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Comunicat de presă
Ca urmare a imaginilor apărute pe Facebook, cu privire surprinderea unui autoturism
în apropierea vârfului Semenic din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului vă
comunicăm următoarele:
Drumul pe care a fost observat autoturismul în data de 2 ianuarie 2021, are un
caracter temporar şi deserveşte exclusiv proprietarii de stâne în perioada păşunatului.
Conform OUG 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, art. 53, al. (1) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice
şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, accesul şi circulaţia vizitatorilor în
extravilan, în habitate naturale, în afara traseelor turistice avizate şi semnalizate ca atare,
pe suprafaţa ariilor naturale protejate;
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice şi de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru
persoane juridice, accesul neautorizat cu motociclete, ATV-uri, sănii cu motor, autoturisme
sau alte tipuri de autovehicule, pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în afara drumurilor
publice, a drumurilor forestiere pe care accesul nu este interzis prin semne sau bariere şi a
terenurilor special amenajate şi semnalizate în acest scop.
Având în vedere că APNSCC dispune de un număr limitat de personal de teren (8
persoane) care asigură paza a peste 37.000 ha, cazuri izolate de încălcare a legii nu pot fi
surprinse tot timpul ţinând cont de faptul că personalul de teren trebuie să asigure atât paza
şi protecția ariei protejate cât şi buna administrare a acestuia prin inventariere,
monitorizare, întreținere şi igienizare.
În acest context considerăm binevenit orice ajutor din partea persoanelor
responsabile, însoțite de dovezi concludente, astfel încât să putem înștiința organele
competente în vederea identificării persoanelor responsabile, pentru aplicarea sancţiunilor
contravenţionale.
Administrația parcului a amplasat panouri informative pe drumurile publice şi în zona
obiectivelor turistice din parc privind regulile şi restricțiile de vizitare a ariei protejate, drept
urmare, vizitatorii au obligaţia să se conformeze acestor reguli ale ariei protejate.
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