REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE
ROSPA0139 PIEMONTUL MUNȚILOR METALIFERI – VINȚU ÎMPREUNĂ CU
REZERVAȚIA NATURALĂ 2.519 MĂGURA UROIULUI ȘI ROSCI0419 MUREȘUL
MIJLOCIU – CUGIR

Preambul
Context: Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0139 Piemontul Munților
Metaliferi - Vințu este constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România; situl de importanță comunitară ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir este
constituit prin Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și
declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene
Natura 2000 în România; rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului a fost constituită prin
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea
a III-a – zone protejate.
Localizare: Cele 3 arii naturale protejate sunt situate în zona Alba-Iulia – Simeria. PMM-V
este situat pe teritoriul județelor Alba și Hunedoara, pe teritoriul U.A.T. Alba Iulia,
Blandiana, Vințu de Jos, Șibot, Geoagiu, Hărău, Rapoltu Mare, Simeria și Turdaș.
Rezervația naturală Măgura Uroiului se înscrie în proporție de 100% ariei naturale protejate
Piemontul Munților Metaliferi-Vințu, pe teritoriul administrativ al orașului Simeria și al
comunei Rapoltu Mare. Aria naturală protejată Mureșul Mijlociu - Cugir este situată în
județul Alba, pe teritoriul U.A.T. Blandiana, Vințu de Jos, Săliștea și Șibot.
Obiectul conservării: Pentru aria naturală protejată ROSPA0139 Piemontul Munților
Metaliferi-Vințu, obiectul conservării îl constituie 8 areale asemănătoare ca suprafață,
ajungând la un total de 8369 ha, folosite ca habitat și teritoriul de hrănire pentru 43 de specii
de păsări. Rezervația naturală geologică 2.519 Măgura Uroiului are o suprafață de 10 ha, pe
teritoriul căreia găsim andezite cuarțifere însoțite de coloane explozive de breccii - rezultatul
activității vulcanice neogene. Aria naturală protejată ROSCI0419 Mureșul Mijlocu-Cugir
are o suprafață de 356 ha, desfășurându-se în principal de-a lungul râului Mureș (pe
aproximativ 23 km) și în zona de confluență a râului Cugir (pe aproximativ 2 km). Motivul
pentru care s-a instituit aria naturală protejată este prezența habitatului 92A0 Zăvoaie cu
Salix alba și Populus alba precum și prezența a 2 specii de mamifere și 8 specii de pești.
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Capitolul I - Înființarea, limitele, scopul și managementul ariilor naturale protejate
Art. 1.
(1) Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu este
constituită prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
(2) Situl de importanță comunitară ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir este constituit prin
Ordinul nr. 46/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor
de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în
România.
(3) Rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului este constituită prin Legea nr. 5/2000 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – secțiunea a III-a – zone protejate.
Art. 2.
(1) Situl ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu este situat pe teritoriul județelor
Hunedoara și Alba, pe raza unităților administrativ-teritoriale Geoagiu, Hărău, Rapoltu Mare,
Simeria, Turdaș, respectiv Alba Iulia, Blandiana, Vințu de Jos și Șibot.
(2) Situl ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir este situat pe teritoriul județului Alba, pe raza
unităților administrativ-teritoriale Blandiana, Vințu de Jos, Săliștea și Șibot.
(3) Rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului este situată pe teritoriul județului Hunedoara, pe raza
unităților administrativ-teritoriale Simeria și Rapoltu Mare.
(4) Limitele ariilor naturale protejate sunt cele postate pe site-ul autorității publice centrale pentru
protecția mediului la adresa http://mmediu.ro/articol/date-gis/434.
Art. 3.
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și
rezervația naturală 2.519 Măgura Uroiului sunt arii naturale protejate preluate în custodie pe
baza Convenției de custodie nr. 42/08.07.2016, încheiată între Agenția Națională pentru
Protecția Mediului și SC EPMC Consulting SRL – numit în continuare Custode.
Art. 4.
(1) Scopul principal pentru care a fost constituit situl Natura 2000 ROSPA0139 Piemontul Munților
Metaliferi - Vințu este conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare
de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice menționate în Ordonanța
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de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Scopul principal pentru care a fost constituit situl Natura 2000 ROSCI0419 Mureșul Mijlociu –
Cugir este conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de
conservare favorabilă a habitatelor și speciilor de floră și faună menționate în anexele nr. 2 și 3
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările
ulterioare..
(3) Scopul desemnării rezervației naturale 2.519 Măgura Uroiului a fost conservarea enclavelor,
geodelor și a varietății mineralogice.
Art. 5.
Obiectivele siturilor Natura 2000 ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu,
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și a rezervației naturale 2.519 Măgura Uroiului sunt:
-

conservarea și protecția diversității speciilor de păsări și a habitatelor lor;

-

conservarea și protecția diversității speciilor de floră, faună și a habitatelor de interes
comunitar;

-

conservarea şi protecţia diversităţii biologice şi a elementelor geologice și de peisaj;

-

promovarea activităţilor de turism şi recreere, în concordanţă cu obiectivele de conservare a
patrimoniului natural;

-

reglementarea activităţilor antropice cu impact semnificativ asupra mediului, susţinerea
activităţilor de cercetare ştiinţifică şi de monitorizare a mediului, care nu aduc prejudicii
elementelor protejate;

-

promovarea şi încurajarea activităţilor educaţionale și de conștientizare publică la nivelul
comunității locale, turiştilor şi publicului larg;

-

promovarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică, în zonele în care echilibrul ecologic a fost
afectat.

Art. 6.
Prezentul Regulament este elaborat de către Custode și se aprobă de autoritatea centrală pentru
protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind ariile naturale
protejate și în baza Convenției de custodie nr. 42/08.07.2016, încheiată între Custode și Agenția
Națională pentru Protecția Mediului.
Art. 7.
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Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru Custode, precum și pentru persoanele fizice
sau juridice care dețin sau administrează terenuri, bunuri sau care desfășoară activități (planuri,
programe, proiecte) pe suprafața ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților
Metaliferi – Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir și 2.519 Măgura Uroiului.
Capitolul II - Reglementarea activităților în ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi –
Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului
Art. 8.
În ariile naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu împreună cu
2.519 Măgura Uroiului și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir se pot desfăşura activități care nu
au un impact negativ semnificativ asupra obiectului de conservare a ariilor naturale protejate.
Art.9.
(1) Derularea oricăror activităţi (proiecte, planuri, programe) care pot genera un impact asupra
speciilor de floră și faună, asupra habitatelor, asupra resurselor din ariile naturale protejate
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu împreună cu 2.519 Măgura Uroiului și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu-Cugir, atât în interiorul acestora, cât şi în proximitatea lor, vor fi
supuse avizării de către Custode, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Pentru analiza documentaţiilor depuse în vederea obţinerii avizului şi pentru emiterea avizului,
Custodele poate percepe tarife, în conformitate cu prevederile legale.
(3) Respectarea deciziilor, a condiţiilor de eliberare şi a termenelor de aplicare a avizelor Custodelui
este obligatorie pentru beneficiarii acestora, Custodele având obligaţia să informeze instituţiile
abilitate în vederea sistării activităților în cazul în care acestea nu respectă prevederile din avizul
în vigoare şi să ia măsurile necesare de stopare a efectelor negative asupra patrimoniului natural,
cheltuielile fiind suportate de beneficiarul avizului.
(4) Custodele poate emite aviz favorabil, aviz favorabil cu condiții sau aviz nefavorabil, în funcție
de impactul activităților propuse spre avizare.
(5) Custodele poate emite aviz nefavorabil în cazul în care:
a) solicitantul a fost sancționat pentru abateri la legislația specifică protecției mediului și
conservării biodiversității;
b) solicitantul a încălcat prevederile/măsurile de conservare dintr-un aviz eliberat anterior,
pentru aceeași sau altă activitate;
c) documentația transmisă către Custode spre analiză și evaluare este incompletă.
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Art. 10.
(1) În aria naturală protejată ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu se interzic
activităţile care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor speciilor de păsări, precum
şi perturbări ale speciilor pentru care a fost desemnată această arie naturală protejată;
(2) În aria naturală protejată 2.519 Măgura Uroiului sunt interzise orice activități de folosință a
terenurilor sau exploatare a resurselor care pot să genereze poluarea sau deteriorarea
formațiunilor geologice pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;
(3) În aria naturală protejată ROSPA0419 Mureșul Mijlociu – Cugir se interzic activitățile care pot
să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor de interes comunitar și a habitatelor speciilor,
precum și perturbări ale speciilor de floră și faună pentru care a fost desemnată aria naturală
protejată.
Art. 11.
(1) Pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare, pentru speciile de plante şi animale
sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim strict de protecţie, prevăzute în
anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât pe teritoriul
ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi-Vințu, ROSCI0419
Mureșul Mijlociu-Cugir și 2.519 Măgura Uroiului, cât şi în proximitatea acestora, sunt interzise:
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) deranjul, poluarea fonică și perturbarea intenţionată în cursul perioadelor de reproducere,
creştere, hibernare şi migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a
acestor plante în habitatele lor naturale;
f) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de
mediu competente;
g) comercializarea, deţinerea fără drept şi/sau transportul în scopul comercializării acestora, în
stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de
identificat;
h) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi/sau capturarea.
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(2) Colectarea de specii de floră, faună sălbatică sau a oricăror eşantioane de origine naturală se
poate face doar cu avizul Custodelui, în baza legislației specifice.
(3) Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir se interzice incendierea vegetației, a miriştilor şi
resturilor vegetale.
(4) Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir schimbarea modului de utilizare a terenurilor se va putea
face numai cu avizul Custodelui.
Utilizarea rațională a pajiștilor, pășunilor și fânețelor
Art. 12.
Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir, utilizarea rațională a pajiștilor, pășunilor și fânețelor se
reglementează astfel:
a) pe terenurile cu vegetaţie ierboasă sunt permise următoarele activităţi:
i.

cositul;

ii.

pășunatul, în limita capacității de suport - nu mai mult de 1 UVM/ha, cu speciile
admise - bovine, ovine, caprine, cabaline;

b) pe terenurile cu vegetaţie ierboasă, proprietarul/adminsitratorul este obligat:
i.

să îndepărteze speciile de plante alohtone, invazive;

ii.

să păstreze arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi, respectiv plantaţiile
proaspete de arbori;

iii.

să păstreze aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor;

iv.

să menţină în terenurile deschise pâlcuri de arbuşti;

v.

să cosească în zile diferite, pe parcele învecinate;

vi.

să adune masa vegetală cosită de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni
de la efectuarea cositului;

vii.

să nu pășuneze pe pajiştile sau pășunile cu exces de umiditate; în cazul pajiştilor sau
pășunilor inundate pășunatul se va face nu mai devreme de două săptămâni de la
retragerea apelor;

viii.

să nu afecteze regimul hidrologic al pajiștilor prin drenare, desecare;
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ix.

să nu realizeze însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări; se pot face însămânţări
cu specii din flora locală doar în cazurile în care unele suprafeţe sunt afectate
accidental.

c) în cazul pajiștilor cu înaltă valoare naturală, proprietarul/administratorul are obligația să
respecte, în plus față de litera b), următoarele reglementări:
i.

este interzisă utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor;

ii.

utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim
40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha);

iii.

cositul se poate efectua doar după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în unităţile
administrativ-teritoriale cu altitudini medii mai mici de 600 m);

iv.

este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Art. 13.
(1) Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate expres
în acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora, numai cu animale
domestice, proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul ariilor naturale
protejate, cu respectarea tipului de animale și încărcăturii acestora, astfel încât să nu fie afectate
habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente.
(2) Pășunatul animalelor domestice este permis în perioada 24 aprilie – 30 noiembrie;
(3) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire precum şi trecerea turmelor şi cirezilor de animale pe
raza ariilor naturale protejate se fac cu avizul Custodelui;
(4) Fiecare turmă şi/sau cireadă de animale are dreptul la doi câini însoţitori/de pază, care să poarte
obligatoriu jujeul, conform reglementărilor în vigoare.
Cultivarea terenurilor arabile
Art.14.
(1) Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic pe teritoriul ariilor
naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și ROSCI0419 Mureșul
Mijlociu – Cugir.
(2) Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări:
a) se îndepărtează speciile de plante alohtone sau invazive;
b) se păstrează arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi pe terenurile arabile;
c) se păstrează aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor arabile;
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d) se păstrează o bandă nearată de minim 10 m de la malul habitatelor acvatice (râuri, pâraie)
sau habitatelor umede (mlaştini, braţe moarte).
Silvicultură
Art. 15.
(1) Pădurile situate pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților
Metaliferi - Vințu și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir se supun regimului silvic, indiferent
de forma de proprietate şi sunt încadrate conform amenajamentelor silvice în grupa I
funcţională, executându-se numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare.
(2) În cazul efectuării tăierilor de igienă, vor fi marcaţi şi extraşi doar arborii doborâţi, precum şi cei
care sunt rupţi sau uscaţi în procent de peste 70% din volumul arborelui.
(3) Amenajamentele silvice se vor revizui în funcție de prevederile Planului de management al
ariilor naturale protejate, în decurs de un an de la aprobarea acestuia.
(4) Pentru protecţia speciilor de păsări, în perioada 1 aprilie - 15 iulie nu se execută lucrări de
exploatare a pădurilor în aria naturală protejată ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi Vințu, fiind permisă numai exploatarea produselor accidentale. În această perioadă în pădurile
din aria naturală protejată se pot desfășura activități de pază și control, activități de prevenire și
stingere a incendiilor, lucrări de punere în valoare și lucrări de întreținere a regenerărilor, lucrări
de împădurire, prevenirea înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri care nu necesită extracția
arborilor.
Art. 16.
Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir se interzic următoarele activități:
a) plantarea de specii alohtone de arbori şi arbuşti;
b) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor, lăstarilor sau arbuștilor, în
afara prevederilor amenajamentelor în vigoare, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi
de fenomene naturale sau alte cauze;
c) distrugerea sau vătămarea arborilor, puieţilor sau lăstarilor;
d) prelevarea prin orice mijloace a solului fertil, a humusului sau a brazdelor de iarbă din
fondul forestier;
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e) extragerea arborilor care conțin cuiburi vizibile de răpitoare, ciocănitoare, barză neagră sau
corvide;
f) pășunatul în fond forestier;
g) tăierea ilegală a arborilor/pâlcurilor arbustive și a perdelelor agroforestiere existente.
Art. 17.
(1) Pentru toate unităţile amenajistice silvice, în cazul unor intervenţii, lucrări de îngrijire sau
exploatări forestiere, se vor lăsa un număr de minim 3 - 6 arbori/ha din categoria iescarilor,
arborilor groşi, scorburoşi, parţial uscaţi, în funcţie de particularităţile fiecărei unităţi
amenajistice.
(2) Arborii menționați la alin.(1) vor fi identificaţi şi inventariaţi de organele silvice împreună cu
Custodele şi vor rămâne în paza personalului silvic.
Art. 18.
Structurile de administrare silvică vor:
a) pune la dispoziția Custodelui borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă lemnoasă pe
suprafața ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, înainte de începerea noului an
forestier;
b) pune la dispoziția Custodelui rapoarte privind volumul de masă lemnoasă exploatat în anul
anterior conform amenajamentului silvic;
c) informa beneficiarii autorizației de exploatare despre obligativitatea obținerii avizului
Custodelui, în cazul în care exploatarea forestieră se găsește în limitele ariilor naturale
protejate.
Vânătoare și pescuit
Art. 19.
Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir, vânătoarea se reglementează astfel:
a) este interzisă vânătoarea speciilor de păsări din Anexele 3, 4A și 4B a Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
49/2011 cu modificările și completările ulterioare;
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b) speciile de păsări prevăzute în Anexa 5C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sunt acceptate la vânătoare, în afara
perioadelor de reproducere şi creştere a puilor;
c) în cazul speciilor de păsări migratoare prevăzute în Anexa 5C din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă vânarea
acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de
cuibărit;
d) este interzisă vânătoarea speciilor pentru care s-a constituit aria naturală protejată;
e) se interzice lăsarea liberă a câinilor de vânătoare în afara acțiunilor legale de vânătoare și a
acțiunilor de îndepărtare a vânatului care produce pagube însemnate.
Art. 20.
(1) Pe teritoriul ariei naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu există
zone de liniște prevăzute conform prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare.
(2) În interiorul zonelor de liniște:
a) se vor respecta prevederile planurilor de management cinegetic, acolo unde acestea
există;
b) se interzice poluarea fonică de orice fel;
c) se limitează accesul turiștilor, excepție făcând traseele deja existente, cu posibilitatea
unor reglementări pe anumite perioade;
d) se interzice accesul vehiculelor cu combustibili fosili, excepție făcând: Custodele,
administratorii fondului cinegetic, personalul ocoalelor silvice, alte instituții ale statului
în exercițiul funcțiunii, comunitățile locale care dețin sau administrează terenuri pe
teritoriul ariei naturale protejate.
Art. 21.
(1) Orice activitate de populare cu specii de faună sălbatică pe teritoriul ariilor naturale protejate
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir se
va face cu avizul Custodelui.
(2) Acţiunile de gospodărire, monitorizare și evaluare a efectivelor faunei de interes cinegetic, cele
de protecţie a fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa ariilor naturale protejate
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir se
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organizează în comun, de către personalul de specialitate al administratorilor legali ai fondului
cinegetic și piscicol şi personalul Custodelui.
Art. 22.
(1) Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și ROSPA0139
Piemontul Munților Metaliferi – Vințu se admite:
a) pescuitul în scop științific, în baza permisului eliberat de autoritățile competente;
b) pescuitul recreativ sportiv, numai în baza permisului de pescuit recreativ sportiv, emis în
condiţiile legii de către Agenţia Naţională Pentru Pescuit şi Acvacultură, prin organizaţiile de
pescari care gestionează această activitate în zonă;
c) pescuitul recreativ sportiv, numai cu undiţe sau lansete, în condiţiile stabilite de lege şi de
regulamentele de pescuit recreativ sportiv aprobate.
(2) Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și ROSPA0139
Piemontul Munților Metaliferi – Vințu se interzice:
a) popularea apelor naturale cu specii de peşti alohtone. Gestionarii bazinelor amenajate pentru
piscicultură se vor asigura că speciile alohtone de peşti nu ajung în apele naturale, orice
activitate de populare cu peşte, făcându-se cu înștiințarea prealabilă a Custodelui;
b) pescuitul la toate speciile acvatice, pe perioada prohibiției;
c) pescuitul comercial;
d) pescuitul resurselor acvatice vii cu plasă;
e) pescuitul cu ostia, suliţa, ţepoaica sau cu orice alte unelte înţepătoare sau agăţătoare, prin
greblare sau harponare;
f) deţinerea uneltelor interzise la pescuit sau prinderea peştelui cu unelte de plasă sau cu
pripoane;
g) pescuitul electric, deţinerea aparatelor şi dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin
curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substanţe toxice şi
narcotice, pescuitul cu japca, şi cu orice alte unelte neautorizate, precum şi folosirea armelor
de foc, în scopul omorârii peştilor sau a altor vieţuitoare acvatice;
h) folosirea cu orice titlu de năvoade, voloace, setci, ave, prostovoale, vârşe, vintire, precum şi
alte tipuri de unelte de pescuit comercial;
Exploatarea resurselor naturale neregenerabile
Art. 23.
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(1) Se interzice exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei şi a pietrişului din maluri, râuri şi
pârâuri în scopuri comerciale şi industriale, pe întreaga suprafaţă a ROSPA0139 Piemontul
Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului.
(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) activitățile de cercetare științifică.
(3) Activitățile de cercetare științifică se vor desfășura doar în baza avizului eliberat de Custode.
Turism și reguli de vizitare, camparea
Art. 24.
(1) În ariile naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419
Mureșul Mijlociu – Cugir sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu
respectarea regulilor de vizitare a ariei.
(2) Vizitarea ariilor naturale protejate este permisă numai pe traseele marcate.
(3) Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate în afara drumurilor publice sau a
drumurilor forestiere publice și pe traseele turistice, cu excepția accesului și circulației forțelor și
mijloacelor care asigură apărarea și siguranța națională, ordinea publică și protecția civilă, a
administratorilor fondurilor silvice și cinegetice, resurselor de apă, a personalului Custodelui și a
comunităților locale care dețin sau administrează terenuri pe suprafața ariilor naturale protejate.
(4) Este interzisă pe tot parcursul anului circulaţia cu ambarcaţiuni cu motor în cadrul ariei naturale
protejate ROSCI0419 Mureșul Mijlociu - Cugir, excepție făcând personalul administratorului
fondului piscicol, a forțelor care asigură apărarea și siguranța națională, ordinea publică,
protecția civilă, administrarea și gestionarea resurselor de apă.
(5) Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare se elimină de către vizitatori şi/sau de
către organizatorii excursiilor, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de colectare special
amenajate.
(6) Perturbarea liniştii prin orice fel de mijloace, precum şi folosirea de echipamente de sonorizare
şi amplificare sunt interzise.
(7) Aprinderea focului pe teritoriul ariilor naturale protejate se reglementează astfel:
a) aprinderea focului (de tabără) este permisă doar în vetrele special amenajate în acest scop, în
perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de
campare sau prin utilizarea lemnului adus de turişti. Se vor respecta normele de prevenire şi
stingere a incendiilor;
b) adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru întreţinerea focului sunt interzise;
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c) este interzisă aprinderea și eliberarea lampioanelor pe teritoriul ariilor naturale protejate
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir
precum și în proximitatea acestora, la mai puțin de 1 km distanță.
(8) Organizarea de evenimente, competiţii sau manifestări de grup de orice fel, care presupun
accesul pe teren în zona ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi,
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului se face numai cu avizul
Custodelui. Pentru obţinerea avizului, programul acestor acţiuni se trimite în timp util către
Custode.
Art. 25.
(1) Camparea se reglementează astfel:
a) camparea este permisă doar în locurile amenajate şi marcate în acest sens;
b) locurile de campare se avizează de către Custode;
c) în locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către deţinătorii/administratorii
legali ai terenului, în cazul în care se asigură condiţii minime de campare.
(2) În afara locurilor de campare amenajate, camparea este permisă, cu aprobarea Custodelui, în
următoarele situaţii:
a) pentru derularea unor activităţi de cercetare;
b) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul
Munților Metaliferi – Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura
Uroiului, în situaţia în care sarcinile primite o impun;
c) în cazuri de urgenţă este permisă înnoptarea în bivuac cu anunțarea Serviciului Salvamont
sau a Serviciului de Urgență 112.
(3) La amenajarea locurilor de campare este interzisă:
a) săparea şanţurilor în jurul corturilor;
b) dislocarea de brazde de sol vegetal pentru protecţia corturilor;
c) folosirea sub corturi a materialelor vegetale (de exemplu cetină, ferigă, muşchi, crengi).
Cercetare științifică
Art. 26.
(1) Cercetarea ştiinţifică va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului de conservare a
biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul
Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului.
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(2) În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în ariile naturale protejate, Custodele
propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor acestora, cu
consultarea factorilor interesați.
(3) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariilor naturale protejate se desfăşoară cu avizul
Custodelui, care poate sprijini logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de
cercetare; la finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia
Custodelui un raport de cercetare.
(4) În cazul subiectelor de cercetare care necesită date/informaţii privind ROSPA0139 Piemontul
Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir sau 2.519 Măgura Uroiului
furnizate de Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema de cercetare, contract
care să asigure accesul Custodelui la rezultatele cercetării în vederea utilizării lor în activitatea
de management a ariilor naturale protejate.
(5) Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de interes naţional şi
comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a speciilor se vor transmite
autorităţii locale pentru protecţia mediului pentru actualizarea periodică a bazelor de date în
vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale
protejate şi de raportare către instituţiile naţionale şi internaţionale.
Protecția mediului și protecția apelor
Art. 27.
(1) Regimul deşeurilor pe teritoriul ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu,
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale protejate;
b) gestionarii locurilor de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu
respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi
animale sălbatice, precum şi responsabilitatea transportării deşeurilor la punctele legale de
colectare;
c) gestionarii fondului piscicol care primesc pescari sportivi au responsabilitatea depozitării
temporare a deşeurilor şi transportării acestora la punctele legale de colectare a deşeurilor;
d) autoritatea publică locală de pe raza ariilor naturale protejate are responsabilitatea asigurării
colectării şi transportului deşeurilor menajere de pe teritoriul administrativ la punctele legale
de colectare a deşeurilor;
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e) autorităţile publice locale de pe raza ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir au responsabilitatea de a desfiinţa depozitele de
deşeuri neautorizate aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate;
f) deţinătorii cu orice titlu ai terenurilor din cuprinsul ariilor naturale protejate au obligaţia de a
asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor.
(2) Pe teritoriul ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu și
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir se interzice:
a) utilizarea detergenților și săpunurilor pentru spălare în apele curgătoare sau stătătoare;
b) spălarea vehiculelor sau echipamentelor de orice fel în apele curgătoare sau stătătoare de pe
teritoriul sitului;
c) depozitarea de deșeuri, de orice fel, pe malurile apelor, aruncarea sau depozitarea
rumeguşului, deşeurilor menajere şi zootehnice şi a oricăror materii şi materiale, produse şi
substanţe poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, bălţilor şi amenajărilor piscicole;
d) deversarea de substanțe chimice sau aplicarea de tratamente chimice în ape sau pe malurile
acestora;
e) accesul sau circulaţia cu mijloace auto în albia minoră a cursurilor de apă, precum şi
scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgătoare;
f) alterarea condițiilor de scurgere a apei, alterare în urma căreia se produce un impact
semnificativ negativ asupra speciilor și habitatelor pentru care ariile naturale au fost
declarate;
g) deteriorarea sau distrugerea intenţionată a digurilor de castor sau a adăposturilor/vizuinelor
mamiferelor.
Urbanism și amenajarea teritoriului
Art. 28.
(1) Amplasarea de construcții noi, extinderea sau modernizarea celor existente pe teritoriul ariilor
naturale protejate se va face cu respectarea prevederilor urbanistice și de amenajarea teritoriului
în vigoare, cu avizul Custodelui, astfel încât să nu afecteze negativ semnificativ speciile de floră
sau faună.
(2) Este interzisă amplasarea de construcții în habitatele ripariene și în rezervația naturală 2.519
Măgura Uroiului.
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(3) Este interzisă realizarea amenajărilor hidroenergetice pe cursurile de apă de pe teritoriul siturilor
ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi – Vințu și ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir.
Art. 29.
(1) Actualizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului pentru localitățile, comunele
și suprafețele acestora incluse în perimetrul ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu,
ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului se face de către autoritățile
administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a prevederilor
referitoare la ariile naturale protejate menționate.
(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de urbansim și amenajarea teritoriului se face cu
avizul Custodelui, pentru asigurarea conformității cu prevederile Regulamentului/Planului de
management al ariilor naturale protejate.
(3) Documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului modificate și/sau actualizate de către
autoritățile administrațiilor publice locale vor include în piesele grafice/desenate și limitele
ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419
Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului, după caz.
Capitolul III – Sancțiuni
Art. 30.
(1) Nerespectarea

prevederilor

prezentului

Regulament

atrage,

după

caz,

răspunderea

contravenţională, civilă, penală sau administrativă, iar sancțiunile respective se aplică de către
instituțiile competente, în condițiile legii, după caz.
(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se face de către Custode sau de către
personalul instituțiilor statului abilitat să constate și să aplice sancțiuni, potrivit competențelor
legale.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului
verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în
actul normaltiv.
Capitolul IV – Dispoziții finale
Art. 31.
(1) Personalul Custodelui controlează modul de respectare a prevederilor Regulamentului/Planului
de management a ariilor naturale protejate ROSPA0139 Piemontul Munților Metaliferi - Vințu,
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ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului; personalul Custodelui, în
acțiunile de control, se legitimează cu legitimaţia de control.
(2) Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a
personalului de inspecţie şi control al Custodelui, pe teritoriul sitului ROSPA0139 Piemontul
Munților Metaliferi - Vințu, ROSCI0419 Mureșul Mijlociu – Cugir și 2.519 Măgura Uroiului.
(3) În cazul producerii de evenimente de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin conform
prevederilor legale; Custodele participă la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea
prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente.
(4) Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, la propunerea Custodelui.
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