
OG 57/2007 – plan management şi zonare internă - privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

Art. 21

(1)  Planurile  de  management  şi  regulamentele  ariilor  naturale  protejate  care  au  structuri  de
administrare  special  constituite  se  elaborează  de  către  administratorii  acestora,  prin  consultarea
consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile ştiinţifice şi se aprobă prin
ordin al conducătorului  autorităţii  publice centrale pentru protecţia  mediului,  apelor şi pădurilor,
emis în baza avizelor autorităţilor publice centrale din domeniul culturii,  dezvoltării  regionale şi
administraţiei publice şi al agriculturii şi dezvoltării rurale. În cazul în care nu există administratori
sau în situaţia în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanţare
naţională/europeană, acestea pot fi elaborate şi de către alte entităţi, urmând să fie însuşite de către
administratori în procesul elaborării şi, respectiv, al aprobării acestora

(3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel
încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale comunităţilor locale, precum şi de
particularităţile regionale şi locale ale zonei, prioritate având însă obiectivele de management ale
ariei naturale protejate. 

(4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii
ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale
protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi
alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate.

Art. 22

(1) Zonarea internă a parcurilor naţionale şi naturale se face prin planul de management, care este
aprobat  de  autoritatea  publică  centrală  pentru  protecţia  mediului  şi  pădurilor,  prin  definirea  şi
delimitarea,  după caz,  a zonelor  de protecţie  strictă,  a zonelor  de protecţie  integrală,  a zonelor-
tampon  şi  a  zonelor  de  dezvoltare  durabilă  a  activităţilor  umane.  Termenul  pentru  elaborarea
planului de management este de maximum 2 ani de la semnarea contractului de administrare. 

(2) Zonele cu protecţie strictă sunt zonele din parcurile naţionale şi naturale, de mare importanţă
ştiinţifică, ce cuprind atât rezervaţii ştiinţifice, cât şi zone sălbatice în care nu au existat intervenţii
antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus

(3) În zonele prevăzute la alin. (2) se interzice desfăşurarea oricăror activităţi umane, cu excepţia
activităţilor  de  cercetare,  educaţie  ecologică,  activităţi  de  ecoturism,  cu  limitările  descrise  în
planurile de management. 

(4) Zonele de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din
interiorul parcurilor naţionale şi naturale. 

(5) În zonele prevăzute la alin. (4) sunt interzise: 

a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a
terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

b)  activităţile  de  construcţii-investiţii,  cu  excepţia  celor  destinate  administrării  ariei  naturale
protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale
sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), în zonele de protecţie integrală, în afara perimetrelor
rezervaţiilor ştiinţifice, se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative; 
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b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c)  utilizarea  raţională  a  pajiştilor  pentru  cosit  şi/sau  păşunat  numai  cu  animale  domestice,
proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora
în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu
speciile  şi  efectivele  avizate  de  administraţia  parcului,  astfel  încât  să  nu  fie  afectate  habitatele
naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

f)  intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor  naturale  şi  al  reabilitării  unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
hotărârii  consiliului  ştiinţific,  şi  aprobate  de  către  autoritatea  publică  centrală  pentru  protecţia
mediului şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în  baza  hotărârii  consiliului  ştiinţific,  cu  aprobarea  autorităţii  publice  centrale  pentru  protecţia
mediului  şi  pădurilor.  În  cazul  în  care  calamităţile  afectează  suprafeţe  de  pădure,  acţiunile  de
înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi
cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor; 

 h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de
arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

i)  acţiunile  de  combatere  a  înmulţirii  în  masă  a  dăunătorilor  forestieri,  care  necesită  evacuarea
materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în
baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului
şi pădurilor. 

(7)  Zonele-tampon,  în  parcurile  naţionale  denumite  zone  de  conservare  durabilă  şi  în  parcurile
naturale denumite zone de management durabil, nu se includ în zonele cu protecţie integrală, strictă
sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi care fac trecerea între zonele cu protecţie integrală
şi cele de dezvoltare durabilă. 

(7 1) În zonele-tampon, respectiv în zonele de conservare durabilă şi de management durabil este
interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei naturale
protejate sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale
sau prevenirii unor calamităţi naturale. 

(8) În zonele de conservare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative; 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c)  utilizarea  raţională  a  pajiştilor  pentru  cosit  şi/sau păşunat  pe  suprafeţele,  în  perioadele  şi  cu
speciile  şi  efectivele  avizate  de  administraţia  parcului  natural,  astfel  încât  să  nu  fie  afectate
habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii
sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei,  cu aprobarea autorităţii publice centrale
pentru  protecţia  mediului  şi  pădurilor,  cu  avizul  administraţiei  ariei  naturale  protejate,  în  baza
hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în
vigoare a planului de management; 

f)  intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor  naturale  şi  al  reabilitării  unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
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hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în  baza hotărârii  consiliului  ştiinţific  şi,  ulterior,  cu aprobarea autorităţii  publice  centrale  pentru
protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile
de înlăturare a  efectelor  acestora se fac cu avizul  administraţiei  ariei  naturale  protejate,  în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor; 

h) activităţile  de protecţie  a pădurilor,  acţiunile  de prevenire  a înmulţirii  în masă a dăunătorilor
forestieri,  care  necesită  evacuarea  materialului  lemnos  din  pădure  în  cantităţi  care  depăşesc
prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii
consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi
pădurilor; 

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de
suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de
ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura
numai de către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului
sau de comunităţile locale, cu acordul administraţiei ariei naturale protejate; 

j)  lucrări  de  îngrijire  şi  conducere  a  arboretelor,  lucrări  speciale  de  conservare  cu  accent  pe
promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se
manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând de
parcele  întregi  limitrofe  zonelor  cu  protecţie  strictă  sau  integrală,  în  restul  zonei-tampon  fiind
permisă aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor:
tratamentul  tăierilor  de  transformare  spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi
cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de
regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de planurile de
management al parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate.

 k) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu
impact redus. 

(9) În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi: 

a) ştiinţifice şi educative; 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice, de către
proprietarii care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută
prin legislaţia naţională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de
administraţia parcului, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună
prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii
sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu
de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei
ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a
planului de management; 

f)  intervenţiile  în  scopul  reconstrucţiei  ecologice  a  ecosistemelor  naturale  şi  al  reabilitării  unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza
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hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului
şi pădurilor; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate,
în  baza hotărârii  consiliului  ştiinţific  şi,  ulterior,  cu aprobarea autorităţii  publice  centrale  pentru
protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile
de înlăturare a  efectelor  acestora se fac cu avizul  administraţiei  ariei  naturale  protejate,  în baza
hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului şi pădurilor; 

h) activităţile  de protecţie  a pădurilor,  acţiunile  de prevenire  a înmulţirii  în masă a dăunătorilor
forestieri,  care  necesită  evacuarea  materialului  lemnos  din  pădure  în  cantităţi  care  depăşesc
prevederile  amenajamentelor,  în  baza  hotărârii  consiliului  ştiinţific  şi,  ulterior,  cu  aprobarea
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor

i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de
suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de
ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura
numai de persoanele fizice şi juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul parcului sau de
comunităţile locale, cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate; 

j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte
activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale; 

k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

l)  aplicarea  de  tratamente  silvice  care  promovează  regenerarea  pe  cale  naturală  a  arboretelor:
tratamentul  tăierilor  de  transformare  spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi
cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive  clasice  sau  în  margine  de  masiv,  tratamentul
tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în
zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul
tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;
m)  activităţi  de  vânătoare  cu  avizarea  cotelor  de  recoltă  şi  a  acţiunilor  de  vânătoare  de  către
administratorul  ariei  naturale  protejate.  Avizarea cotelor de recoltă  de către administratorul  ariei
naturale protejate se face în baza hotărârii consiliului ştiinţific; 

n) activităţi de pescuit sportiv. 

(10) Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane sunt zonele în care se permit activităţi de
investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare
durabilă  a  resurselor  naturale  şi  de  prevenire  a  oricăror  efecte  negative  semnificative  asupra
biodiversităţii. 

(11)  În  zonele  de  dezvoltare  durabilă  se  pot  desfăşura  următoarele  activităţi,  cu  respectarea
prevederilor din planurile de management: 

a) activităţi de vânătoare, în zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naturale; 

b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor; 

c) activităţi de pescuit sportiv, industrial şi piscicultura; 

d)  activităţi  de  exploatare  a  resurselor  minerale  neregenerabile,  dacă  această  posibilitate  este
prevăzută în planul de management al parcului şi dacă reprezintă o activitate tradiţională; 

e) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

f)  aplicarea  de  tratamente  silvice  care  promovează  regenerarea  pe  cale  naturală  a  arboretelor:
tratamentul  tăierilor  de  transformare  spre  grădinărit,  tratamentul  tăierilor  grădinărite  şi
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cvasigrădinărite,  tratamentul  tăierilor  progresive  clasice  sau  în  margine  de  masiv,  tratamentul
tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng în salcâmete şi
zăvoaie  de plop şi  salcie.  În zonele de dezvoltare  durabilă  din parcurile  naţionale  se pot aplica
tratamentul  tăierilor  rase  în  arboretele  de  molid  pe  suprafeţe  de  maximum  1  ha,  precum  şi
tratamentul tăierilor rase în parchete mici în arboretele de plop euramerican. În zonele de dezvoltare
durabilă  din  parcurile  naturale  se  poate  aplica  şi  tratamentul  tăierilor  rase  în  parchete  mici  în
arboretele de molid pe suprafeţe de maximum 1 ha şi plop euramerican; 

g) activităţi  specifice modului de producţie  ecologic de cultivare a terenului  agricol  şi  creşterea
animalelor,  în  conformitate  cu  legislaţia  specifică  din  sistemul  de agricultură  ecologică;  h)  alte
activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. i) activităţi de construcţii/investiţii, cu avizul
administratorilor ariilor naturale protejate pentru fiecare obiectiv, conforme planurilor de urbanism
legal aprobate.

Art. 24

(1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa ariilor
naturale protejate vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea planurilor
de management. Până la revizuirea amenajamentelor silvice nu se vor aplica de către administratorii
fondului forestier din acestea decât acele prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor
naturale protejate şi planurilor de management în vigoare. 

(2)  Planurile  de dezvoltare  pentru  zonele  incluse  în  arii  naturale  protejate  se  modifică  de  către
autorităţile  responsabile  în  conformitate  cu  prevederile  planurilor  de  management,  respectiv  cu
obiectivele de conservare a ariilor naturale protejate care nu dispun de plan de management.

Art. 26

(1)  Pentru  terenurile  din  arii  naturale  protejate  deţinute  în  regim  de  proprietate  privată  sau
concesionate,  proprietarii  ori concesionarii  vor primi compensaţii  pentru respectarea prevederilor
restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru măsurile de conservare
instituite potrivit alin. (2). Modalitatea de solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor se
stabileşte  prin  hotărâre  a  Guvernului,  iniţiată  de  autoritatea  publică  centrală  pentru  protecţia
mediului şi pădurilor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a
prezentei ordonanţe de urgenţă. Compensaţiile se vor acorda începând cu data intrării în vigoare a
legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

(2)  Până  la  aprobarea  planurilor  de  management,  potrivit  prevederilor  art.  21  alin.  (1)  şi  (2),
administratorii ariilor naturale protejate respective au obligaţia să stabilească un set de măsuri de
conservare,  pentru care este necesară acordarea de compensaţii,  şi să transmită aceste informaţii
autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în termen de 6 luni de la preluarea
administrării ariei naturale protejate.

(4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acordă în baza unei confirmări emise de administraţia
ariei naturale protejate sau de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor. 
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