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Regulamentul ariei naturale protejate 

 

 
 Prezentul regulament este aplicabil ariei naturale protejate alcatuită din Parcul Natural Comana, 
Siturile Natura 2000 ROSCI0043 Comana și ROSPA0022 Comana. 
 Art.1 Scopul prezentului Regulament este de a reglementa activităţile antropice care se desfăşoară 
pe suprafeţele incluse în Parcul Natural Comana şi ariile naturale protejate de interes comunitar (situri 
Natura 2000): ROSCI şi ROSPA, precum și a rezervaţiilor naturale şi monumente ale naturii situate pe 
teritoriul acestora, în vederea asigurării punerii în aplicare măsurilor din Planul de Management, în contextul 
conservării şi utilizării durabile a capitalului natural și cultural din ariile naturale protejate menționate 
anterior. 
 Art.2. Parcul Natural Comana, denumit în continuare PNC, înființat în anul 2005 prin H.G. nr. 
2151/2004 privind înființarea de noi arii naturale protejate,este arie naturală protejată de interes național, 
fiind încadrat conform clasificării I.U.C.N. în categoria V – Parc Natural. 

 Scopul siturilor Natura 2000este de a menține într-o stare de conservare favorabilă o selecție a celor 
mai importante tipuri de habitate și specii vegetale și animale ale Europei.Rețeaua Natura 2000 este formată 
din situri de importanță comunitară (situri Natura 2000), care se împart în două categorii : 

I. Arii Speciale de Conservare/Situri de Importanță Comunitară (SAC - Special Areas of 
Conservation/SCI - Sit de Importanță Comunitară) - constituite conform Directivei Habitate a Uniunii 
Europene (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei 
Sălbatice); 

II. Arii de Protecție Apecială Avifaunistică (SPA - Special Protected Areas) - constituite conform 
Directivei Păsări a Uniunii Europene (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea păsărilor 
sălbatice) 

 Art.3. Situl Natura 2000 Comana a fost declarat ca sit de protecţie avifaunistică, denumit în 
continuare SPA, prin H.G. nr. 1284/2007, modificată și completată cu H.G. nr. 971/2011, privind declararea 
ariilor de protecţie specială ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, 
primind codul ROSPA0022. Totodată, a fost declarat şi sit de importanţă comunitară, denumit în continuare 
SCI, prin O.M. nr. 1964/2007, modificat și completat prin O.M. nr. 2387/2011, privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, având 
codul ROSCI0043. 
 Art.4. Scopul principal al parcului natural este conservarea și protejarea unor ansambluri peisagistice 
în care interacțiunea activității umane cu natura, de-a lungul timpului, a creat o zona distinctă cu valoare 
semnificativă peisagistică, deseori cu o mare diversitate specifică, floristică și faunistică, genetică și 
ecosistemică. Managementul acestuia urmărește menținerea interacțiunii armonioase a omului cu natura 
prin protejarea diversității habitatelor și peisajului, promovând păstrarea folosințelor tradiționale ale 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Habitat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sit_Natura_2000
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terenurilor, încurajarea și consolidarea activităților, practicilor și culturii tradiționale ale populației locale. De 
asemenea, se oferă publicului posibilități de recreere și turism și se încurajează activitățile științifice și 
educaționale. 
 Art.5. Limitele Siturilor Natura 2000,ROSCI și ROSPA stabilite prin H.G. nr. 1284/2007, respectiv O.M. 
nr. 1964/2007 și modificate prin H.G. 971/2011, respectiv O.M. 2387/2011, sunt prezentate descriptiv în 
planul de management și sub formă de hartă în anexa acestuia.  
 Art.6. Limitele Parcului Natural Comana, stabilite prin H.G. nr. 2151/2004 sunt prezentate descriptiv 
în planul de management și sub formă de hartă în anexa acestuia. Suprafața Parcului Natural Comana este 
declarată și Sit Ramsar, conform prevederilor Convenției internaționale a zonelor umede de la Ramsar, 
limitele coincizând cu ale parcului. 
 Art.7. În suprafeţele în care ariile protejate suprapuse exced parcului, se aplică reglementările și 
restricțiile prevăzute de lege pentru fiecare categorie în parte, în ordinea restictivității, cu promovarea 
măsurilor de conservare și protejare specifice din prezentul plan de management. În zonele unde există 
suprapunere între parc și altă categorie de arie protejată, primează zonarea parcului natural, cu toate 
reglementările și restricțiile corespunzătoare acesteia, și care include, conform descrierilor din prezentul 
plan de management: 

 Zona de protecție integrală, cu următoarele areale delimitate: Rezervația de Ruscus aculeatus, 
Rezervația de Paeonia peregrinassp. romanica, Balta Comana, Fântânele, Măgura-Zboiu, Puieni, 
Valea Hoților, Valea Gurbanului și Sărăturile Comana-Gradiștea; 

 Zona de management durabil; 

 Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane. 
 Art.8. Planul de Management al Parcului Natural Comana este unul integrat, înglobând măsuri 
specifice tuturor categoriilor de arii naturale protejate suprapuse total sau parțial; modificarea prin 
reglementări acceptate la nivel legislativ, a limitelor sau regulilor specifice pentru conservarea fiecăreia 
dintre acestea, atrage după sine asimilarea din oficiu ca prevederi integrate și în planul de management și 
regulamentul în vigoare la acea dată, cu toate corelațiile privind aplicarea, interpretările, măsurile, restricțiile 
etc. ce decurg în mod corespunzător din aceasta. 
 Art.9. Prezentul regulament, denumit și Regulamentul Parcului Natural Comana, reprezintă un 
document de reglementare a activităților, planurilor, proiectelor și programelor din A.N.P. Comana. 
Totodată, termenele de regulament al parcului, al sitului, sau al Ariei Naturale Protejate Comana, în funcție 
de context pot fi interpretate ca similare. Responsabilitatea aplicării regulamentului, în condițiile legii, revine 
Administrației Parcului Natural Comana, denumită în cele ce urmează APNC sau AANPC, care integrează într-
un plan unitar și supraveghează toate activitățile din aria protejată, organizează și efectuează activități 
specifice, conform planului de management, asigurând o gospodărire unitară a ariei protejate. 
 Art.10. Activitatea APNC, legată de conservarea biodiversității, este coordonată din punct de vedere 
științific de către Consiliul Științific, denumit în continuare CS, acesta având calitatea de autoritate științifică 
pe raza parcului. Componenţa CS se stabileşte prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care 
răspunde de protecţia mediului, după obținerea avizului Academiei Române. 

Art.11. Toate activităţile, planurile, proiectele și programele de pe teritoriul ANPC şi din vecinătate, 
susceptibile de a produce un potenţial impact asupra ariei protejate, se supun regimului avizării și controlului 
AANPC. Cele care fac obiectul procedurilor de reglementare prevăzute de lege, se pot desfășura numai după 
obținerea și cu respectarea condițiilor stipulate în avizul AANPC, eliberat în baza acordului CS exprimat sub 
forma de Hotărâre a Consiliului Ştiinţific - menționată în continuare sub forma abreviativă HCȘ. În condițiile 
procedurale stabilite de CȘ, AANPC are dreptul de a emite avize și în lipsa HCȘ, pentru cazurile amplasate în 
vecinătatea ANPC, precum și cele din interiorul ANPC pentru care, la momentul avizării, dată fiind natura 
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specifică, anvergura scăzută, complexitatea redusă, caracterul potențial recurent, tradiția etc. nu se 
identifică un potențial evident cu privire la impactul negativ asupra ANPC. În lipsa avizării din partea AANPC, 
autoritățile abilitate nu pot elibera titularilor autorizații, acorduri sau avize finale care să permită 
desfășurarea / implementarea activităţilor, planurilor, proiectelor sau programelor. 
 Art.12. Pe teritoriul ANPC și în vecinătatea acesteia, se interzice desfășurarea oricăror activități care 
pot genera un impact negativ asupra mediului, în absenţa actelor de reglementare specifice. În cazul în care 
CS, sau după caz AANPC, consideră necesar, se poate solicita petenţilor şi obţinerea avizului Comisiei pentru 
Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române - CMN, precum și orice alte documente, 
studii, analize, puncte de vedere etc. destinate clarificărilor. 
 Art.13. Perioada de valabilitate a avizului eliberat de AANPC este de maxim un an, cu posibilitatea de 
prelungire de maxim șase luni, o singură dată. Pentru prelungire nu este necesară HCȘ. În cazul avizelor 
utilizate în cadrul procedurilor de emitere a actelor de reglementare din punct de vedere al mediului, de 
către Autoritatea Competentă pentru Protecția Mediului (ACPM), perioada de valabilitate se menține pe o 
durată de timp egală cu cea a actelor de reglementare în a cărui emitere au fost utilizate. 
 Art.14. AANPC are obligația să verifice modul de respectare a avizelor eliberate către beneficiari. În 
cazul constatării nerespectării clauzelor şi condiţiilor prevăzute în aviz, AANPC are dreptul să îşi retragă sau 
să își modifice asigurator avizul, ceea ce conduce din oficiu la anularea, suspendarea, sau după caz, 
modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, etc. ulterioare, la a căror obţinere acesta 
a servit. Avizul AANPC este netransmisibil, iar schimbarea sub orice formă sau proporție a beneficiarului 
avizului, prin acte de vânzare, închiriere, comodat, cesionare, înstrăinare de orice fel, etc., produce anularea 
lui.  
 Art.15. Participarea factorilor interesați în managementul ANPC se asigură prin intermediul AANPC și 
a Consiliului Consultativ de Administrare, numit în cele ce urmează CCA, cu reprezentare și atribuțiuni și în 
cadrul CCA conferite de legislația aplicabilă și regulamentul propriu de organizare și funcționare. 
 Art.16. Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru APNC, pentru autorităţile care 
reglementează activităţi pe teritoriul ariei naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice şi juridice 
care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în 
vecinătatea ANP, în conformitate cu prevederile OUG nr.57/2007, Art.21, alin.(4), cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art.17. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală şi naţională precum şi orice 
alte planuri de exploatare / utilizare a resurselor naturale din Aria Protejată vor fi armonizate de către 
autorităţile emitente ale acestora cu prevederile Planului de Management şi a Regulamentului în termen de 
12 luni de la data aprobării prezentului Plan de Management. 
 Art.18. Pentru avizarea activităţilor, planurilor, proiectelor sau programelor care urmează să se 
desfăşoare pe teritoriul ANPC și vecinătatea sa, petenţii vor depune la administraţie solicitări scrise 
conţinând datele de contact și identificare, alături de documentații relevante pentru edificarea avizatorului, 
care includ cel puțin descrierea activităţii, planului, proiectului sau programului propus spre avizare, schița și 
documente care să ateste dreptul de folosire a amplasamentului prevăzut și dovada achitării tarifului de 
avizare aflat în vigoare. Emiterea avizelor se va face respectând procedura de avizare elaborată la nivelul 
APNC, conform prevederilor legale în vigoare. Lista detaliată a documentelor necesare pentru avizarea 
diverselor categorii de activităţi, planuri, proiecte sau programe, se întocmește și se actualizează ori de câte 
ori este nevoie de către AANPC și se postează public pe pagina de internet a acesteia. În funcţie de natura 
fiecărui caz în parte, AANPC are dreptul de a transmite petenţilor, solicitări de informaţii suplimentare și 
completări cu documente clarificatoare, conform OM. nr.1447/2017 și după caz solicitarea avizului CS. 
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 Art.19. Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei 
naturale protejate, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și numai cu acordul 
administratorului emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii 
publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii. 

 
 

Reglementarea activităților din aria naturală protejată Comana 
 

 Activități de silvicultură și de gospodărire a fondului cinegetic și piscicol 
 
 Art.20. În cazul producerii unor încălcări ale legislației privind regimul ariilor naturale protejate, 
normelor aplicabile, regulamentului sau planului de management al ariei protejate, precum și în cazul 
încălcărilor legislației specifice din domeniile protecției mediului, silviculturii, agriculturii, pisciculturii, 
cinegeticii, regimului construcțiilor etc., de natură a afecta ori prejudicia ANPC în orice fel, AANPC poate 
aplica amenzi direct în situațiile în care are calitatea de organ constatator prevăzută prin lege, sau sesizează 
organele în drept de a lua măsuri conform competențelor specifice. 
 Art.21. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în ANPC, se execută numai lucrările 
prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a 
pădurilor, a Planului de management al ANPC și a legislației silvice și de mediu în vigoare.  Aprobarea 
amenajamentelor silvice se face cu avizarea acestora de către AANPC și CS, la solicitarea autorității 
competente pentru protecția mediului, în cadru procedurii de reglementare, conform procedurii prevăzute 
în O.M. nr. 1447/2017. 
 Art.22. Alte lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice pot fi executate cu avizul 
AANPC și în baza HCȘ, precum și aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și de 
mediu. 
 Art.23. AANPC are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensității și volumului tăierilor 
în fondul forestier național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier național de pe raza ANPC. 
  Art.23. Borderoul actelor de punere în valoare/planul de amplasare a tăierilor de masa lemnoasă de 
pe suprafața ANPC, se înaintează de către structurile silvice de administrare, în vederea avizării AANPC în 
baza HCS, înainte de începerea noului an forestier. Orice eventuale modificări ale borderoului actelor de 
punere în valoare se supun reavizării, cu excepția excluderii de partizi, sau includerii de partizi, dar numai cu 
condiția ca acestea să fii fost deja avizate și să nu producă suplimentarea borderoului.  
 Art.24. În cazul avizării activității de exploatare forestieră, în cadrul procedurii de reglementare din 
punct de vedere al mediului, la solicitarea ACPM, AANPC va emite avize în acord cu prevederile condițiilor 
specifice ANPC pentru punerea în valoare și exploatare. Exploatarea materialului lemnos din fondul forestier, 
din terenurile acoperite cu vegetație forestieră dar neincluse în fondul forestier, precum și din aliniamente, 
se face conform normelor tehnice și a legislației în vigoare, cu avizul AANPC. Pentru avizarea unei exploatări 
de material lemnos, nu este necesară hotărârea Consiliului Ştiinţific, acesta exprimându-și acordul pentru 
întregul borderou anual. 
 Art.25. Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarii 
fondurilor cinegetice incluse total sau parțial în ANPC, cu participarea unui reprezentant desemnat de 
AANPC. Gestionarul fondului cinegetic are obligația de a anunța cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte 
AANPC, despre intenția de organizare a evaluării populațiilor speciilor de interes cinegetic, urmând să se 
ajungă la un acord comun în privința datei evaluării. 
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 Art.26. Aprobarea cotelor de recoltă la speciile de interes cinegetic se face cu avizul AANPC, eliberat 
în baza HCS, la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului, în cadrul procedurii de 
reglementare. 
 Art.27. Prin avizul eliberat, AANPC poate, justificat, modifica numărul de specii de interes cinegetic la 
care se pot constitui cote de recoltă pe teritoriul ANPC, perioada de recoltare, numărul de indivizi ce se pot 
recolta în cadrul cotei propuse de gestionar, zonele din ANPC din care se poate recolta cota, în limita cadrului 
legal.  
 Art.28. Acțiunile de vânătoare se autorizează de către gestionarul fondului cinegetic din aria 
protejată, după obţinerea avizului AANPC. În acest sens, vor fi comunicate către AANPC cu minim trei zile 
lucrătoare înaintea desfășurării, în vederea avizării și participării AANPC cu personal observator la acțiunea 
de vânătoare. Pentru avizarea acțiunilor de vânătoare nu este necesară hotărârea Consiliului Stiinţific, atâta 
timp cât acestea se desfăşoară în cadrul cotelor anuale pentru care  consiliul şi-a exprimat acordul.  
 Art.29. Acțiunile de vânătoare și pescuit sportiv pe teritoriul zonelor de protecție integrală sunt 
interzise. Este interzisă realizarea complexelor de creștere în regim intensiv a speciilor care constituie 
obiectul vânătorii, fără avizul AANPC. Se interzice desfășurarea de activități care împiedică libera circulație a 
faunei de interes cinegetic în cuprinsul ANPC. 
 Art.30. AANPC monitorizează populațiile din speciile de faună de interes piscicol și cinegetic. AANPC 
poate justificatinterveni în sensul modificării perioadei de recoltare la anumite specii sau trecerea în 
conservare, pentru o perioadă limitată, a unui fond cinegetic sau piscicol. 
 Art.31. Amplasarea punctelor noi de hrănire și administrare a hranei complementare pentru speciile 
care constituie obiectul vânătorii se fac cu acordul AANPC. 
 Art.32. AANPC organizează și desfășoară acțiuni de pază a capitalului natural de pe raza ariei 
protejate, independent sau împreună cu organele abilitate prin lege pe diferite domenii cum ar fi silvicultura, 
agricultura, vânătoarea, piscicultura, disciplina în construcții etc. 
 Art.33. Realizarea fermelor piscicole pe cursurile naturale de apă din aria protejată  este interzisă. 
 Art.34. Creșterea în cultură a altor organisme acvatice - pești, moluște, crustacei, etc. - decât cele 
indigene este permisă numai cu avizul AANPC, în condițiile impuse de către aceasta. 
 Art.35. Pe teritoriul ANPC se instituie zone ihtiofaunistice de protecție: Balta Comana și Pârâul 
Gurbanului. În zonele de protecție ihtiofaunistice și interzice pescuitul de orice natură. Excepție fac zonele 
imediat limitrofe localităților Budeni, Brăniștari, Mihai Bravu, Vlad-Țepeș și Comana unde pescuitul sportiv va 
avea caracterul unui pescuit de subzistență pentru comunități și se va exercita numai de către persoane 
domiciliate în localitățile menționate, numai de pe mal, cu undița sau cu lanseta și cu respectarea celorlalte 
condiții legale aplicabile. 
 Art.36. Modificarea limitelor sau delimitarea și descrierea de noi zone de protecție ihtiofaunistică se 
vor face la propunerea AANPC, cu avizul CS și aprobarea autorităților centrale responsabile cu protecția 
mediului. 
 Art.37. Lucrările de amenajare a cursurilor de apă, de construire, reparare sau modificare a barajelor 
etc. se desfășoară cu avizul AANPC+CS. În cazul în care aceste lucrări hidrotehnice se proiectează pe cursurile 
de apă unde există specii de pești sau alte vietuițoare acvatice, se vor realiza studii privind asigurarea 
debitelor minime în aval, și obligatoriu vor fi prevăzute cu dispozitive și amenajări funcționale menite să 
asigure supraviețuirea, migrarea și reproducerea acestora. 
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Pășunatul 
 
 Art.38. Terenurile evidențiate ca pășuni se pot folosi pentru cultivarea plantelor de nutreț în vederea 
obținerii de masă verde, fân sau semințe, pentru amenajarea perdelelor de protecție a pajiștilor, sau pentru 
lucrări de îmbunătățiri funciare pentru creșterea potențialului de producție, doar dacă sunt localizate în afara 
zonelor de protecție integrală, iar în cazul îmbunătățirilor funciare și pe baza unor studii de impact asupra 
mediului.  
 Art.39. Pe teritoriul ANPC, pășunatul este permis numai pe terenurile încadrate ca pășuni, doar 
pentru animalele proprietate a membrilor comunităților locale, în limita încărcăturii de animale pe unitatea 
de suprafață stabilită prin studii pastorale avizate de AANPC, întocmite sau acceptate de instituțiile abilitate 
și cu respectarea normelor sanitar veterinare în vigoare. Amplasarea locurilor de târlire, stânelor și 
adăposturilor pastorale provizorii este permisă numai cu avizul AANPC, la distanțe de minim 150 m de 
malurile apelor. Numărul admis de câini se stabilește prin contract de pășunat, în limitele prevăzute de 
legislația în vigoare, în funcție de numărul de oi din fiecare turmă și cu condiția ca pentru fiecare să se 
prezinte adeverințe de vaccinare și să aibă obligatoriu jujeie. Nerespectarea acestor obligații duce la 
aplicarea de sancțiuni și combaterea câinilor ca dăunători. 
 Art. 40. AANPC monitorizează activitatea de pășunat pentru stabilirea impactului acestei activități 
asupra florei și faunei din ANPC și poate stabili și impune eventuale restricții în zonele afectate. 
 

 Cariere și balastiere 
 
 Art.41. Este interzisă deschiderea de noi cariere sau balastiere pe teritoriul ANPC, cu excepția 
secțiunii special destinate acestei activități din cadrul zonei de dezvoltare durabilă a activităților umane, în 
condițiile legii și cu luarea de măsuri asiguratorii privind redarea terenului în circuit productiv la finalul 
exploatării.   
 Art.42. Pentru balastierele ce deja există pe teritoriul ANPC, funcționarea se permite doar cu avizul 
AANPC și a Consiliului Științific al ANPC, condiționat de reconstrucția ecologică a perimetrului exploatat. 
 Art.43.Pe teritoriul ANPC, este interzisă înstrăinarea din proprietatea publică a unui sit sau a unui 
teren care cuprinde un sit de conservare de interes arheologic, geologic, paleontologic, botanic sau zoologic 
din ANPC, în lipsa avizului AANPC și CS, cu impunerea după caz,  de clauze asiguratorii privind protejarea și 
conservarea sitului. 
 Art.44. AANPC are obligația să verifice modul de respectare a autorizațiilor, acordurilor, avizelor etc.  
eliberate pentru activitățile extractive din ANPC, să supravegheze activitățile de extracție și să se asigure de 
starea de conservare a materialului de proveniență arheologică, paleobiologică, minerală, botanică sau 
zoologică. 
 Art.45. Fosilele de plante și animale vertebrate și nevertebrate ca bunuri ale patrimoniului natural 
care se descoperă în perimetrul ANPC vor intra în proprietatea AANPC, dacă în urma evaluării lor de către 
instituțiile abilitate se constată că nu este necesar a fi preluate de către instituțiile de specialitate. 

 
Captări de surse de apă 

 
 Art.46. Realizarea de noi captări sau modernizarea celor existente se face cu avizul AANPC și CS, și 
după caz cu avizul CMN din cadrul Academiei Române, pe baza celorlalte aprobări legale, conform legislației 
din domeniu. 
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 Art.47. Reparațiile capitale ale unor obiective hidrotehnice se fac cu avizul AANPC, iar intervențiile în 
urma calamităților se comunică imediat AANPC. 
 Art.48. În perimetrul zonelor de protecție pentru captările de apă destinate potabilizării atât pentru 
consumul în cadrul comunităților cât și pentru îmbuteliere, se instituie măsuri minime de protecție prin 
interzicerea utilizării îngrășămintelor și a substanțelor fitosanitare, amplasării de containere și platforme 
pentru depozitarea deșeurilor, nesecurizate contra scurgerilor sau emanațiilor de orice fel, spălării 
cisternelor ce transportă ape menajere, amplsării de locuințe, cabane turistice sau altele asemenea care nu  
dispun de sisteme de canalizare, executării de construcții agroindustriale, grajduri, depozite de îngrășăminte, 
depozite de carburanți precum și locuri de târlire, colectării de piatră de râu, nisip, pietriș, balastru, tăierii 
sau distrugerea vegetației de pe malul apelor și din zona limitrofă a acestora. 

 
 Agricultură 

 
 Art.49. Pe teritoriul ANPC și în vecinătatea acesteia până la o distanță stabilită prin lege, se interzice 
cultivarea și/sau testarea de soiuri și varietăți de plante modificate genetic. 
 Art.50. AANPC are obligația de a promova principiile agriculturii ecologice în scopul diminuării 
impactului lucrărilor agricole și a culturilor cu caracter intensiv asupra florei spontane și faunei. 
 Art.51. AANPC va promova utilizarea de soiuri și varietăți de plante autohtone. 
 Art.52. AANPC monitorizează efectul utilizării substanțelor chimice în agricultură în scopul 
preîntâmpinării apariției unor acumulări de compuși de degradare, și de a lua măsuri în vederea combaterii 
acestui fenomen, mergând până la interzicerea folosirii anumitor produse pe anumite suprafeţe de teren. 

Art.53. Asociaţiile agricole ce dețin sau exploatează terenuri agricole pe teritoriul ANPC au obligația 
de a funcționa numai cu avizul administrației pentru desfășurarea activităților agricole.  

 
 Construcții 

 
 Art.54. Realizarea de noi construcții în zonele de protecţie integrală şi management durabil ale ANPC 
este interzisă, excepție făcând cele care vizează siguranţa naţională, interesul naţional deosebit, sănătatea 
populației, cercetarea ştiinţifică, prevenirea unor calamități naturaleşi administrarea ariei naturale protejate, 
cu avizul AANPC eliberat în baza HCS, cu impunerea de măsuri de protecție și conservare după caz, dacă 
întrunesc și celelalte condiţii legale în vigoare.  
 Art.55. În zonele de protecţie integrală şi management durabil ale ANPC, se interzice aprobarea de 
noi PUZ-uri care trec suprafețe de teren din extravilan în intravilan, cu excepțiile prevăzute de legislația 
specifică ariilor protejate. Pentru lucrările de construire care, în condițiile prevăzute de  legislația în vigoare, 
se autorizearză fără a necesita trecerea din extravilan în intravilan, autorizarea se poate face numai după 
obținerea avizului AANPC și CS, după caz în urma analizării studiilor de impact asupra biodiversității și a 
mediului din ANPC și vecinătate. 
 Art.56. În zonele de dezvoltare durabilă ale ariei protejate, construcțiile se vor realiza în conformitate 
cu prevederile planurilor de urbanism zonale (PUZ) și generale (PUG), planuri care trebuie să obțină în 
prealabil avizul AANPC și CS pentru a putea intra în vigoare și a deveni operaționale. Planurile urbanistice 
aflate în vigoare anterior aprobării prezentului plan de management și regulament, își mențin aplicabilitatea 
până la finalul perioadei de valabilitate, făcând excepție situațiile de divergență evidentă între dezvoltarea 
urbanistică locală planificată și interesele de conservare și management ale ariei protejate, de natură a 
afecta ANPC, demonstrate în baza unor studii aprobate de autoritatea centrală care răspunde de arii 
protejate. 
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 Art.57. Pentru investițiile propuse a se realiza pe terenurile încadrate în baza unor PUG-uri sau PUZ-
uri în intravilanul deja existent la data aprobării prezentului plan de management și regulament, este necesar 
doar avizul AANPC, indiferent de poziționarea față zonarea internă a parcului; totuși, în măsura în care prin 
natura, anvergura, complexitatea sau măsura în care obiectivul propus a se realiza, poate reprezenta un risc 
de producere a unui impact negativ asupra ANPC, AANPC poate condiționa emiterea avizului de obținerea 
unei hotărâri favorabile din partea CS. 
 Art.58. Autorizarea lucrărilor de construire se face de către autoritățile publice locale sau județene, 
după obținerea avizului favorabil al AANPC și după caz a HCS, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi 
legale privind disciplina în construcții și protecția mediului. 
 Art.59. Nu se consideră schimbare a destinaţiei terenului atunci când folosința acestuia se modifică 
urmare a conformării faţă de un PUZ sau PUG aprobat în condiţiile legii, cu avizul AANPC în baza HCS, și nu 
este necesară HCS în cazul modificării folosinței terenurilor pentru sprafețe din intravilanul deja existent. 
 Art.60. Realizarea de construcții în ANPC se face cu respectarea încadrării în peisajul 
natural/antropizat preexistent şi a legislaţiei de mediu privind evacuarea apelor uzate şi a deşeurilor 
menajere. Proprietarii şi/sau administratorii construcţiilor existente pe suprafaţa ANPC care nu respectă 
legislaţia de mediu privind evacuarea apelor uzate şi a deşeurilor menajere vor fi sancţionaţi în caz de 
neconformare faţă de legislația în vigoare. 
 Art.61. AANPC are dreptul să verifice existența autorizațiilor de construire precum și respectarea lor, 
și să sesizeze instituțiile abilitate în cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acestora. 
 Art.62. Lucrările de deschidere, reparare și/sau modernizare a instalațiilor de alimentare cu energie 
electrică, gaz metan, telefonie și a altor asemenea aflate în perimetrul ANPC se vor face cu avizul AANPC și în 
baza HCS.  
 Art.63. Lucrările de deschidere, reparare și/sau modernizare a drumurilor județene, locale, agricole 
și/sau forestiere din perimetrul ANPC se vor face cu avizul AANPC și în baza  HCS conform prevederilor OUG. 
57/2007 art. 29. 
 Art.64. Construcțiile noi, neracordate la sisteme publice de canalizare menajeră, vor fi dotate 
obligatoriu cu fose septice etanșe, vidanjabile, conform reglementărilor în vigoare.  

 
 Cercetare științifică 

 
 Art.65. Cercetarea științifică în cuprinsul ANPC este promovată și sprijinită de către AANPC și se 
desfășoară numai cu avizul AANPC și în baza HCS. 
 Art.66. La acțiunile de cercetare în teren, poate participa personal al ANPC, care au dreptul să solicite 
sistarea imediată a acțiunii dacă aceasta nu respectă scopul, mijloacele, durata, prevăzute în avizul eliberat 
de către AANPC. 
 Art.67. Activitatea de cercetare științifică efectuată de persoane sau instituții terțe se realizează pe 
baza de protocoale de colaborare, parteneriate, convenţie, acorduri etc, în urma căruia AANPC poate furniza 
sprijin logistic în măsura dotării, a resurselor financiare sau a calificării personalului. Rezultatele cercetării vor 
fi aduse obligatoriu la cunoștința AANPC și vor fi păstrate în baza de date de specialitate în vederea asigurării 
unei eficiente activități de conservare. 
 Art.68. AANPC stabilește măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, 
a speciilor de floră și faună de pe suprafața ANPC. 
 Art.69. AANPC planifică cercetarea științifică în cadrul planului anual propriu de activitate și 
stabilește măsuri speciale de conservare a biodiversității ariei protejate, precum și de monitorizare a 
acesteia, care se supun spre aprobare CS. 
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 Art.70. Introducerea de specii alohtone în cuprinsul ANPC este interzisă. 
 Art.71. Reconstrucția naturală a habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu științific avizat de 
AANPC și CS. 
 Art.72. În cazul apariției unor specii invazive de plante și animale, care periclitează integritatea 
ecosistemelor se vor lua măsuri adecvate pe baza documentațiilor avizate de CȘ. 
 Art.73. Aplicarea tratamentelor fitosanitare folosite pentru combaterea dăunătorilor din fondul 
forestier va respecta legislația de mediu în vigoare și se supun avizării APNC. 

 
 Ecoturism, silvoturism, reguli de vizitare 

  
 Art.74. Accesul auto în trupurile de pădure din ANPC este permis numai pe drumurile auto 
forestiere, cu acordul administratorului de fond forestier. Accesul pentru activitățile sportive, de recreere și 
turismse face în baza avizului/acordului AANPC, după caz și este supus tarifării. 
 Art.75. Se interzice zborul deasupra Bălții Comana și a celorlalte zone de protecție integrală cu 
aparate de zbor pentru agrement de joasă altitudine, la o altitudine mai mică de 300 m.  
 Art.76. Întreținerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee și amplasarea panourilor 
indicatoare și informative se face de către personalul AANPC sau de către terţe părţi cu avizul/acordul 
AANPC. 
 Art.77. Aprinderea focului pe teritoriul ANPC se reglementează astfel: 

a) aprinderea focului  în afara locurilor special amenajate și semnalizate în acest sens este interzisă. 
Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor; 

b) se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților sau lăstarilor, 
precum și însușirea celor rupți sau doborâți de fenomene naturale sau de către alte persoane, în 
scopul aprinderii focului, construirii de adăposturi, amenajări etc. 

 Art.78. Accesul/vizitarea zonelor de management durabil, respectiv zonelor de protecţie integrală, se 
face în baza tarifului de vizitare care se stabilește de AANPC, în conformitate cu prevederile legislative în 
vigoare privind vizitarea în ariile protejate şi se achită către AANPC. Persoanele care domiciliază sau dețin 
terenuri în ANPC nu plătesc tarif de vizitare. Excepţiile de la plata tarifului de vizitare se stabilesc de către 
AANPC.  
 Art.79. Accesul pentru vizitarea zonei de protecție integrală Balta Comana, se face doar cu acordul 
AANPC, în baza tarifului de vizitare, cu excepţia proprietarilor şi administratorilor de terenuri din baltă, a 
personalului AANPC şi a împuterniciţilor acestora, precum și acelorlalte categorii exceptate prevăzute de 
lege. 
 Art.80. Regimul deșeurilor pe teritoriul ANPC se reglementează astfel: 
 a) este interzisă abandonarea și/sau incinerarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul ANPC. Deșeurile 
vor fi evacuate doar în locuri special amenajate. Depozitarea în rampe sau platforme temporare, este 
permisă doar în puncte special amenajate, avizate de AANPC. 
 b) administratorii și/sau proprietarii terenurilor aflate în perimetrul ANPC și vecinătate, au obligația 
permanentă de a lua măsuri de prevenire a poluării mediului aceste suprafețe, și de a le igieniza pe cele 
afectate de abandonul deșeurilor, resturilor menajere și altor asemenea. 
 c) administratorii unităților și persoanele fizice care își desfășoară activitatea în ANPC și vecinătate își 
vor evacua deșeurile, făcând dovada predării acestora la rampele ecologice sau vor încheia contracte de 
prestări servicii cu societăți specializate. 
 Art.81. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea de plante, animale, părți în stare 
proaspătă sau uscată, roci, fosile, din ANPC în alte condiții decât cele prevazute de lege. 
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 Art.82. Colectarea unor specii de floră, faună, roci, minerale, fosile etc., se face doar cu scop științific 
și numai cu avizul AANPC, cu respectarea prevederilor legale. 
 Art.83. Tulburarealiniștii cu mijloace fonice este interzisă în cuprinsul ANPC. 
 Art.84. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative și indicatoare, precum 
și a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice din ANPC. 
 Art.85. Este interzisă degradarea adăposturilor, podețelor, observatoarelor sau a oricăror altor 
construcții sau amenajări turistice de utilitate publică de pe teritoriul ANPC. 
 Art.86. Accesul ambarcațiunilor cu motor, funcționând pe bază de combustibili fosili, atât în Balta 
Comana cât și pe celelalte cursuri de apă este interzisă, cu excepția celor ce servesc la acțiunile de 
administrare, pază, supraveghere, monitorizare etc. din cadrul AANPC. 
 Art.87. Pe teritoriul ANPC, practicarea sporturilor cu mijloace motorizate bazate pe folosirea 
combustibililor fosili, în afara drumurilor permise accesului public sau a spaţiilor special amenajate şi avizate 
de AANPC, este interzisă. 
 Art.88. Spălarea autovehiculelor în apele naturale din perimetrul ANPC este interzisă. 
 Art.89. AANPC monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra florei și 
faunei din aria protejată și pentru stabilirea măsurilor de protecție ce se impun, mergând până la 
restricționarea accesului turiștilor în anumite zone și intervale de timp. 
 Art.90. Fotografierea sau filmarea în scop comercial, în raza ANPC, este permisă în baza unui tarif 
stabilit de APNC și avizat de autoritate ce se achită către AANPC. 
 Art.91. În extravilan, competițiile și manifestările cu caracter sportiv și/sau cultural se organizează cu 
acordul AANPC. 
 Art.92. Organizarea de acțiuni specifice autorității publice centrale responsabile cu apărarea și 
securitatea națională, pe teritoriul ANPC, se fac conform prevederilor legale, cu înștiințarea AANPC. 
 Art.93. Este interzisă desfășurarea activităților de tip comerț ambulant în cuprinsul ANPCdin 
extravilanul localităților din cuprinsul ANPC, în afara zonelor special destinate și fără acordul AANPC – Legea 
nr. 265/2006. 
 

 Sancțiuni 
 
 Art.94. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage după caz răspunderea disciplinară, 
contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare. 
 Art.95.Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul AANPC 
și de către împuterniciți ai acesteia, sau alte instituții abilitate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

 
 
 

 


