestea să fie supuse avizării de către Consiliul Științific.
f) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița are dreptul de a verifica, din punct
de vedere al impactelor negative asupra mediului, modul de aplicare a tratamentelor
silviculturale în fondul forestier naţional și în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier
naţional, de pe raza Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară
ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020. În cazul constatării unor
nereguli în fondul forestier naţional de stat, Administrația va sesiza Direcţia Silvică CarașSeverin, Agenția pentru Protecția Mediului, Garda de Mediu sau alte autorități ale statului, după
caz. În cazul constatării unor nereguli în fond forestier naţional privat, public-privat sau în cazul
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, va sesiza Garda Forestieră. În acest
scop, structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze Administrației Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă și borderoul
de pe suprafaţa Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița înainte de începerea noului an
forestier, pentru avizare. Autorizaţiile de exploatare vor fi obligatoriu vizate de către
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Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
g) Structurile de administrare a fondului forestier naţional de pe raza Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
Avifaunistică ROSPA0020 sunt obligate să transmită anual situaţia aplicării amenajamentelor
silvice la Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
Vânătoare
Art. 13.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006, cu completările și modificările ulterioare, pe
teritoriul parcului naţional vânătoarea este interzisă.
Art. 14.
Pe teritoriile Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
Avifaunistică ROSPA0020, neincluse în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, este interzisă
vânarea speciilor de interes comunitar, exceptând exemplarele care manifestă semne de turbare
sau prezintă pericol public. Se recomandă acțiuni de eliminare a câinilor hoinari. Acţiunile de
evaluare a faunei de interes cinegetic şi de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarul
fondului cinegetic cu participarea Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
Gestionarul fondului cinegetic are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte Administrația
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița despre intenţia de organizare a evaluării, urmând să se
ajungă la un acord în ceea ce priveşte data evaluării.
Art. 15.
În Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița și la distanţe mai mici de 1 kilometru de la limita
acestuia se interzice hrănirea, amplasarea de hrănitori și nădirea animalelor din speciile de vânat.
Hrănirea păsărilor și mamiferelor de interes conservativ, ca măsură de ameliorare a condițiilor de
habitat, este permisă, în baza avizului Consiliului Științific.
Art. 16.
Faptele ilegale din domeniile vânătorii pot fi constatate și sancţionate de personalul Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița, împuternicit în acest sens, precum și de alte persoane abilitate,
conform prevederilor legale.

Pescuit
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Art. 17.
Pescuitul sportiv este interzis pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, excepție
zona de dezvoltare durabilă a activităților umane. Pe teritoriile Sitului de Importanță Comunitară
ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 care nu fac parte din
Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, este permis pescuitul sportiv, însă fără organizarea de
competiții, în sistem “catch and release”, cu excepția speciilor alohtone. Asociațiile de pescuit
sportiv își vor notifica membrii asupra obligației de eliberare a peștilor din speciile de interes
conservativ comunitar capturați.

Agricultura
Art. 18.
Pe terenurile cu destinație agricolă din Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița sunt permise doar
activitățile agricole tradiționale, fiind interzisă folosirea îngrășămintelor de sinteză și a
pesticidelor, excepție făcând terenurile din zona de dezvoltare durabilă a activităților umane.
Introducerea speciilor alohtone în scopul producției agricole este permisă doar cu avizul
Consiliului Științific.
Art. 19.
a) Exploatarea pajiștilor prin cosire târzie - după 20 iunie - este permisă,cu condiția adunării
fânului în cel mult 15 zile de la data cosirii.
b) Pe teritoriul Parcului National Cheile Nerei – Beușnița, activitatea pastorală se desfășoară
respectându-se încărcătura de animale, stabilită conform măsurilor din Planul de management
pentru habitatele de pajiște, respectiv angajamentelor de agromediu și amenajamentelor
pastorale. Este permis pășunatul cu animalele aflate în proprietatea persoanelor şi comunităților
din satele care dețin pășuni în interiorul Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița sau în
proprietatea persoanelor care au obținut în mod legal dreptul de utilizare a acestor pășuni.
c) Pășunatul pe pajiștile care nu fac parte din teritoriul Parcului Național Cheile Nerei Beușnița, dar sunt incluse în teritoriul Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și/sau Ariei
Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 este permis, cu condiția nedepășirii încărcăturii
maxime de animale prevăzută în amenajamentele pastorale.
d) Subînchirierea pășunilor către deținători de animale din zona învecinată Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița, se face pe bază de contract încheiat între proprietari și utilizatori, cu
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înștiințarea scrisă a Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
Art. 20.
Pășunatul pe teritoriul Parcului Național se supune următoarelor reglementări:
a) pășunatul cu caprine în habitatul 40A0* este strict interzis;
b) amplasarea de stâne și adăposturi pastorale este permisă numai cu aprobarea Administrației
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița;
c) este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor, traseelor turistice,
locurilor de popas, campingurilor, în doline, ponoare și în zonele cu populații mari de orhidee;
d) numărul admis de câini de pază a turmelor se stabilește prin contractul de pășunat, în funcție
de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislația în vigoare. Câinii vor avea
obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverința de vaccinare.
e) trecerea animalelor domestice prin fondul forestier și accesul la apă se fac prin locuri special
desemnate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu
administratorii/proprietarii de pădure și în baza prevederilor avizului eliberat de Administrația
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
Art. 21.
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnițapoate iniția periodic studii pentru
stabilirea capacității-suport a pășunilor, ale căror rezultate vor fi aduse la cunoștinta
proprietarilor / utilizatorilor de pășuni, în vederea reglementării corespunzătoare a pășunatului.
Art. 22.
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, în conformitate cu măsurile stabilite
prin Planul de management,monitorizează toate activitățilepastorale din Parcul Național Cheile
Nerei - Beușnița, Situl de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Aria Specială de Protecție
Avifaunistică ROSCI0020, pentru stabilirea impactului acestei activități asupra florei, faunei și
mediului abiotic și pentru stabilirea unor eventuale măsuri suplimentare de conservare în zonele
în care se constată apariția sau accentuarea unor impacturi.
Apicultură
Art. 23.
Autorizarea amplasărilor de stupine se va face în baza unor angajamente ferme din partea
solicitantului. Pentru asigurarea siguranței turiștilor, stupinele vor fi amplasate la o distanță mai
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mare de 300 metri de traseele turistice. Pentru evitarea degradării cadrului natural, nu este
permisă aducerea de animale domestice în vatra stupinei și nu este permis focul direct pe sol.
Toate aceste prevederi vor fi specificate într-un contract ce se va încheia între apicultorul
solicitant şi Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.

Utilizarea altor resurse
Art. 24.
Recoltarea unor resurse regenerabile, precum fructele de pădure, ciupercile, plantele medicinale
se poate desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri
în interiorul parcului național sau de comunităţile locale, cu avizul Administrației Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița. Administrația poate stabili cote zilnice maxime din anumite
resurse, permise a fi culese de către turiști.
Art. 25.
Colectarea de exemplare din specii de floră şi faună de interes conservativ se poate face doar în
scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al Administrației Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
Art. 26.
Nu este permisă distrugerea bârlogurilor, vizuinelor, adăposturilor, cuiburilor păsărilor sau
colectarea ouălor acestora în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, Situl de Importanță
Comunitară ROSCI0031 și Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSAP0020.
Art. 27.
Recoltarea humusului și a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului național, sitului
de importanță comunitară și ariei speciale de protecție avifaunistică, cu excepţia suprafeţelor de
intravilan.
Art. 28.
În cazuri exceptionale, exploatarea în scop comercial a resurselor minerale regenerabile se poate
face numai în urma obţinerii avizului Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița și
a hotărârii Consiliului Științific, pe baza unei documentaţii de specialitate.
Construcții/locuire
Art. 29.
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În Parcul National Cheile Nerei - Beușnița există construcții reprezentând: rețele, captări de apă
subterană, poduri, drumuri naționale, județene, comunale, forestiere, drumuri neamenajate,
poteci, terasamente dezafectate de căi feroviare, lacuri artificiale, cabane, cantoane silvice,
sălașe, locuințe familiale etc. Lucrările de întreținere și/sau modificare a construcțiilor sunt
permise după parcurgerea procedurilor specifice impuse de autoritatea de mediu responsabilă.
Art. 30.
Regimul construcţiilor este stabilit prin planurile generale de urbanism,legal aprobate, ale
localităţilor care au suprafeţe din parcul național, situl de importanță comunitară și/sau aria
specială de protecție avifaunistică incluse în teritoriile lor administrative.
Art. 31.
Pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, în afara zonelor de dezvoltare durabilă,
este interzisă realizarea de construcții, cu excepția celor care vor deservi activități de cercetare
sau de administrare şi gospodărire a ariei protejate, a celor destinate asigurării siguranței
naționale și prevenirii unor calamități naturale, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul
Consiliului Științific. Excepție pot face construcțiile temporare care susțin activități agricole
tradiționale, cu avizul Administrației și al Consiliului Științific.
Art. 32.
Construirea de cabane/adăposturi turistice în imediata vecinătate a Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița, pe teritoriile siturilor ROSCI0031 și ROSPA0020 se va face doar după
parcurgerea procedurilor specifice impuse de autoritatea de mediu responsabilă, conform
reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra patrimoniului natural și
cultural al ariei protejate. Arhitectura construcțiilor va fi cea tradițională, specifică zonei.
Documentațiile se avizează de către Consiliul Științific.
Art. 33.
Modificările aduse planurilor de urbanism existente, precum și noile planuri de urbanism, vor fi
însoțite de rapoarte de mediu.Conform legislației, pentru proiectele de amenajarea teritoriului și
de urbanism ce cuprind suprafețe ale ariilor protejate sau suprafețe din imediata lor vecinătate,
este necesar avizul custodelui / administratorului în etapa de elaborare a acestor documentații.
Art. 34.
Regimul deșeurilor pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița se reglementează
astfel:
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a) Deșeurile produse de turiști și de alte persoane vor fi evacuate în afara Parcului sau depuse în
locuri special amenajate pentru colectare.
b) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița are obligația de a colabora cu
comunitățile și serviciile de salubritate în vederea organizării și implementării sistemului de
colectare a deșeurilor.
c) Fiecare proprietar/administrator de clădire, unitate de cazare, unitate de servire a mesei,
inclusiv sălaș etc. are obligația de a deține un container pentru colectarea deșeurilor.
d) Responsabilitatea depozitării temporare a deșeurilor la cabane, stâne, locuințe individuale și
alte facilități publice și private revine proprietarilor/gestionarilor acestora și se face în așa fel
încât să nu existe posibilitatea accesului câinilor și animalelor sălbatice la acestea.
e) Responsabilitatea evacuării, cel puțin o data pe lună, a deșeurilor provenite din activitatea
cabanelor revine administratorilor acestora.
f) Se interzice arderea deșeurilor pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
g) Se interzice aruncarea deșeurilor de orice fel, inclusiv cadavre de animale, în ape, doline,
ponoare, peșteri, avene, depresiuni.
Art. 35.
a) Apele uzate din unitățile de cazare și de servire a mesei vor fi obligatoriu epurate și/sau
evacuate conform normelor în vigoare.
b) Apele uzate rezultate din localitățile situate în bazinul hidrografic al râului Nera amonte de
Șopotul Nou vor fi epurate, construirea și ameliorarea capacităților de epurare constituind pentru
localitățile respective o prioritate de investiții.
Cercetare științifică
Art. 36.
Cercetarea științifică în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, Situl de Importanță Comunitară
ROSCI0031 și Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 are ca scop principal
conservarea patrimoniului natural - populații de plante și animale, habitate, ecosisteme,
formațiuni geologice, peisaje. Activitățile de cercetare sunt orientate în principal în două direcții:
inventariere/cartare și monitorizare. Inventarierea și conservarea patrimonial cultural sunt
domenii ale cercetării încurajate de Consiliul Științific și Administrația Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița.
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Art. 37.
Activitatea de cercetare științifică pe teritoriile Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, Sitului
de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020
se desfașoară cu avizul Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, care sprijină
logistic, în măsura posibilităților, această activitate. Administrația Parcului Național Cheile Nerei
- Beușnița își rezervă dreptul de a nu permite desfășurarea acelor cercetări care presupun metode
distructive ori perturbatoare, într-o măsură semnificativă, a populațiilor de animale și
plante.Echipa de realizare a studiilor pentru elaborarea Planului de management are acces liber în
Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, Situl de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Aria
Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0020, cu înștiințarea Administrației,pe toată perioada
implementării Planului de management, conform prevederilor și obligațiilor contractuale, pentru
menținerea și monitorizarea efectelor finanțării externe utilizate.
Art. 38.
Activitatea de cercetare în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, efectuată de către
colaboratori externi ai Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, se va desfășura
pe bază de convenții. În cazul temelor de cercetare care necesită furnizarea de date/informații
privind Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița, se va stipula expres accesul Administrației
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița la rezultate, în vederea utilizării lor în activitatea de
management a parcului și la completarea bazei de date cu specii și habitate. Dreptul asupra
utilizării și publicării rezultatelor se stabilește prin convenție. Accesul în peșteri în scop de
cercetare necesită, în plus, avizul Comisiei Patrimoniului Speologic.
Art. 39.
Vizitele în peșterile cu colonii de lilieci aflați în perioada de hibernare și în coloniile-maternitate
sunt pemise doar în scop de cercetare științifică și monitorizare, în grupuri mici, de cel mult 5
persoane.
Activități educative
Art. 40.
Toate acțiunile educative vor fi planificate astfel încât să se desfășoare în locurile, zonele,
traseele permise, conform zonării interne, să nu aducă nici un prejudiciu patrimoniului natural,
cultural-istoric și nici proprietarilor/administratorilor din aria protejată.
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Turism
Art. 41.
Punctele principale de acces turistic în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița sunt drumurile
principale dinspre localitățile: Anina, Oravița, Ciclova Montană, Potoc, Sasca Montană,
Cărbunari, Șopotu Nou, Moceriș, Cheile Minișului, Cascada Bigăr.
Art. 42.
a) Accesul în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița se face pe baza biletului de vizitare / acces,
stabilit conform Ordonanței de urgență 57/2007, art.30, alin.3. Perceperea tarifului / taxei de
vizitare / acces se va face la punctele de acces sau pe teritoriul ariei protejate, de către persoanele
autorizate în acest scop de Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
b) Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la plata taxei de vizitare:
- copiii cu vârsta de până la 7 ani;
- voluntarii care dovedesc calitatea de vountar cu adresa scrisă sau cu contract de voluntariat
semnat de Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița;
- personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pășuni în Parcul Național
Cheile Nerei - Beușnița;
- personalul Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița și membrii Consiliului
Știintific;
- personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza Parcului sau din Direcția Silvică CarașSeverin;
- personalul Academiei Române și instituțiilor din subordinea acesteia;
- membrii serviciilor Salvamont şi Salvaspeo care activează în Parc;
- personalul de serviciu al construcțiilor aflate pe teritoriul Parcului;
- împuterniciții pentru implementarea Regulamentului Parcului, pe baza de legitimație;
- personal de la alte unităţi/instituții de stat, cu delegatie, aflat în interes de serviciu;
- deținătorii de terenuri în interiorul Parcul National Cheile Nerei – Beușnița;
- ghizii de turism angajați de Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița;
- persoanele cu handicap, pentru care legislația în vigoare prevede scutirea de plata unor taxe;
- membrii echipelor de cercetare și explorare științifică care desfășoară acţiuni pe suprafața
parcului, cu aprobare de la Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița;
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- alte categorii de persoane stabilite conform deciziilor Administrației Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița, în baza legislației și acordurilor / convențiilor în vigoare.
c) Vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
- elevii si studenții, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pentru anul în curs;
- pensionarii, dacă dovedesc această calitate cu cuponul de pensie.
Art. 43.
Excursiile organizate de către persoanele juridice în Parcul National Cheile Nerei - Beușnița se
fac numai cu ghizi autorizați de către Autoritatea Națională pentru Turism și abilitați de către
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, cu informarea prealabilă a acesteia, cu
cel puțin 7 zile înainte de data programată a excursiei.
Art. 44.
a) Vizitarea Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița este permisă numai pe drumurile publice,
potecile marcate și pe traseele prestabilite acestui scop.
b) Accesul persoanelor însoțite de câini este permis numai dacă aceștia sunt ținuți în lesă.
c) Căutarea trufelor cu câini și porci dresați face obiectul unei autorizații speciale, eliberată de
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, cu avizul Consiliului Științific, și se
poate face numai în zona de conservare durabilă.
d) Formațiile Salvamont, Poliția, Jandarmeria și alte structuri ale statului aflate în misiune pe
teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița pot utiliza câini utilitari.
Art. 45.
Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor indicatoare și
informative se face numai cu aprobarea Administrației Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
Art. 46.
Camparea pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița se reglementează astfel:
- camparea este permisă în zona cantoanelor/cabanelor Bei și Damian și în alte locuri amenajate
în acest scop ulterior intrării în vigoare a prezentului Regulament, după achitarea tarifului de
campare; de asemenea, camparea este permisă în zona de dezvoltare durabilă și zona de sit de
importanță comunitară și arie specială de protecție avifaunistică, neincluse în Parcul Național
Cheile Nerei - Beușnița, cu acordul proprietarului terenului, respectiv a Administrației Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița, pentru terenurile care nu sunt proprietate privată.
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- în regim special, respectiv pentru o singură noapte, este permisă camparea la Lacul Dracului,
în poiană, cu acceptul proprietarului.
- săparea de șanțuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă.
Art. 47.
Aprinderea focului pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița se reglementează
astfel:
- focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop, cu lemn de foc
asigurat de administratorii locului de campare, în sarcina cărora cade și respectarea normelor de
prevenire și stingere a incendiilor;
- sunt strict interzise adunatul lemnului mort și tăierea vegetației lemnoase de orice fel pentru
aprinderea și întreținerea focului;
- este interzisă aprinderea focului în fondul forestier și la o distanță mai mică de 100 m de
limita pădurii. În locurile de campare în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari /
administratori sau în alte locuri de pe traseele turistice, se permite doar utilizarea dispozitivelor
portabile de încălzit alimente / băuturi și gătit, de mici dimensiuni.
Art. 48.
Rafting-ul precum și alte activități sportive în aer liber sunt permise în Parcul Național Cheile
Nerei - Beușnița, cu avizul și în condițiile stabilite de Administrația Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița.
Art. 49.
a) Se interzice extragerea rocilor din peșteri, derocările de orice fel, deteriorarea și prelevarea
vestigiilor arheologice și fosilelor.
b) Dezobstrucția, în scopul deschiderii de noi cavități, se poate face numai cu acordul Consiliului
Științific și al Academiei Române, după caz.
c) Decolmatarea intrărilor în habitatul 8310 este permisă cu avizul Administrației Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița și cu autorizația Comisiei Patrimoniului Speologic.
Art. 50.
Se interzice tăierea, ruperea sau dezrădăcinarea arborilor, puieților sau lăstarilor, precum și
însușirea celor rupți sau doborâți.
Art. 51.
În Parcul Naţional Cheile Nerei - Beșnița se interzice distrugerea, degradarea, respectiv
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colectarea neautorizată a plantelor sau a animalelor.
Art. 52.
Perturbarea liniștii în Parcul Național, Situl de Importanță Comunitară și Aria Specială de
Protecție Avifaunistică este strict interzisă.
Art. 53.
Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum și a
plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
Art. 54.
Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podețelor sau a oricărei alte construcții
sau amenajări de pe teritoriul Parcului.
Art. 55.
Folosirea ambarcațiunilor de orice tip pe lacurile Bei și Dracului, cu exceptia celor destinate
pentru colectarea de probe pentru cercetări științifice, este interzisă.
Art. 56.
Utilizarea de detergenți pentru spălare în apele curgătoare și în lacurile de pe teritoriul Sitului de
Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSCI0020
este interzisă. Este interzisă spălarea autovehiculelor, tractoarelor și utilajelor agricole în albiile
râurilor și pâraielor de pe teritoriile acestor arii protejate, precum și în imediata lor vecinătate.
Art. 57.
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița monitorizează turismul pe teritoriul
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra
mediului biotic și celui abiotic și pentru stabilirea măsurilor de protecție a turiștilor, inclusiv a
celor de restricționare a accesului turiștilor, acolo unde acest lucru se impune.
Art. 58.
Circulația vehiculelor de orice tip este permisă numai pe drumurile publice si cele forestiere
deschise accesului public. Restricțiile de acces nu se aplică vehiculelor care deservesc interesele
de management ale Parcului.

Serviciul Salvamont
Art. 59.
Pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița functionează formații Salvamont Caraș
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Severin care patrulează pe traseele turistice și care intervin în caz de accidentare a turiștilor aflați
în Munții Aninei și Locvei.
Art. 60.
Serviciile Salvamont colaborează cu Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița în
acțiunile de pază organizate pe teritoriul Parcului, în baza unei convenții de colaborare.
Art. 61.
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița are obligația de a sprijini logistic
echipele Salvamont la solicitarea acestora, în cazuri de forță majoră.
Art. 62.
Competițiile și manifestările cu caracter sportiv se organizează pe teritoriile Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de
Protecție Avifaunistică ROSPA0020 doar în locuri special desemnate în acest scop, cu acordul
serviciilor publice Salvamont şi cu avizul Administrației Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.

Capitolul III. Procedurile de avizare a activităților propuse a se desfășura în
Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița
Art. 63. Procedura de avizare a activităţilor în Zonele de Protecţie Strictă
a) În zona cu protecție strictă sunt permise doar activități de cercetare, educație și ecoturism,
intervenții speciale, cu limitările descrise în Planul de Management al Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița.
b) Avizul pentru activitățile din zona de protecție strictă se emite de către Administrația
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița în

baza

hotărârii Consiliului Științific și cu

avizulComisiei Monumentelor Naturii a Academiei Române.
c) Pentru facilitarea obţinerii avizului, solicitările vor fi înaintate Administrației Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data preconizată
a începerii activităţilor. Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va întreprinde
demersurile necesare și va comunica în termen de 30 zile obţinerea sau refuzul avizului.
d) Solicitările pentru avizarea de activităţi în zona de protecţie strictă pot fi făcute pentru o
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durată de până la 1 an, după care acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea concretă a perioadei
pentru care se face solicitarea.
e) Nerespectarea condițiilor impuse prin aviz, conduce la anularea avizului respectiv.
f) În vederea obţinerii unui aviz pentru desfăşurarea de activităţi în zone cu protecţie strictă,
solicitarea în forma scrisă înaintată Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va
cuprinde:
 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice solicitante;
 datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită avizul;
 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecărui membru al acesteia;
 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul;
 durata pentru care se solicită avizul;
 activităţile pentru care se solicită avizul;
 metodele și tehnicile de lucru.
g) Înainte de emiterea avizului, Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița poate
solicita titularului informaţii suplimentare, referinţe şi recomandări, fiind posibilă prelungirea cu
maxim 30 de zile a termenului de eliberare a avizului.
h) În termen de 15 zile de la încheierea activităţii avizate, solicitantul va înainta către
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița 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.
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița poate solicita detalierea unor aspecte ale
raportului prezentat. Obţinerea unui nou aviz pentru desfăşurarea activităţilor în zona de
protecţia strictă este condiţionată de transmiterea către Administrația Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița a raportului. Pentru motive întemeiate, la solicitare, Administrația Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița poate accepta prelungirea acestui termen.
i) Refuzul avizării activităţilor în zone cu protecţie strictă va fi însoţit de o motivare scrisă.
j) În vederea informării publicului, Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va
face cunoscut pe website-ul său avizele emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice
autorizate, durata și tipul de activitate avizată.
Art. 64. Procedura de avizare a activităţilor în Zonele de Protecţie Integrală
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a) Emiterea de avize pentru desfășurarea de activități în zona de protecție integrală a Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița se face de către Administrația acestuia, cu avizul Consiliului
Științific.
b) Solicitanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în scris la Administrația Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița cereri de obținere a avizului cu cel puțin 30 de zile înainte de data
preconizată a începerii activității. Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va
transmitesolicitarea către Consiliul Științific iar răspunsul va fi înaintat de către Administrația
Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița în termen de 30 de zile de la data solicitării. În cazul
refuzului, acesta va fi însoțit de o motivare scrisă.
c) Solicitarea va conține precizate clar:
 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice solicitante;
 datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită avizul;
 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecărui membru al acesteia;
 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul;
 durata pentru care se solicită avizul;
 activităţile pentru care se solicită avizul;
 metodele și tehnicile de lucru.
d) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița își rezervă dreptul de a solicita
informații suplimentare, fiind posibilă prelungirea cu maxim 30 de zile a termenului de eliberare
a avizului.
e) Solicitările pentru avizarea de activităţi în zona de protecţie integrală pot fi făcute pentru un
termen de până la 1 an, după care acestea trebuie reînnoite, cu menţionarea concretă a perioadei.
f) Nerespectarea condițiilor impuse prin aviz conduce la anularea acestuia.
g) În termen de cel mult 15 de zile de la încheierea activității, solicitantul va depune la
Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița un raport al activității și copii ale
materialelor relevante rezultate. Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița își
rezervă dreptul de a solicita precizări suplimentare. Refuzul prezentării raportului sau
precizărilor, atrage refuzul obținerii de către același solicitant a unui nou aviz.
h) În vederea informării publicului, Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va
face cunoscut pe site-ul său avizele emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate,
durata și tipul de activitate avizată.
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Art. 65. Procedura de avizare a activităţilor în zone de conservare durabilă
a) În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2007, desfăşurarea activităţilor cu
potențial efect negativ asupra speciilor, habitatelor și peisajului, în zona de conservare durabilă,
este permisă pe baza avizelor și acordurilor emise de cei în drept, după caz.
b) Solicitanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în scris la Administrația Parcului
Național Cheile Nerei - Beușnița cereri de obținere a avizului cu cel puțin 30 de zile înainte de
data preconizată a începerii activității. Solicitarea va conține precizate clar:
 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice solicitante;
 datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită avizul;
 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecărui membru al acesteia;
 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul;
 durata pentru care se solicită avizul;
 activităţile pentru care se solicită avizul;
 metodele și tehnicile de lucru.
În termen de cel mult 30 de zile de la depunerea solicitării, Administrația Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița va comunica solicitantului obținerea sau refuzul avizului. În cazul
refuzului, acesta va fi însoțit de o motivare scrisă.
c) Nerespectarea condițiilor impuse prin aviz conduce la anularea acestuia.
d) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița își rezervă dreptul de a solicita
informații suplimentare precum și un raport, la finele perioadei de desfășurare a activităților.
e) În vederea informării publicului, Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița va
face cunoscut pe site-ul său avizele emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate,
duratei și tipului de activitate avizată.
f) În cazul în care Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița consideră necesar,
preliminar eliberării avizului, va implica și Consiliul Științific pentru emiterea acordului, cu
posibilitatea prelungirii perioadei de emitere a avizului cu încă 30 de zile.
Art. 66. Procedura de avizare a activităţilor în zone de dezvoltare durabilă a activităților
umane
a)

Zonele de dezvoltare durabilă a activităților umane sunt zonele în care se permit activități de
26

investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic și activități tradiționale, dar cu
respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a efectelor
negative semnificative asupra biodiversității.
b)

În cazul în care se solicită emiterea unui aviz pentru executarea unor activități de

investiții/dezvoltare, investitorul/proprietarul trebuie să se asigure că zona vizată este inclusă în
zona de dezvoltare durabilă. Orice obiectiv amplasat în această zonă trebuie să respecte
specificul arhitectonic tradițional local.
c)

Emiterea de avize pentru activități în zona de dezvoltare durabilă a activităților umane este

de competența Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița.
d)

Solicitanții, persoane fizice sau juridice, vor depune în scris la Administrația Parcului

Național Cheile Nerei - Beușnița, cereri de obținere a avizului cu cel puțin 30 de zile înainte de
data preconizată a începerii activității. Solicitarea va conține precizate clar:
 prezentarea organizaţiei sau a persoanei fizice solicitante;
 datele de identificare și de contact ale persoanei care solicită avizul;
 componenţa echipei cu ocupaţia şi rolul fiecărui membru al acesteia;
 obiectivul sau obiectivele pentru care se solicită avizul;
 durata pentru care se solicită avizul;
 activităţile pentru care se solicită avizul;
 metodele și tehnicile de lucru.
e) În termen de cel mult 30 de zile de la depunerea solicitării, Administrația Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița va comunica solicitantului obținerea sau refuzul avizului. În cazul
refuzului, acesta va fi însoțit de o motivare scrisă.
f) Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița își rezervă dreptul de a solicita
informații suplimentare, precum și un raport, la finele perioadei de desfășurare a activităților.
g) În cazul în care Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița consideră necesar,
preliminar eliberării avizului, va implica șiConsiliul Științific pentru emiterea acordului, cu
posibilitatea prelungirii perioadei de emitere a avizului cu încă 30 de zile.

Art. 67.
Solicitările de autorizare / avizare a activităților pe teritoriile Sitului de Importanță Comunitară
ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 care nu sunt incluse în
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Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița se supun aceleiași proceduri ca în cazul activităților
preconizate a se desfășura în zona de conservare durabilă a Parcului Național Cheile Nerei Beușnița.
Art. 68.
Avizarea de către Administrația Parcului Național a activităţilor de recoltare a fructelor de
pădure, a plantelor medicinale și a ciupercilor se va face în urma elaborării unui studiu de
evaluare a capacităţii-suport la recoltare a speciilor, pe an şi unitatea de suprafaţă, pentru ca
această activitate să nu conducă la diminuarea în timp a efectivelor populaționale, cu aprobarea
anuală de către Consiliul Științific al parcului.
Art. 69.
Avizarea păşunatului în zonele neforestiere se va face pe baza amenajamentelor pastorale și a
prevederilor din Planul de management.
Art. 70.
Personalul Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița are drept de control asupra
modului de desfășurare în teren a activităților avizate pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei
- Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
Avifaunistică ROSPA0020.

Capitolul IV. Sancțiuni

Art. 71.
Încălcarea dispozițiilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
contravenţională, penală, materială sau civilă și se sancționează conform dispozițiilor legale în
vigoare.
Art. 72.
Sancțiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice, cât şi
persoanelor juridice conform, în principal, următoarelor acte legislative cu modificările și
completările lor ulterioare:
- Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011;
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- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Codul silvic – Legea nr. 46/2008, republicată în Monitorul Oficial nr. 611/21 august 2015;
- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
- Ordonanța de urgență 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006;
- Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor aprobată și modificată prin
Legea 180/2002;
- Hotărârea de Guvern470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de
aplicare a Regulamentului Uniunii Europene nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc
pe piaţă lemn şi produse din lemn, modificată și completată prin Hotărârea de Guvern
878/2015;
- Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul V. Dispoziții finale

Art. 73.
Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul Administrației Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul își va dovedi identitatea
cu legitimații eliberate de autoritatea centrală de mediu.
Art. 74.
Constatarea și sancționarea contravențiilor se va face de către persoane împuternicite. Personalul
Administrației Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița aflat în exercitarea atribuțiilor de
serviciu de administrare, pază, control, prevenire, constatare și sancționare a contravențiilor este
asimilat personalului care îndeplineşte funcţii care implică exerciţiul autorităţii de stat.
Art. 75.
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Prezentul Regulament face parte din Planul de management integrat al Parcului Național Cheile
Nerei - Beușnița, Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0031 și Ariei Speciale de Protecție
Avifaunistică ROSPA0020 și poate fi modificat la propunerea Administrației Parcului Național
Cheile Nerei - Beușnița, cu acordul Consiliului Științific al Parcului Național Cheile Nerei Beușnița. Revizuirea/modificarea prezentului Regulament poate fi necesară și prin intrarea în
vigoare a unor noi acte legislative.
Art. 76.
În conformitate cu prevederile legale, dupa aprobarea prezentului regulament, autoritățile
administrațiilor publice locale competente au obligația actualizării documentațiilor de amenajare
a teritoriului și a documetațiilor de urbanism locale, prin integrarea prevederilor referitoare la
situl de importanță comunitară, aria specială de protecție avifaunistică și parcul național Cheile
Nerei-Beușnița. În documentațiile de amenajarea teritoriului și de urbanism, în piesele
grafice/desenate ale acestor documentații, vor fi incluse și limitele acestor arii.
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