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Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Regulament
din 04/03/2013
Publicat in Manitorul Oficial, Partea I nr. 160 din
26/03/2013

Regulamentul sitului de importanta
comunitara ROSCl0l 01 Larion

Art. 1.- (11Situl de importanta comunitara ROSCI0101 Larion, denumit in continuare
situl ROSC!0101 Larion, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii
durabile nr. 1.96412A07 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor
de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000
in Romania, cu modificarile ulterioare.
(2) Rezervatia Crovul de la Larion a fost instituita prin pct. I sectiunea 2.0 pozitia
2.222. din anexa nr. I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului national - Sectiunea a lll-a - zone protejate.
Art. 2. Situl ROSC|O101 Larion contribuie semnificativ la mentinerea sau
restaurarea unor stari de conservare favorabile a habitatelor naturale si a speciilor de
interes comunitar pentru care a fost declarat, in acest fel contribuind semnificativ la
coerenta retelei Natura 20A0 si/sau la mentinerea diversitatii biologice in regiunea
biogeografica din care face parte.
Art. 3. - Limitele sitului de importanta comunitara ROSC|O101 Larion sunt prezentate
pe pagina web a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 4. - Custodia sitului ROSCI0101 Larion si a rezervatiei Crovul de la Larion este
detinuta de Asociatia Proprietarilor de Padure Valea llvei - Ocolul Silvic Valea llvei,
denumita in continuare custode, conform Conventiei de custodie nr.0.158 din 8 iulie
2410, incheiata intre aceasta si Ministerul Mediului si Padurilor.
Art. 5. - Responsabilitatea managementului sitului ROSC|0101 Larion si a rezervatiei
Crovul de la Larion revine Asociatiei Proprietarilor de Padure Valea llvei - Ocolul Silvic
Valea llvei.
Art. 6. - Scopul declararii sitului ROSCI0101 Larion este conservarea habitatelor
naturale si a speciilor salbatice de flora si fauna salbatica mentionate in formularulstandard publicat pe pagina web a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
Art. 7. - (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier national inclus in

-

rezervatia Crovul de la Larion se executa numai activitati silvice prevazute in
amenajamentele silvice, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea
functionala a padurilor si in concordanta cu scopul pentru care a fost declarata arie
naturala protejata.
(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului ROSC|O101
Larion si a rezervatiei se aproba cu avizul custodelui, in vederea punerii in concordanta
cu planul de management integrat. Beneficiarul amenajamentului invita un reprezentant
al custodelui la conferintele de amenajare, in vederea armonizarii cu planul de
management integrat.
(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea in practica a tipului, intensitatii si
volumului tratamentelor/taierilor aplicate in fondul forestier national de pe raza sitului
ROSC|0101 Larion si a rezervatiei, urmand a sesiza administratorul fondului forestier si
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reprezentantul teritorial al autoritatii publice care raspunde de silvicultura in cazul
constatarii unor nereguli. ln acest scop, structurile de administrare silvica sunt obligate
sa inainteze custodelui borderoul/planul de amplasare a taierilor de masa lemnoasa pe
suprafata sitului ROSCIO101 Larion si a rezervatiei, inainte de inceperea noului an
forestier, pentru avizare sau, daca nu este posibil, imediat dupa constituirea actelor de
punere in valoare, dar inainte de inceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase.
(4) Administratorul fondului forestier national de pe raza sitului ROSC|0101 Larion si a
rezervatiei Crovul de la Larion este obligat sa transmita custodelui, anual, situatia
aplicarii amenajamentelor silvice pe aceste terenuri.
(5) Lucrarile care nu sunt prevazute in amenajamentele silvice se executa doar cu
avizul custodelui si cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de mediu si
silvicultura.
Art. 8. - {1} Actiunile de evaluare a vanatului si de interpretare a rezultatelor se fac de
catre gestionarul fondului de vanatoare cu participarea custodelui sitului ROSCI0101
Larion.

(2) Gestionarul fondului de vanatoare are obligatia de a anunta custodele despre
intentia de organizare a evaluarii vanatului pe teritoriul sitului si a rezervatiei, cu
minimum 7 zile calendaristice inainte de organizarea evaluarii.

(3) Vanatoarea pe teritoriul sitului ROSCI0101 Larion este permisa, cu exceptia
zonelor de liniste pentru vanat stabilite de custode in colaborare cu autoritatile
competente.
(4) Pe raza sitului ROSCI0101 Larion si a rezervatiei activitatea de vanatoare se face
in conformitate cu legislatia in domeniu.
(5) Pentru speciile de lup, urs, ras si pisica salbatica, prin planul de management, se
stabilesc zone si perioade in care vanatoarea este restrictionata, cu respectarea
legislatiei in vigoare.
(6) ln privinta pescuitului si acvaculturii se respecta prevederile Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 2312008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 31712009, cu modificarile si completarile ulterioare.
fanetelor este permisa doar pentru
Art.
Utilizarea pasunilor
proprietarii/administratorii de terenuri sau de animale din zona sitului ROSC|0101
Larion, cu obligatia respectarii prezentului regulament si a planului de management
integrat.

9.

si

{'l}

(2) Amplasarea de stane si adaposturi pastorale, adaptate specificului montan

si

incadrate in peisaj, este permisa numai cu avizul custodelui sitului,

(3) Pe teritoriul sitului ROSCl0101 Larion, activitatea pastorala se

respectand u-se i ncarcatu ra de ani male conform bonitatii pajistilor.
(4) Este interzisa amplasarea locurilor de tarlire la mai putin
lacuri si zone de liniste a vanatului.

desfasoara

de 100 m de

paraie,

(5) Numarul admis de caini se stabileste prin contractul de pasunat in functie de
efectivul de oi din fiecare turma, in limitele prevazute de legislatia in vigoare.
(6) Cainii poarta obligatoriu jujee, iar stapanul este obligat sa faca dovada vaccinarii
acestora.
(7) Trecerea prin fondul forestier si la apa se face cu respectarea reglementarilor in
vigoare, in baza contractului incheiat cu administratorii proprietarilor de padure.
(8) Activitatea pastorala este monitorizata de custodele sitului ROSCI0101 Larion, in
vederea evaluarii impactului acestei activitati asupra florei si faunei si pentru stabilirea
unor eventuale restrictii in zonele afectate.
Art. 10. - Custodele initiaza periodic studii pentru stabilirea capacitatii de suport a
pasunilor. Rezultatele acestor studii sunt aduse la cunostinta proprietarilor in vederea
reg lementa ri i corespunzatoa re a pasu natu u i.
Art. 11. - Colectarea de specii de flora si fauna se face numai cu avizul scris al
I
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custodelui.

Art. 12. - Capturarea fara drept a oricaror specii de fauna salbatica, distrugerea

cuiburilor pasarilor si colectarea oualor acestora in raza sitului ROSCI0101 Larion sunt
interzise.
Art. 13. - t1) Extragerea de resurse minerale si captarile de apa in scopuri comerciale
si industriale, fara avizul custodelui, sunt interzise pe suprafata sitului ROSC|0101
Larion.
(21 Extragerea de resurse minerale si captarile de apa in scopuri comerciale si
industriale in rezervatie sunt interzise.
Art. 14. - (1) Orice plan sau proiect care nu are o legatura directa cu situl ROSC|0101
Larion ori nu este necesar pentru managernentul acestuia, dar care ar putea sa il
afecteze in mod semnificativ, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, este
supus unei evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariei naturale protejate de
interes comunitar, avand in vedere obiectivele de conservare a acesteia.
(2) Avizul custodelui pentru planurile/proiectele mentionate la alin. (1) este obligatoriu.
Art. 15. - Modificarea planurilor de urbanism din vecinatatea sitului ROSC!0101
Larion se face cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu si cu avizul custodelui
sitului.
Art. 16. - (1) Custodele sustine cercetarea stiintifica ce se desfasoara in situl
ROSCIO101 Larion si are ca scop conservarea patrimoniuluifaunistic, forestier, floristic.
(2) Activitatile de cercetare stiintifica pe teritoriul rezervatiei se desfasoara cu avizul
custodelui, care le sprijina logistic si financiar, in limita posibilitatilor.
(3) Activitatea colaboratorilor externi se va desfasura pe baza unui contract de
cercetare, incheiat cu custodele sitului. Clauzele contractuale se stabilesc de comun
acord de catre parti, inclusiv dreptul de utilizare a rezultatelor cercetarilor.
Art. 17.- {1} Custodele actioneaza permanent pentru includerea sitului ROSCI0101
Larion in programe de cercetare nationala si internationala.
(2) Custodele initiaza, atunci cand este cazul, actiuni de repopulare cu specii de
plante si animale disparute, pe baza unor studii avizate conform reglementarilor in
vigoare.
(3) lntroducerea de specii alohtone pe teritoriul sitului ROSCIO101 Larion este
interzisa.

Art. 18. - Accesul turistilor in perimetrul sitului ROSC|0101 Larion este permis numai
pe traseele turistice omologate.

Art. 19. - Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale

in

vigoare. Tarifele se afiseaza la sediul custodelui.
Art. 20. - Vizitele de grup in perimetrul sitului ROSC|O101 Larion se desfasoara numai
in prezenta custodekri sau a reprezentantului acestuia.
Art.21. - Camparea pe suprafata sitului ROSCI0101 Larion se face numai in locuri
special amenajate si delimitate.
Art. 22. - Aprinderea focului pe suprafata sitului ROSCI0101 Larion este permisa
numai in locurile special amenajate.
Art. 23. - Abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSC!0101 Larion
este interzisa.
Art. 24. - Circulatia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor si a altor
vehicule este permisa numai pe drumuri existente - judetene, comunale si pe trasee
special amenajate si semnalizate ca atare.
Art. 25. - Distrugerea panourilor informative si indicatoare, a placilor, stalpilor sau a
semnelor de marcaj ale sitului ROSCI0101 Larion este strict interzisa.
Art. 26. - Fotografierea sau filmarea in scop comercial fara aprobarea custodelui este
interzisa in perimetrul rezervatiei.
Art.27. - Folosirea substantelor chimice periculoase pe teritoriul sitului ROSC|0101
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Larion este interzisa.

Art. 28. -

lncalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz,
raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila, conform
legislatiei in vigoare.
Art. 29. - Verificarea respectaril prezentului regulament se face de custodele sitului
ROSC|0101 Larion sau de alte persoane, potrivit legislatiei in vigoare. Personalul
autorizat sa verifice respectarea regulamentului isi dovedeste identitatea cu legitimatii
emise conform legii.
Art. 30. - Custodele are obligatia de a sesiza institutiile abilitate despre orice incalcare
a prezentului regulament a carei solutionare nu tine de competenta sa.
Art. 31. - ln cazul producerii fenomenelor de forta majora institutiile abilitate intervin
pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor
legale.
Art. 32. - Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, conform
legislatiei in vigoare.
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