
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GHID 
REGULI DE VIZITARE 

Parcul Național Semenic – Cheile Carașului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ghidul reprezintă un set de recomandări și reguli stabilite prin diverse acte normative 
pentru activitățile de turism și recreere din parcul național.  Încălcarea regulilor poate fi 
sancționată de personalul cu drept de control. 
 
În timpul vizitării parcul național sau în vecinătatea acestuia, deplasarea pe drumurile 
publice pe traseele turistice, la obiective turistice, locuri de cazare/campare sau alte spatii 
destinate publicului trebuie respectate recomandarile si regulile de vizitare de mai jos. 
 
 
 

Recomandări 
cu privire la comportamentul din timpul vizitării parcului național. 

 
Folosiți: 

 drumurile pentru deplasarea cu autoturismul; 

 parcările amenajate; 

 potecile/drumurile cu trasee marcate turistic pentru plimbarea pedestra; 

 potecile/drumurile cu traseele marcate cicloturistic pentru plimbarea cu bicicleta; 

 traseele de alpinism si escalada marcate; 

 peșterile destinate turismului sau speoturismului; 

 locurile de popas si belvedere pentru odihnă și priveliște; 

 locurile de campare amenajate legal; 

 locurile de baie semnalizate; 

 camparea pe timpul nopții doar în zonele îndepărtate de pe traseele turistice; 

 primusul pentru prepararea/încalzirea mâncării; 

 coșurile de gunoi menajer sau evacuați deșeurile în afara parcului național; 

 echipamente audio doar cu caști; 

 lesa pentru animalele de companie; 

 numai infrastructura publică de vizitare fără a tulbura proprietatea privată; 

 indicațiile rangerului, jandarmului montan, salvamontistului, etc. 

Nu: 
 degradați prin inscripționare sau poluare peșterile; 

 depozitați în interiorul peșterilor ori în elementele de relief, cu care acestea 
comunică în mod direct, de obiecte, deșeuri de orice fel, cadavre, substanțe toxice și 
periculoase, combustibili de orice natură; 

 distrugeți sau degradați marcajele ori panourile indicatoare din exteriorul sau din 
interiorul peșterilor. 

Anunțați instituțiile de control cu privire la observarea oricărei încalcări a regulilor. 

 



 

 

Obligații 

cu privire la comportamentul din timpul vizitării parcului național. 

 

Nu este permisă: 

 orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a 
exemplarelor de   vertebrate sau nevertebrate aflate în mediul lor natural indiferent de 
metoda utilizată, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; 

 perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 
hibernare și de migrație; 

 deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor 
(chiar dacă sunt goale) din natură; 

 deteriorarea, distrugerea sau perturbarea intenționată a locurilor de reproducere 
sau de odihnă în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și de migrație; 

 recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea 
cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor 
biologic; 

 deținerea, transportul, comerțul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate 
din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic, în stare vie ori moartă sau a 
oricăror părți ori produse provenite de la acestea. 

 Nu sunt permise activități ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra 
speciilor sălbatice și habitatelor naturale pentru care au fost desemnate siturile N2000. 

Specii 

  Plante: Cypripedium calceolus 
  Nevertebrate: Austropotamobius torrentium, Carabus variolosus, Cerambyx cerdo, 

Morimus funereus, Nymphalis vaualbum, Lycaena dispar, Callimorpha 
quadripunctaria, Isophya costata, Maculinea nausithous, Chilostoma banaticum, 
Unio crassus. 

  Amfibieni: Bombina variegata. 
  Pești: Barbus meridionalis, Sabanajewia aurata, Cottus gobio, Gobio kessleri. 
  Mamifere: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus 

blasii, Rhinolophus euryale, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis bechsteinii, Myotis 
capaccinii, Myotis emarginatus, Miniopterus schreibersi, Barbastella barbastellus, 
Canis lupus, Ursus arctos, Lynx lynx. 

  Păsări: Aquila chrysaetos, Corvus corax, Pernis apivorus, Falco peregrinus, 

Circaetus gallicus, Bubo bubo, Bonasa bonasia, Caprimulgus europaeus, Parus 
montanus, Parus palustris,  Picus canus, Dendrocopos leucotus, Leiopicus medius, 
Dryocopus martius, Lullula arborea, Ficedula parva, Ficedula albicollis, Lanius 
collurio, Emberiza hortulana. 



 

 

 

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă 
penală de la 30.000 lei la 60.000 lei săvârșirea faptelor de mai sus, conform Art. 52 al. (1) 
din OUG57/2007 

֍ 

 nerespectarea măsurilor de protecție, conservare și utilizare stabilite cu caracter 
provizoriu de autoritățile competente pentru protecția mediului, afisate pe website-ul 
institutiilor sau la intrarile in parcul national. 

 distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul 
sau interiorul ariilor naturale protejate; 

 intrarea în perimetrul protejat fără permisul de acces eliberat de administrator, 
respectiv custode; 

 camparea pe suprafaţa ariilor naturale protejate în afara locurilor special amenajate, 

Habitate: 

  3220  Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane 

  3240 – Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane 

  6110* Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi 

  6410 Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion 
caeruleae) 

  6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la 
cel montan şi alpin 

  4060 Tufărişuri alpine şi boreale 

  7110* Turbării active 

  7120 Turbării degradate capabile de regenerare natural 

  8310 Peşteri în care accesul publicului este interzis 

  7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion) 

  6190 Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis) 

  6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros 
(Festuco – Brometalia) 

  8120 Grohotişuri calcarose şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel 
alpin (Thlaspietea rotundifolii) 

  8210 – Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase 

  9180* - Păduri de Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene 

  91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior 

  9110 – Păduri de fag de tip Luzulo - Fagetum 

  9130 – Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 

  9150 – Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion 

  91K0 – Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio – Fagion) 

  91Y0 – Păduri deacice de stejar şi carpen 

  91L0 – Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpiniori) 



 

precum şi nerespectarea regulamentelor specifice locurilor de campare; 

 circulaţia cu bicicletele în afara traseelor special desemnate şi semnalizate; 

 activităţile de turism ecvestru în afara traseelor special desemnate şi semnalizate; 

 organizarea de manifestări sportive, culturale, tabere, pe teritoriul ariei naturale 
protejate, fără acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate; 

 accesul şi circulaţia vizitatorilor în extravilan, în habitate naturale, în afara traseelor 
turistice avizate şi semnalizate ca atare, pe suprafaţa ariilor naturale protejate; 

 neevacuarea de către persoanele juridice sau fizice a deşeurilor generate în urma 
activităţilor proprii în ariile naturale protejate. 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 
6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice 
săvârșirea faptelor de mai sus, conform Art. 53 al. (1) din OUG57/2007 

֍ 

 utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de 
ciuperci și de plante medicinale de catre persoane fizice care nu au domiciliul in UAT-urile 
din parcul national. 

 utilizarea unor resurse regenerabile, precum recoltarea de fructe de pădure, de 
ciuperci și de plante medicinale din zona de conservare speciala fără acordul 
administratorului ariei naturale protejate si numai daca persoanele fizice sau juridice 
dețin/administrează terenuri în interiorul parcului sau au domiciliul in comunitățile locale 
din zona parcului national. 

 colectarea de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peșteri, 
efectuate fără autorizația emisă de Comisia Patrimoniului Speologic. 

 utilizarea neautorizată a peșterilor și desfășurarea unor activități ce pot pune în 
pericol integritatea sau echilibrul natural al peșterilor; 

 dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecționarea speleotemelor sau altor resurse 
ale peșterilor; 

 hrănirea animalelor sălbatice de către orice persoană fizică sau juridică pe 
suprafaţa ariilor naturale protejate; 

 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; 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 
10.000 lei pentru persoane fizice și de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice 
săvârșirea faptelor de mai sus, conform Art. 53 al. (2) din OUG57/2007 

 

 

 

 



 

֍ 

 nici o forma de utilizare a resurselor naturale sau de folosire a terenurilor, 
incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare; 

 comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării, în stare vie 
sau moartă, ale oricăror părți sau produse provenite de la anumite specii, fără autorizația 
specială. 

 introducerea de specii sălbatice alohtone. 

 Extragerea, comercializarea sau exportul în orice scop al florilor de mină și fosilele 
de plante și animale vertebrate și nevertebrate. 

 Achizitia de suveniruri in aria protejata privind speciile de fauna și flora sălbatica, 
cumpărarea, oferta de cumpărare, achiziționarea în scopuri comerciale, utilizarea în scop 
lucrativ, expunerea către public în scopuri comerciale, vânzarea, păstrarea pentru vânzare, 
punerea în vânzare și transportul pentru vânzare al exemplarelor poate fi realizata de 
catre agentii economici numai cu permis si certificat pentru fiecare exemplar. 

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 7.500 lei la 
15.000 lei pentru persoane fizice și de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice 
săvârșirea faptelor de mai sus, conform Art. 53 al. (3) din OUG57/2007 si a Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 338/97 privind protecția speciilor de floră și faună sălbatică. 

֍ 

 Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de 
arbori, puieți sau lăstari din fondul forestier național și din vegetația forestieră situată pe 
terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate. 

Constituie infractiune si se sanctioneaza cu închisoare de la 6 luni la 4 ani, dacă valoarea 
prejudiciului produs este mai mică decât limita  (cel puțin 5 ori mai mare decât prețul 
mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior) iar fapta a fost săvârșită de cel puțin 
două ori în interval de un an si valoarea cumulată a prejudiciului produs depășește l imita 
prevăzută. Pedeapsa se majorează cu 3 ani pentru ca faptele au fost săvârșite în păduri 
situată în arii naturale protejate de interes național, conform Art. 108 din Legea 46/2008. 

֍ 

 Accesul oricărui autovehicul în fondul forestier național, fără acordul scris al proprietarului 

sau administratorului 

 Aprinderea focului în fondul forestier național în alte locuri decât cele special 
amenajate și marcate ori la o distanță mai mică de 30 metri de limita pădurii; 

Constituie contravenție silvica și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei 
conform Art. 9 b) din Legea 171/2010. 

֍ 

 Instalarea în fondul forestier de corturi, tonete, rulote, fără drept sau în alte locuri 
decât cele aprobate și delimitate de deținătorul terenului forestier respectiv; 

Constituie contravenție silvica și se sancționează cu amendă de la 500 lei până la 800 lei 
conform Art. 12 a) din Legea 171/2010. 

 

 



 

 

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor 

 

Autoritatile cu atribuții de control care pot aplica sanctiuni vizitatorilor in cazul nerespectarii 
regulilor stabilite de lege, sunt: 

 Garda Națională de Mediu; 
 Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate; 
 Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului 
 Autoritatea Naționala Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 
 Jandarmeria Română 
 Poliția 
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