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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI 

CAPITOLUL I  
ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL 

PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI 
 

Art. 1.  
(1) Parcul Naţional PIATRA CRAIULUI (PNPC), înfiinţat prin Ord. 7 al MAPPM din 
1990 referitor la înfiinţarea parcurilor naţionale în România şi confirmat prin Legea 
5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III a- arii 
protejate, este arie protejată de interes naţional. 
(2) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Administraţia Parcului 
Naţional Piatra Craiului este(APNPC)  
(3) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Parcului Naţional Piatra 
Craiului este (PNPC). 
 

Art. 2.  
(1) Parcul Naţional Piatra Craiului face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au 
drept scop protecţia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul 
biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect 
fizico – geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă 
natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative si 
turistice.  
(2) PNPC corespunde categoriei II IUCN – „Parc naţional: arie protejată gestionată în 
principal pentru protecţia ecosistemelor şi recreere”. 
 

Art. 3.  
Limitele Parcului Naţional Piatra Craiului, conform suprafeţei stabilite în Legea nr. 
5/2000, sunt cele prezentate aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.230 din 4 martie 
2003 . Suprafaţa Parcului este de: 14773 ha. 
 

Art. 4.  
(1) Zonarea internă a Parcului Naţional Piatra Craiului este cea aprobată prin Ordinul 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor Apelor şi Mediului nr. 552 din 26.08.2003 cu 
următoarele modificări: 

 Se introduc în zona de conservare specială subparcelele: 188E (U.P III 
Cascoe), 27 (U.P. VI Bârsa Groşeţ), 51A şi 51B (U.P. V Faţa Pietrei Craiului); 

 Se scot din zona de conservare specială subparcelele: 132 (U.P III Cascoe), 
180B, C, D (U.P. VIII Cheile Ghimbavului); 

 
o Zona de conservare specială: 4879 ha din care rezervaţia ştiinţifică 683ha; 
o Zona de parc naţional : 9894 ha; 

 
 
Art. 5. Responsabilitatea managementului Parcului Naţional Piatra Craiului  revine 

Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului (APNPC), subunitate a Direcţiei 
Silvice Braşov din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor „Romsilva”, înfiinţata prin HG 
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1105 din 2003 privind reorganizarea RNP „Romsilva”, cu anexa 2 modificată de HG 
160 din 2004. APNPC asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza 
sa, în vederea conservării biologice şi a utilizării durabile a resurselor naturale în 
conformitate cu planul de management şi zonarea internă a parcului. Planul de 
management şi prezentul regulament, elaborate în baza OUG 236/2000 din 
24/11/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, sunt avizate de Academia 
Româna şi aprobate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. 

 
Art. 6. Activităţile APNPC legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi 

coordonate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Piatra Craiului. 
 
Art. 7. Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului se asigură prin 

Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi 
realizarea activităţilor legate de gospodărirea Parcului Naţional Piatra Craiului. 

 
 

CAPITOLUL II 
 

ACTIVITĂŢI PERMISE PE RAZA PNPC ŞI OBLIGAŢII LEGATE DE 
DESFĂŞURAREA ACESTOR ACTIVITĂŢI 

 
 

Silvicultură, vânătoare şi pescuit 
 
 

Art. 8. Silvicultură 
 
(1)  

a) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Parcul 
Naţional Piatra Craiului se execută numai activităţi silvice prevăzute în 
amenajamentele silvice (atât pentru pădurile de stat cât şi pentru pădurile 
private), cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a 
pădurilor şi a Parcului Naţional Piatra Craiului. 

b) În afara zonei de conservare specială se pot desfăşura următoarele activităţi 
silvice: 

1. lucrări de îngrijire si conducere a arboretelor tinere; 
2. tăieri de igienă cu un volum de maxim 1m3/an/ha;  
3. tratamente cu grad mare de intensivitate, care promovează regenerarea 
pe cale naturală a arboretelor; astfel se pot aplica: tratamentul tăierilor de 
transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi 
cvasigradinărite, tratamentul tăierilor progresive şi pe suprafeţe de maxim 
10ha, tratamentul tăierilor rase în benzi sau în parchete mici în suprafaţă 
maximă totală de 1ha, în cazul molidişurilor pure. 

c) Pe terenurile cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier naţional 
se desfăşoară numai activităţi prevăzute în studiile de amenajare-transformare. 

 
(2) Amenajamentele silvice şi silvopastorale precum şi studiile sumare de amenajare, 
atât pentru fondul forestier de stat cât şi pentru cel privat de pe raza PNPC, nu pot fi 
supuse aprobării decât cu avizul Consiliului Ştiinţific al Parcului în scopul punerii în 
concordanţă cu Planul de Management al Parcului. Autoritatea competentă pentru 
aprobarea amenajamentelor şi a studiilor sumare de amenajare, invită un reprezentant 
al APNPC la conferinţele de amenajare şi la comisiile de avizare. 
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(3) APNPC avizează aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului 
tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din 
afara fondului forestier naţional de pe raza PNPC, urmând a sesiza Direcţiile Silvice 
Braşov şi Piteşti, şi Serviciul de Arii Protejate din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor 
„Romsilva” în cazul constatării unor nereguli în fond forestier naţional de stat şi 
respectiv Inspectoratele Teritoriale de Regim Silvic şi Vânătoare precum şi în cazul 
constatării unor nereguli în fond forestier naţional privat, public-privat sau în cazul 
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional. În acest scop structurile de 
administrare silvică sunt obligate să înainteze APNPC, în vederea avizării: borderoul / 
planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe suprafaţa PNPC înainte de 
începerea noului an forestier, actele de punere în valoare şi autorizaţiile de exploatare 
înainte de începerea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase.  

 
(4) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional / a vegetaţiei forestiere de 
pe raza PNPC, sunt obligate să transmită anual situaţia aplicării amenajamentelor 
silvice pe aceste terenuri, la APNPC.  

 
Art. 9. Vânătoare 
 
(1) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către 
gestionarul fondului de vânătoare cu participarea APNPC. Gestionarul fondului de 
vânătoare are obligaţia de a anunţa cu o săptămână înainte APNPC despre intenţia de 
organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la comun acord în ceea ce 
priveşte data evaluării. 

 
(2) Pe raza PNPC activitatea de vânătoare se va face în conformitate cu legislaţia în 
domeniu, respectându-se reglementările privind restricţionarea vânătorii. 

 
(3) Pentru situaţii de excepţie (pagube produse de vânat), APNPC poate solicita 
derogări în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 
Art. 10. Pescuit 
 
(1) Pescuitul se poate practica pe raza PNPC cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
 
(2) La solicitarea expresă a APNPC se pot constitui zone de protecţie absolută unde 
pescuitul să fie interzis, în scopul protejării ecosistemelor care conform rezultatelor 
monitorizării pot fi la un moment dat periclitate. 

 
Art. 11. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale), 

instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene 
conform prevederilor OM 552/26.08.2003, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă a 
APNPC. 

 
 

Păşunat şi cosit 
 
Art. 12. Responsabilitatea exploatării păşunilor şi fâneţelor din PNPC este în sarcina 

proprietarilor acestora (persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi). 
 
Art. 13.  

(1) Pe raza PNPC nu este permis accesul animalelor domestice aparţinând 
comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau 
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respectiv domiciliul în localităţile Zărneşti, Măgura, Peştera, Şirnea, Rucăr, Sătic, 
Dâmbovicioara, Ciocanu, Podu Dâmboviţei şi Dragoslavele. 
 
(2) Consiliul Ştiinţific al PNPC participă la avizarea studiilor silvopastorale ce se 
întocmesc pe raza PNPC. 

 
(3) Este obligatorie respectarea numărul maxim de animale domestice pe specii şi 
categorii care intră pe păşuni, număr prevăzut în studiile silvopastorale ale fiecărei 
păşuni şi a duratei optime de păşunat (din ultima decadă a lunii aprilie până în ultima 
decadă a lunii octombrie, Sf. Gheorghe- Sf. Dumitru) 

 
Art. 14. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:  

(a) păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier al PNPC este 
reglementat prin Codul Silvic şi Legea 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice  

(b) pe păşunile situate în PNPC, păşunatul animalelor domestice se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de 
păşunat. Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNPC conţinutul 
caietelor de sarcini privind închirierea păşunilor. Administraţia PNPC are dreptul 
de a verifica în teren ca numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform 
capacităţii de suport pentru animale a acestor păşuni, conform bonităţii păşunilor 
prevăzute în studiile mai sus amintite. 

(c) Sunt excluse de la păşunat, pajiştile primare, situate deasupra limitei naturale a 
pădurii. Această limită este prezentată şi descrisă la punctul 2.6.1. precum şi în 
harta de la anexe. Marcarea acestei limite se va materializa în teren printr-un 
pătrat galben cu marginile albe. 

(d) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan şi 
încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNPC; 

(e) este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor-minim 50 m; 
(f) respectarea intensităţii şi duratei optime de târlire care este de 2-3 nopţi o 

oaie/m2 sau o vacă/6 m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe 
păşunile de ţepoşică (Nardus stricta). 

(g) numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare 
(Legea nr. 103/1996 republicată , Hot 748/2002, etc). Câinii vor avea obligatoriu 
jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de 
vaccinare. 

(h) trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea 
reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/ 
proprietarii de pădure. 

(i) Cosirea fâneţelor să se efectueze la momentul optim (înflorirea gramineelor şi 
leguminoaselor perene). 

 
Art. 15. PNPC iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor 

pe care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare 
a păşunatului. 
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Utilizarea altor resurse 
 

Art. 16.  
(1) Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică în vederea comercializării 
acestora se va face numai în cazul speciilor cu largă răspândire pe baza studiilor de 
evaluare aprobate de Consiliul Ştiinţific şi pe baza avizului APNPC şi a autorizaţiei 
eliberată de APM conform Ordinului 647/2001. 
 
(2) Colectarea de specii de floră şi faună se poate face doar în scop ştiinţific şi numai 
cu acordul scris al APNPC, cu restricţiile prevăzute la articolul 22 pct.2 (cu excepţia 
speciilor comune de plante folosite în scop medicinal. 

 
Art. 17. Capturarea fără drept a oricăror specii din cadrul faunei sălbatice a Parcului 

Naţional Piatra Craiului nu este permisă. Nu este permisă distrugerea bârlogurilor, 
cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor acestora în PNPC. 

 
Art. 18. Recoltarea humusului şi a solului este interzisă pe întreaga suprafaţă a parcului 

cu excepţia suprafeţelor din intravilan. 
 
Art. 19. Extragerea de resurse minerale şi captările de apă în scopuri comerciale şi 

industriale sunt interzise pe întreaga suprafaţă a PNPC. 
 
 

Construcţii 
 
Art. 20. În Parcul Naţional Piatra Craiului în afara zonelor de intravilan, există 

următoarele construcţii: 
 

a. cabana Curmătura în proprietate privată; 
b. cabana Brusturet în proprietate privată; 
c. în proprietatea APNPC, refugiile din Vf. Ascuţit (Refugiul C. Lehman), Şaua 

Funduri, Şpirlea, Şaua Grind, Diana, Cabana Ascunsă , refugiul Grind 
d. refugiile proprietatea Oraşului Zărneşti (Curmătura, Prăpăstii) 
e. cabana Garofiţa Pietrei Craiului, în proprietate privată 
f. cabana Valea lui Ivan şi Cantonul Silvic Brusturet în proprietatea RNP-Romsilva 
g. cabana Pietricica, în proprietate privată 
h. cabana Zorele-în proprietate privată 
 

Art. 21.  
(1) Pe teritoriul Parcului, în extravilan realizarea de construcţii, fie acestea permanente 
sau temporare, se face numai cu obţinerea următoarelor aprobări scrise, conjugate 
ale: Consiliului judeţean în a cărui rază se află terenul în cauză, Consiliului Ştiinţific al 
parcului, Academiei Române (Comisia Monumentelor Naturii), Departamentului de 
Mediu din cadrul autorităţii centrale care răspunde de mediu. 
 
(2) APNPC are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de noi construcţii 
în vederea verificării legalităţii  

 
(3) Pe teritoriul Parcului, în intravilan, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice 
locale, prin folosirea unor materiale de construcţie tradiţionale şi a unor elemente de 
design inspirate din tradiţia locală, conform catalogului ce va fi pus la dispoziţie de 
către APNPC. 
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(4) Modificările aduse planurilor de urbanism existente, vor fi însoţite de studii de 
impact, cu accent deosebit asupra PNPC.  

 
(5) Modificarea planurilor de urbanism pentru zonele din interiorul Parcului se face pe 
baza documentaţiile de mediu şi se avizează de către Consiliul Ştiinţific al PNPC, 
Academia Română (Comisia Monumentelor Naturii), Departamentul de Mediu din 
cadrul autorităţii centrale care răspunde de mediu. 

 
 

Cercetare ştiinţifică 
 
Art. 22.  

(1) Cercetarea ştiinţifică în PNPC având ca scop conservarea patrimoniului floristic, 
faunistic, geologic, geomorfologic, speologic şi peisagistic al PNPC este promovată de 
APNPC. 
 
(2) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize 
sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu APNPC. 

 
(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNPC se desfăşoară cu avizul 
APNPC, care sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor aceste activităţi. 
Activitatea de cercetare în PNPC efectuată de către colaboratori externi ai APNPC se 
va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNPC. 

 
(4) APNPC elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică, care se supune spre 
aprobare Consiliului Ştiinţific. 

 
Art. 23.  

(1) Activităţile de cercetare ştiinţifică în PNPC efectuate de colaboratori externi se vor 
desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu APNPC. APNPC va acţiona 
permanent pentru includerea PNPC în programe de cercetare naţională şi 
internaţională. 
(2) APNPC va iniţia atunci când este cazul acţiuni de repopulare cu specii de plante şi 
animale dispărute pe baza unor studii avizate de CS şi CMN. 
 
(3) Introducerea de specii alohtone (specii care nu apar şi care nu au existat nici în 
trecut în mod natural pe suprafaţa PNPC) este interzisă. 

 
(4) Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu 
ştiinţific avizat de CŞ si ulterior de Academia Romana (CMN). 

 
(5) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează 
integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe 
baza unei documentaţii avizate de CŞ. 

 
 

Turism, reguli de vizitare 
 
Art. 24.  

(1) Accesul în Parcul Naţional Piatra Craiului este permis numai pe traseele turistice 
oficiale, declarate oficial deschise, cu excepţia: 

a) persoanelor domiciliate în localităţile enumerate la art.24 aliniatul (3) care au 
proprietăţi în Parc sau împuterniciţilor asociaţiilor şi autorităţilor locale cu 
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sediile în localităţile enumerate la art.24, aliniatul (3) care au proprietăţi în 
Parcul Naţional Piatra Craiului precum şi agenţii economici/persoanele fizice 
care au relaţii contractuale cu deţinătorii de terenuri în baza unui permis de 
acces eliberat de către APNPC 

b) Echipelor Salvamont Zărneşti şi Câmpulung 
c) Administraţiei Parcului sau persoanelor împuternicite de APNPC. 
d) Administraţiilor ocoalelor silvice sau ale altor structuri care administrează 

fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional sau 
împuterniciţi ai acestora. 

e) Instituţii abilitate să efectueze controale specifice pe raza APNPC. 
 

(2) Lista traseelor turistice oficiale, declarate deschise în funcţie de anotimp pe baza 
criteriului periculozităţii acestora este parte integrantă a regulamentului şi este 
cuprinsă în Anexa IX. 
 
 
 
 

Art. 25.  
(1) Tariful de vizitare a Parcului Naţional Piatra Craiului este aprobat de autoritatea 
centrală pentru protecţia mediului, şi se percepe la punctele de acces şi control 
marcate sau pe teritoriul Parcului de către persoane autorizate de APNPC. 
 
(2) Cuantumul tarifului de vizitare este echivalentul în lei a 1 Euro rotunjirea făcându-
se din 5 în 5 mii lei. 
 
(3) Vizitarea Parcului Naţional Piatra Craiului se face numai pe baza achitării biletului 
de intrare cu excepţia persoanelor care intră sub incidenţa aliniatelor (3)şi (4). 

 
(4) Persoanele domiciliate în Zărneşti, Predeluţ, Tohăniţa, Bran, Moeciu, Măgura 
Peştera, Şirnea, Ciocanu, Podu Dâmboviţei, Dâmbovicioara, Rucăr, Sătic şi 
Dragoslavele nu plătesc tariful de intrare în Parc. 

 
(5) Circulaţia în/şi din satele care se află în interiorul Parcului se face fără achitarea 
taxei de intrare, vizitatorii locaşurilor de cult de pe raza PNPC sunt scutiţi de taxa de 
intrare în Parc. 

 
(6) Copiii sub 10 ani însoţiţi de părinţi şi cei care participă la excursii organizate de 
şcoli şi licee în colaborare cu administraţia parcului sau din cadrul programului 
educaţional al PNPC, nu plătesc taxă de intrare în Parc. Elevii şi studenţii care 
vizitează PNPC în afara unor excursii organizate beneficiază de o reducere de 50% a 
tarifului de intrare în PNPC. 

 
Art. 26. Comercializarea de produse alimentare în zonele de extravilan din PNPC în alte 
locuri decât campingurile sau cabanele autorizate este permisă numai cu acordul scris 
al APNPC şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comercializarea produselor 
alimentare şi evacuarea deşeurilor. 

 
Art. 27. Excursiile de grup în PNPC, organizate de agenţii de turism, se desfăşoară 
numai cu participarea unui ghid specializat al PNPC sau ghid licenţiat de PNPC. 

 
Art. 28. Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative 
se face numai cu aprobarea APNPC. 
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Art. 29. Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului se 
reglementează astfel: 

 
a) Camparea este permisă numai în campinguri special amenajate (cu excepţia 

pct. f) şi în alte locuri desemnate şi semnalizate de Administraţia Parcului. 
b) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentul intern privind 

locul de campare, afişat la intrarea în camping. 
c) Refugiul montan este folosit numai pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau 

pentru adăpostire în cazul unor probleme de sănătate, în cazul condiţiilor 
atmosferice neprielnice continuării drumului. Folosirea refugiilor este permisă 
pe durata unei nopţi; dacă condiţiile atmosferice nu permit acest lucru, şederea 
se poate prelungi până la existenţa posibilităţii continuării drumeţiei în condiţii 
de siguranţă 

d) Vizitatorii trebuie să elibereze refugiile la cererea persoanelor împuternicite de 
Administraţia Parcului dacă acestea sunt folosite în alte scopuri decât cele 
desemnate la pct. c. 

e) Săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă. 
f) În cazuri de urgenţă se permite rămânerea peste noapte în „ bivuac” fără 

aprinderea focului. 
 
Art. 30. Aprinderea focului pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului se 
reglementează astfel: 

a. aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în 
acest scop din campinguri. 

b. la refugiile din creastă este interzis focul deschis , pentru încălzit putându-se 
folosi numai focul la instalaţii tip Primus. 
 
Art. 31. Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului se 
reglementează astfel: 

a. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Parcului Naţional 
Piatra Craiului;  

b. turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării 
Parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara Parcului în locuri special amenajate 
pentru colectare sau în containerele special destinate amplasate la intrările în 
Parc. 

c. responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane cu respectarea 
condiţiilor legale, revine gestionarilor cabanelor în cauză. 

d. cel puţin o dată pe lună, administratorii cabanelor, campingurilor sau caselor din 
extravilanul PNPC evacuează deşeurile menajere adunate. De asemenea, 
administratorii iau toate măsurile pentru împiedicarea răspândirii gunoaielor în 
afara containerelor. 

 
Art. 32. Folosirea radiourilor, casetofoanelor a altor instrumente muzicale precum şi a 
vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniştei naturii şi deranjarea 
celorlalţi turişti este interzisă în PNPC. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, 
concursuri sportive, tabere etc., cei interesaţi vor cere aprobarea APNPC. 

 
Art. 33. Circulaţia bicicletelor pe alte drumuri decât cele amenajate acestui scop cât şi 
circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează publicul nu este permisă. 

 
Art. 34. Aterizarea elicopterelor în PNPC fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este 
permisă decât în cazuri de extremă urgenţă. 
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Art. 35. Circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor şi a altor vehicule cu 
motor care foloseşte combustibili tradiţionali este permisă numai pe drumurile publice şi 
pe cele forestiere până în dreptul indicatoarelor sau barierelor care le limitează 
accesul. 

 
Art. 36. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi 
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele 
turistice. De asemenea este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al APNPC , 
loc îngrădit, pieţe de monitoring etc. unde un panou informativ notifică intrarea 
interzisă. 

 
Art. 37. Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte 
construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului. 

 
Art. 38. Turismul ecvestru este permis în Parc dar numai pe drumurile forestiere şi 
potecile turistice marcate, desemnate în acest scop. 

 
Art. 39. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în 
PNPC. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNPC, contra plăţii tarifului aprobat. 

 
Art. 40.  

(1) Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNPC în afara zonelor special desemnate din 
intravilan nu este permisă. 
(2) Folosirea oricăror substanţe chimice (inclusiv substanţe pe bază de detergenţi) în 
extravilan pe teritoriul PNPC nu este permisă. 

 
 
 
Art. 41.  

(1) Peştera Dâmbovicioara poate fi vizitată pe baza achitării unui bilet de intrare şi 
numai pe traseele amenajate în acest scop. 
(2) Custodia Peşterii Dâmbovicioara poate fi acordată conform prevederilor O.M 
850/2003. 
(3) Activităţile permise pe o rază de 100m de la intrarea în peşteră se reglementează 
conform prevederilor Legii 462/2001 (Art. 32, lit.h). 

 
 

Serviciul Salvamont 
 

Art. 42. Pe teritoriul PNPC funcţionează formaţii Salvamont organizate conform 
legislaţiei si standardelor în vigoare. 

 
 
 

CAPITOLUL III 
 

SANCŢIUNI 
 
Art. 43. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în 
vigoare. 
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Art. 44.  

(1) Încălcarea altor prevederi ale Regulamentului se sancţionează potrivit dispoziţiilor 
legale în vigoare. 
(2) Încălcarea acelor prevederi din prezentul Regulament care nu îşi găsesc 
corespondent în legislaţia actuală va fi reglementată prin acte legislative ulterioare. 

 
 
 

 
CAPITOLUL IV 

 
DISPOZIŢII FINALE 

 
Art. 45. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNPC precum 
şi de către împuterniciţi ai Administraţiei Parcului (ex. serviciile Salvamont). Personalul 
împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror 
format va fi popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în Parc. 

 
Art. 46. Administraţia PNPC se împuterniceşte cu aplicarea prevederilor legislaţiei de 
mediu în vigoare, a codului silvic, legislaţiei în vigoare privind contravenţiile silvice, legii 
vânătorii (Legea Protecţiei Mediului 137/1995 republicată în M. Of. 17.02.2000, Legea 
26/1996- Codul Silvic, Legea 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 
silvice, Legea 103/1996 a fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului republicată în 
M.Of. 328 din 17.05.2002), H.G. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin 
Legea 462/2001. 

 
Art. 47. Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prezentul Regulament se face de 
către personalul APNPC, de către împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de Control, 
(Garda Naţională de Mediu), Autorităţii Publice Centrale şi Teritoriale pentru Protecţia 
Mediului, Autorităţii Publice Centrale şi Teritoriale care răspunde de Silvicultură şi 
Agricultură precum şi de către împuterniciţi ai administraţiei parcului pe bază de 
legitimaţii scrise emise şi vizate anual de către administraţia PNPC (ex. Serviciile 
Salvamont Zărneşti şi Câmpulung şi alţi împuterniciţi ai autorităţilor locale). 

 
Art. 48. APNPC are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate 
încălcările prezentului regulament a căror soluţionare nu ţine de competenţa 
administraţiei parcului 

 
Art. 49. Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNPC, cu acordul 
Consiliului Ştiinţific. 
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