REGULAMENTUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ
ROSCI0245 TINOVUL DE LA ROMÂNEŞTI
-PROIECTCAPITOLUL I. CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE
Art. 1 Categoria ariei naturale protejate
- situl de importanţă comunitară ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti, este parte a reţelei de Situri
Natura 2000, denumit în continuare Sit
Art.2 Înfiinţare
- Situl de Importanţă Comunitară ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti s-a declarat prin O.M.
1964/13.12.2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, fiind
arienaturală protejată de interes comunitar (sit Natura 2000)
Art.3 Încadrarea administrativ- teritorală
- din punct de vedere administrativ, Situl face parte din Regiunea de Dezvoltare 1 Nord- Est,
judeţul Suceava, UAT: Coşna
Art. 4 Custodia
- custodia Sitului este asigurată de RNP- Romsilva R.A. Administraţia Parcului Naţional Călimani
R.A, denumit în continuare Custode, prin Convenţia de Custodie nr.0078 din 25.02.2010,
încheiată cu Ministerul Mediului şi Pădurilor
Art.5 Scopul
- scopul Sitului este conservarea, menţinerea şi readucerea într-o stare de conservare favorabilă a
speciilor şi habitatelor de interes comunitar
Art.6 Suprafaţa
- suprafaţa totală a Sitului, conform fişei standard, este de 20 ha, şi se compune din două trupuri,
numite în continuare Teşna (parcela silvică 127), respectiv Coşna ( parţial parcela 136 şi păşunile
limitrofe).
Art.7 Limite
- Marcajele de limită ale Sitului au fost stabilite în Ordinul de Ministru nr.1964/13.12.2007 şi sunt
prezentate în anexa 1 a prezentului regulament

CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN SIT
Gospodărirea şi exploatarea păşunilor şi fâneţelor din afara fondului forestier naţional
Art.8 Cositul fâneţelor se va practica după data de 1 iulie
Art.9 Cositul fâneţelor va fi încurajat prin aplicarea compensărilor financiare, conform legislaţiei în
vigoare
Păşunatul

Art.10 În suprafaţa de fond forestier inclusă în Sit, păşunatul este interzis, conform Codului Silvic
Art.11 Pe păşunile din interiorul sitului, se interzice amplasarea stânilor, a locurilor de târlire şi a
traseelor de deplasare a animalelor la locurile de adăpat.
Art.12 Păşunatul se va practica cu bovine şi cabaline, în mod extensiv (cu efectivul maxim de 1UVM/ha)
pe păşunile existente, numai de către ierbivorele proprietarilor suprafeţei cu efectivul maxim de 1
bovină aducltă/ ha
Silvicultură şi exploatări forestiere
Art.13 Pentru fondul forestier naţional, activităţile se reglementează conform unui Amenajament Silvic
avizat de Custode
În fondul forestier naţional şi pe terenul cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier, cu avizul
custodelui se poate recolta doar masa lemnoasă provenită de la arborii uscaţi pe picior ori doborâţide
fenomene naturale, serviciul silvic fiind asigurat de către ocolul silvic majoritar (Ocolul Silvic Dorna
Candreni).
Art.14 Atunci când se impun intervenţii silvice, acestea se vor realiza doar în perioada 1 decembrie- 15
martie.
Exploatările de turbă, drenuri
Art. 15 Sunt interzise lucrările de exploatare a turbei, de pe toată suprafaţa Sitului
Art. 16 Este interzisă orice activitate de săpare şi drenare în interiorul Sitului şi perimetral la 10 metri de
la limita acestuia
Vânătoarea
Art.17 Este interzisă vânătoarea pe suprafaţa Sitului.
Art. 18 Gestionarul fondului de vânătoare care se suprapune pe aria naturală protejată, vor include
suprafaţa sitului ca zonă de linişte pentru vânat.
Accesul/circulaţia în arie
Art. 19 Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate în arie.
Turismul şi reguli de vizitare
Art. 20 sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare potrivit
prezentului regulament.
Art.21 Vizitarea Sitului este permisă numai pe potecile marcate cu semne convenţionale, stabilite ca
fiind accesibile în lista stabilită anual de autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul
Custodelui;

Art. 22 Abaterea de la traseele menţionate la aliniatul 1 este permisă pentru: patrulări ale persoanelor
autorizate de Custode, cu delegaţii eliberate de acesta; personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de
serviciu; cercetători, în cadrul programelor de cercetare la temelor avizate de Custode, cu aprobare scrisă
a acestuia; personal de la alte unităţi/ instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu, cu avizul Custodelui;
proprietari/administratori de terenuri din parc precum şi împuterniciţi ai acestora;
Art. 23 Întreţinerea şi completarea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea
panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu aprobarea Custodelui şi în conformitate cu HG
77 / 2003;
Art. 24 Camparea pe teritoriul Sitului este interzisă
Art. 25 Aprinderea focului pe teritoriul Sitului este interzisă
Regimul deşeurilor
Art. 26 Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Sitului. Turiştii au obligaţia de a
evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitei în sit. Deşeurile vor fi evacuate în afara
acestuia în locuri special amenajate pentru colectare;
Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor,
precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale , fără avizul custodelui.
Art. 27 Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop comercial, fără acordul
Custodelui, a ciupercilor, fructelor de pădure, plantelor, animalelor, rocilor şi a oricăror
eşantioane de origine naturală din Sit.
Art. 28 Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,
precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.
Art. 29 Utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgatoare din imediata apropiere a Sitului este
interzisă.
Art. 30 Custodele monitorizează turismul pe teritoriul sitului, în vederea stabilirii impactului
acestei activităţi asupra florei, faunei, solului şi rocilor din sit şi pentru stabilirea măsurilor de
protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se
impune pentru conservare.
Art.31 Fotografierea pe teritoriul Sitului în scop comercial se poate face cu avizul custodelui, cu
pata tarifului aprobat, iar pe materialele fotografice şi înregistrările video se va menţiona faptul
că au fost preluate din Situl Tinovul de la Româneşti.
Regimul construcţiilor
Art.32 În interiorul sitului nu sunt construcţii. Există garduri ce delimitează proprietăţile persoanelor
fizice. Se interzice efectuarea oricăror tipuri de construcţii pe teritoriul Sitului, inclusiv repararea celor
existente cu excepţia celor care servesc nevoilor custodelui sitului;
Art. 33 orice dezvoltare imobiliară sau investiţie în imediata vecinătate a sitului se va face doar după
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, conform legislaţiei în vigoare. Aceste documentaţii
necesită obligatoriu avizul Custodelui.

Finanţarea activităţilor
Art. 34 Finanţarea activităţilor Custodelui se poate asigura din fonduri provenite de la:
a.
b.
c.
d.

de la Regia Naţională a Pădurilor;
din bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
din activităţi proprii şi din sistemul de tarife al Custodelui;
din proiecte întocmite de Custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate
prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
e. din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.
f. alte surse de finanţare

CAPITOLUL III. SANCŢIUNI

Art. 35 Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare privind protecţia
mediului (legea 265/ 2006 cu modificărie şi cmpletările anterioare, privind regimul ariilor
naturale protejate (OUG 57/ 2007 cu modificările şi cmpletările ulterioare) lege vânătorii şi
protecţiei fondului cinegetic ( legea 407/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare), legea
171/ 2010, Codul Silvic, pentru persoanele fizice ori juridice vinovate
Art. 36 Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea
prezentului Regulament vor fi înlăturate pe cheltuiala făptaşului, indiferent de culpă, restabilind
condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi
suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”
Art. 37 Cuantumul amenzilor este stabilit de legislaţia specifică privind protecţia mediului şi a
regimului ariilor naturale protejate, precum şi a altor reglementări
Art. 38 Constatarea contravenţiilor şi stabilirea amenzi şi despăgubirilor se face conform
prevederilor actelor legislative, de către presonalul împuternicit în acest sens.
Art. 39 Urmărirea respectării prevederilor prezentului Regulament se face de către Custode şi
de către personalul organelor abilitate în acest sens

CAPITOLUL IV DISPOZIŢII FINALE

Art. 40 Planurile şi programele care pot avea efecte asupra speciilor şi habitatelor Sitului şi
vecinătăţii acestuia, precum şi studiile de evaluare a impactului acestora asupra mediului, vor fi
supuse avizării de către Custode
Art. 41 Orice activitate sau lucrare susceptibilă să genereze un impact negativ asupra speciilor şi
habitatelor de interes comunitar din Sit şi din vecinătatea acestuia va fi supusă avizării
Custodelui
Art. 42 Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control are dreptul de acces
nelimitat pe terenurile din cuprinsul Sitului, indiferent de forma de proprietate
Art. 43 Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile sau datele
solicitate de Custode, în vederea unui management eficient al Sitului
Art. 44 Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să asiste personalul Custodelui în
activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror titulari sunt, precum
şi prelevarea de probe
Art. 45 Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a
personalului de control al Custodelui
Art. 46 În cazul producerii unor fenomene de forţă majoră (inundaţii, incendii etc.) instituţiile
abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării prealabile a
Custodelui
Art. 47 Situl va fi evidenţiat în mod obligatoriu în planurile naţionale, zonale şi locale de
amenajare a teritoriului şi urbanism
Art. 48 Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică pentru protecţia
mediului, la propunerea Custodelui
Art. 49 Anexa nr. I face parte integrantă din prezentul Regulament
Art. 50 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a
Administraţiei Parcului Naţional Călimani R.A.: www.calimani.ro, prin afişare la Primăria Coşna
care are teritorii în cuprinsul Sitului şi la sediul APM Suceava

