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Anexa nr. 2 la Planul de Management 

 

 

 

REGULAMENTUL PARCULUI NAȚIONAL CEAHLĂU 

 

Capitolul I – Înființarea, scopul, limitele și managementul Parcului Național Ceahlău 

 

Art. 1.  

(1) Parcul Național Ceahlău, este o arie naturală protejată, constituită prin Hotărârea 

Consiliului de Miniştri nr. 1625/1955 şi reconfirmată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi 

protecţiei mediului nr. 7/1990 şi Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate.  

(2) Parcul Național Ceahlău, cu o suprafaţă de 7742,5 ha, a fost delimitat spaţial prin 

Hotărârea de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale 

şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu modificările ulterioare.   

(3) Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat prin 

Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2387/2011, pe o suprafaţă de 7737 ha, a fost 

declarat sit de importanţă comunitară ROSCI0024 Ceahlău ale cărui limite coincid aproape în 

totalitate cu cele ale Parcului Național Ceahlău. 

 

  Art. 2.  

(1) Parcul Național Ceahlău, fiind încadrat în categoria II I.U.C.N. este definit ca arie 

protejată administrată în special pentru protecţia ecosistemelor şi pentru recreere. 

(2) Parcul Național Ceahlău este situat în judeţul Neamţ, pe teritoriul administrativ al 

oraşului Bicaz şi al comunelor Ceahlău, Bicazul Ardelean şi Taşca. 

Art. 3. Parcul Național Ceahlău este preluat în administrare pe baza Contractului de 

administrare nr. 52181/ MMSC/08.10.2014, nr. 13792/CJN/08.10.2014, încheiat între Ministerul 

Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Neamț. 
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Art. 4.  

Obiectivele managementului Parcului Național Ceahlău sunt: 

a) conservarea şi protecţia diversităţii biologice şi a elementelor de peisaj; 

b) promovarea activităţilor de turism şi recreere, în concordanţă cu obiectivele de 

conservare a patrimoniului natural; 

c) interzicerea activităţilor antropice cu impact asupra mediului, care nu sunt în interesul 

comunităţilor locale din interiorul şi proximitatea ariei protejate şi care nu folosesc tehnici 

tradiţionale ori tehnologii noi cu impact redus asupra mediului; 

d) susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi monitorizare a mediului, care nu aduc 

prejudicii elementelor protejate; 

e) promovarea şi încurajarea activităţilor educaţionale la nivelul populaţiei locale, 

turiştilor şi publicului larg;  

f) promovarea acţiunilor de reconstrucţie ecologică în zonele în care echilibrul ecologic a 

fost afectat. 

 

Art. 5. Harta cu limitele și zonarea internă a Parcul Național Ceahlău a fost întocmită 

conform Hotărârii de Guvern nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, 

parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, cu 

modificările ulterioare și a Ordonanței de urgență 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 şi cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi 

mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a 

parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii 

biologice și este prezentată în Anexa nr. 2.1. care face parte integrantă din prezentul 

regulament. 

 

Art. 6. Zonarea internă a Parcului Național Ceahlău s-a făcut în conformitate cu 

prevederile Ordonanței de urgență 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, prin definirea, după 
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caz, a zonei de protecție strictă, zonei de protecție integrală, zonei de management durabil și a 

zonei de dezvoltare durabilă a activităților umane. 

În cuprinsul Parcului Național Ceahlău s-au delimitat următoarele zone: 

(1) Zona de protecție strictă: Rezervaţia ştiinţifică Ocolaşul Mare, Rezervaţia ştiinţifică 

Poliţa cu Crini.  

(1) Zona de protecție integrală:  

a) Ocolul Silvic Bicaz: u.a. 48-54, 64-94,106-115 din UP VIII Bistra , u.a. 38-45, 54-

57 din UP IX Neagra şi u.a. 42-44, 53-62 din UP X Izvorul Muntelui; 

b) Ocolul Silvic Poiana Teiului: u.a. 63-83, 87, 88 din UP I Izvorul Alb şi u.a. 34-38; 

50-52, 70, 72, 73, 80-86, 89-90, 91B, 91C, 95B, 97, 98A, 99-106, 112A, 112B, 113C 

din UP II Ceahlău;  

c) Restul suprafeței este reprezentată prin păşune. 

d) Monumentul naturii Cascada Duruitoarea, categoria III - IUCN; 

 (3) Zona de conservare durabilă sau zona – tampon are o suprafaţă de 2129,8 ha, 

reprezentând 27,5% din suprafaţa Parcului Național Ceahlău și include fond forestier care 

apartine de ocoalele silvice Bicaz si Poiana Teiului. 

(4) Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane este reprezentată de: 

a) Zona Durău 1 cu o suprafaţă de 16,47 ha de teren, pășune acoperită de 

vegetaţie forestieră regenerată, situată la limita exterioară a zonei de conservare durabilă;  

b) Zona Durău 2 cu o suprafaţă de 204,11 ha de teren împădurit şi păşune, inclusă 

cu 12,24 ha în intravilanul localităţilor Durău și Ceahlău, unitatea teritorială de referinţă 

Durăuaş, restul fiind fond forestier; 

c) Zona Fântanele cu o suprafaţă de 0,03 ha pe care sunt situate Cabana Fântanele 

cu anexele;  

d) Zona Staţia meteo Toaca cu o suprafaţă de 0,23 ha, pe care sunt amplasate 

clădirea staţiei meteo, platforma meteo şi antenele pentru televiziune și telefonie mobilă;  

e) Zona Cabana meteo are o suprafaţă de 0,04 ha în care sunt amplasate clădirea 

cabanei, construcţii anexe şi platformele cu echipamente specifice; 

f) Zona Dochia are suprafaţa de 0,48 ha şi include clădirea cabanei Dochia cu 

anexe;  
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g) Zona Izvorul Muntelui are o suprafaţă de 2,76 ha și este situată în intravilanul 

localităţii Izvorul Muntelui, conform Planului Urbanistic General al oraşului Bicaz. Pe 

această suprafaţă, de o parte şi de alta a drumului judeţean 155F sunt amplasate 

complexul cabanier Izvorul Muntelui, case de vacanţă cu construcţii anexă şi alte 

amenajări; 

h) Zona Poiana Stănile are o suprafaţă de 1,0 ha, ce aparţine schitului Antonie cel 

Mare şi cuprinde clădirea schitului şi temelia bisericii, anterioare preluării în administrare 

a Parcului Național Ceahlău de către Consiliul Judeţean Neamţ. Terenul pe care sunt 

situate a fost dat in concesiune Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de către Consiliul local 

al oraşului Bicaz; 

i) Zona Bicazul Ardelean – confluenţa dintre Bistra Mare şi pârâul Cintelic are o 

suprafaţă de 2,06 ha şi este situată în intravilanul comunei Bicazul Ardelean, conform 

Planului Urbanistic General al comunei Bicazul Ardelean. Terenul este ocupat de case de 

vacanţă; 

j) Zona Bicazul Ardelean – confluenţa dintre Bistra Mare şi pârâul Măngălăria are 

o suprafaţă de 2,46 ha și este situată în intravilanul comunei Bicazul Ardelean. În incinta 

proprietăţii sunt amplasate 12 construcţii cu diferite destinaţii amenajate înainte de 

preluarea în administrare a Parcului Național Ceahlău de către Consiliul Judeţean Neamţ 

în anul 2004; 

k) Zona Bicazul Ardelean – Frânturi este situată la confluenţa pârâului Bistra cu 

pârâul Frânturi şi are o suprafaţă de 1,7 ha inclusă în intravilanul satului Telec, conform 

Planului Urbanistic General al Comunei Bicazul Ardelean; 

l) Zona de dezvoltare durabilă Martin are o suprafaţă de 0,5 ha. Înainte de anul 

1989 în zonă a funcţionat o păstrăvărie a Ocolului Silvic Poiana Teiului; 

m) Zona de dezvoltare durabilă Schitul Cerebuc are o suprafaţa de 1,11 ha, 

prezintă vegetaţie specifică păşunilor şi include construcţii aparţinătoare de Schitul 

Cerebuc; 

n) Zona de dezvoltare durabilă Schitul Ștefan cel Mare și Sfânt cu o suprafață de 

0,2 ha. 
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Art. 7. Ariile naturale protejate care se suprapun pe Parcul Național Ceahlău sunt 

menționate în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 

1472/2014 privind aprobarea listei revizuite a ariilor naturale protejate care necesită structuri 

proprii de administrare şi a criteriilor de evaluare în baza cărora s-a stabilit necesitatea 

atribuirii în administrare a siturilor Natura 2000. 

 (2) În Parcul Național Ceahlău sunt incluse următoarele arii naturale protejate: 

a) Rezervaţia ştiinţifică Poliţa cu Crini, categoria Ia - IUCN; 

b) Monumentul naturii Cascada Duruitoarea, categoria III - IUCN; 

 

Art. 8. 

Managementul Parcului Național Ceahlău este asigurat de Direcția de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu sediul în 

staţiunea Durău, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ. 

 

Art. 9.  

(1) Consiliul Științific, cu rol de autoritate științifică pe teritoriul ariei naturale protejate, 

îndrumă activitatea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

(2) Consilul Științific avizează activiățile prevăzute de lege, în zonele de protecție 

integrală și în zonele de conservare durabilă. 

(3) Consiliul Științific analizează și avizează studiile de impact pentru activitățile/ 

programele/proiectele desfășurate pe întreg teritoriul Parcului Național Ceahlău. 

 

Art. 10. 

(1) Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Național Ceahlău este alcătuit din 

reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor 

neguvernamentale, autorităților și comunităților locale, care dețin cu orice titlu 

suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale 

protejate și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, 

conservare și dezvoltare durabilă a zonei. 

(2) Consiliul Consultativ de Administrare este consultat în elaborarea Planului de 

Management al Parcului Național Ceahlău. 
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(3) Activitatea Consiliului Consultativ de Administrare se face în baza Regulamentului 

propriu de organizare și funcționare, aprobat conform legii. 

 

Capitolul II - Reglementarea activităților în  Parcul Național Ceahlău 

 

Art.11.  

(1) Activități care se pot desfașura în zona de protecție strictă: 

a) activitãţi de cercetare științifică; 

b) educaţie ecologicã; 

c) activitãţi de ecoturism. 

(2) Activitãțile enumerate se vor desfãşura numai cu avizul Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău. 

(3) În vederea obţinerii avizului Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, 

cererea solicitantului va fi depusã cu cel puțin douã sãptãmâni înainte de data propusã pentru 

începerea activitãţii şi va cuprinde următoarele informaţii: 

a) instituţia/organizaţia solicitantului; 

b) obiectul de activitate al instituţiei/organizaţiei solicitantului; 

c) obiectivele, descrierea activitãţii propuse şi durata de desfășurare; 

d) personalul participant care să fie de maximum 9 persoane, calificarea ştiinţificã 

sau profesionalã. 

e) datele de contact ale conducãtorului echipei.  

 

Art. 12.  

(1) Activități care se pot desfășura în zona de protecţie integralã: 

a) activități ştiinţifice şi educative, cu avizul Direcției de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău; 

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 dreptul de utilizare a 

acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 

suprafeţele, în perioadele, cu speciile şi efectivele avizate de Direcția de 
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Administrare a Parcului Național Ceahlău, 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, în baza 

propunerii Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, cu avizul 

Consiliului Ştiinţific şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Direcției 

de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific, 

şi aprobarea de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific şi 

cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care 

calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora 

se fac la propunerea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza 

hotărârii Consiliului Ştiinţific şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură; 

h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori şi acţiunile de monitorizare a acestora, cu avizul Direcției 

de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

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 Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii 

Consiliului Ştiinţific şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură; 

j) în cazul unor proiecte sau planuri care trebuie realizate din considerente 

imperative de interes public major, se vor aplica prevederile Art. 28 din OUG nr. 

57/2007 cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În zona de protecţie integralã sunt interzise: 
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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 

siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale cât și celor destinate 

activității de prevenire a accidentelor turistice - punctele permanente de prim ajutor 

și intervenție de salvare montană. 

(3) În vederea obţinerii avizului Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, 

documentația care se depune la sediul acesteia, cu minim douã sãptãmâni înainte de data propusã 

pentru începerea activitãții și va cuprinde: 

a) În cazul alineat (1), litera a): 

i) instituţia/organizaţia solicitantului; 

ii) obiectul de activitate al instituţiei/organizaţiei solicitantului pentru care se 

solicită avizul; 

iii) descrierea succintă a activitãţilor propuse;  

iv) durata de desfãşurare pentru care se solicită avizul; 

v) componența echipei cu ocupația și rolul fiecăruia; 

vi) datele de contact ale persoanei care solicită avizul. 

b) În cazul alineat (1), litera c), solicitantul avizului va înainta către Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte 

de începerea sezonului de pãşunat, o cerere, avizată de către 

proprietaru/administratorul pășunii și care sã conţinã: 

i) datele de identificare ale solicitantului şi calitatea acestuia; 

ii) amplasamentul şi suprafaţa pentru care se solicitã avizul pentru 

paşunat; 

iii) speciile si numãrul de animale; 

iv) perioada pentru care se solicitã avizul. 

c) În cazul alineat (1), literele e), f), g), h) documentaţia în baza cãreia se solicitã 

avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău trebuie sã cuprindã: 

    i) solicitarea scrisã a administratorului pãdurii; 
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ii) actul de punere în valoare a materialului lemnos afectat/calamitat; 

iii) în cazul litera h), actul de constatare şi evaluare a gradaţiei 

dãunãtorilor forestieri sau un alt document de confirmare a înmulţirii în masã a 

dãunãtorilor. 

  

Art. 13.  

(1) Activități care se pot desfãşura în zona de conservare durabilă: 

a) ştiinţifice şi educative cu avizul administrației Parcului Național Ceahlău; 

b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii/investiţii cu avizul 

administrației Parcului Național Ceahlău; 

c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat de catre proprietarii care 

dețin pășuni sau care dețin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută 

prin legislația națională în vigoare, pe suprafeţele, în perioadele şi cu speciile şi 

efectivele avizate de Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, astfel 

încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și 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, în baza 

propunerii Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii 

Consiliului Ştiinţific şi aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului; 

f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi a 

reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Direcției 

de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific 

şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău, în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific şi 

ulterior cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul 

în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 

acestora se fac cu avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în 
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baza hotărârii Consiliului Ştiinţific şi aprobate ulterior de către autoritatea publică 

centrală care răspunde de silvicultură; 

h) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu 

necesită extrageri de arbori şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

i) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a 

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în 

cantităţi cuprinse în amenajamentele silvice se fac cu acordul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău. Pentru cantităţile care depăşesc 

prevederile amenajamentelor silvice, evacuarea materialului lemnos se face, în baza 

hotărârii Consiliului Ştiinţific și ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură; 

j) 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 Național Ceahlău 

sau de comunităţile locale, cu aprobarea Direcției de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău, pentru uz familial și nu industrial sau comercial; 

k) Activități tradiționale de cultivare a terenurilor agricole și de creștere a 

animalelor, precum și alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale; 

l) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor și lucrări 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 parcelele limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală; 

m)  aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturală a 

arboretelor, cu avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău: 

tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite 

şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, 

tratatmentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, cu perioada de 

regenerare de minimum 10 ani. Lucrările şi tratamentele silvice se vor desfăşura cu 

acordul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 
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(2) Documentația necesară în vederea obținerii avizului Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău care se va depune la sediul acesteia este: 

a)  în cazul alineat. (1), litera a), identică celei prevăzute la Art. 11, alin (3), litera a) 

al prezentului Regulament. 

b) în cazul alineat (1), litera c) solicitantul avizului va înainta o cerere către Direcția 

de Administrare a Parcului Național Ceahlău, cu cel putin 15 zile calendaristice 

înaintea începerii sezonului de pãşunat, care sã conţinã: 

i) date de identificare ale solicitantului şi calitatea acestuia; 

ii) amplasamentul şi suprafaţa pentru care se solicitã avizul pentru 

păşunat; 

iii) numãrul de animale şi speciile; 

iv) perioada pentru care se solicitã avizul. 

v) cererea de solicitare a avizului pentru pãşunat va fi avizatã de 

proprietarul/administratorul pãşunii. 

c) În cazul alineat (1), literele e), f), g), h), i), k), documentaţia în baza cãreia se 

solicitã avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău trebuie sã 

cuprindã: 

i) solicitarea scrisã a administratorului pãdurii; 

ii) actul de punere în valoare a materialului lemnos afectat/calamitat; 

iii) în cazul litera h), actul de constatare şi evaluare a gradaţiei 

dãunãtorilor forestieri sau un alt document de confirmare a înmulţirii 

în masã a dãunãtorilor. 

d) în cazul alineat (1), litera j), persoanele fizice sau juridice care 

deţin/administrează terenuri în interiorul Parcului Național Ceahlău vor înainta la 

Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău o cerere în acest sens, în 

care să specifice locul, produsul/produsele recoltate și cota/cantitatea propusă, 

perioada de recoltare şi numãrul de persoane participante la acţiune.  

 

Art. 14.  

(1) Activitãţi care se pot desfășura în zona de dezvoltare durabilă: 
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a) activităţile de construcții/investiţii, cu respectarea principiului de utilizare 

durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative 

semnificative asupra biodiversităţii, cu avizul Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău, conform planurilor de urbanism legal aprobate; 

b) activităţi ecoturistice; 

c) activităţi sportive şi de agrement, cu acordul Direcției de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău; 

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

e) activităţi de pescuit sportiv, industrial si piscicultură, cu acordul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

f) activităţi privind asigurarea sănătăţii oamenilor şi animalelor şi ridicarea gradului 

de civilizaţie şi confort; 

g) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări de conservare şi aplicarea de 

tratamente silvice, care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor, cu 

avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

h) activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol 

şi de creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de 

agricultură ecologică; 

i) recoltarea fructelor de pădure, a ciupercilor şi plantelor medicinale de către 

persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul 

Parcului Național Ceahlău sau de comunităţile locale, cu acordul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

j) alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale. 

(2) Pentru lucrări de investiții/dezvoltare care pot genera un impact negativ semnificativ 

asupra mediului, este necesar avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, emis 

în baza hotărârii Consiliului Științific. 

(3) Pentru avizarea lucrărilor de construcții/investiții este obligatorie efectuarea de studii 

de impact asupra mediului/evaluare adecvată. 

 

Silvicultură 
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Art. 15. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în Parcul Național 

Ceahlău, se execută numai activități silvice prevăzute în amenajamentele silvice cu respectarea 

reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a Parcului Național Ceahlău. 

(1) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău participă la lucrările 

conferințelor de amenajare a pădurilor și pășunilor de pe raza Parcului Național 

Ceahlău, în scopul punerii acestora în concordanță cu Planul de management al 

Parcului Național Ceahlău. 

(2) Administratorii fondului forestier național sau privat au obligația de a pune la 

dispoziția Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău toate documentele 

necesare verificării modului în care se respectă prevederile amenajamentelor silvice 

referitoare la aplicarea tratamentelor pentru fondul forestier național, precum și 

respectarea regimului silvic pentru vegetația forestieră din afara fondului forestier 

național de pe raza Parcului Național Ceahlău, urmând a sesiza organele abilitate în 

cazul nerespectării acestora. 

(3) Administratorii fondului forestier național au obligația de a pune la dispoziția 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău toate documentele necesare 

verificării modului în care se respectă prevederile amenajamentelor silvice și a 

normativelor în vigoare, referitoare la compozițiile de regenerare a pădurilor. 

(4) Structurile de administrare silvică sunt obligate să înainteze Direcției de Administrare 

a Parcului Național Ceahlău borderoul/planul de amplasare a tăierilor de masă 

lemnoasă pe suprafața Parcului Național Ceahlău, înainte de începerea noului an 

forestier pentru avizare. Modificările aduse borderourilor de masă lemnoasă pe 

parcursul derulării anului de producție, se vor aviza de către Direcția de Administrare 

a Parcului Național Ceahlău. 

(5) Structurile de administrare silvică sunt obligate să obțină avizul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău pe actele de punere in valoare, în situațiile 

în care nu se întocmesc borderouri de amplasare a masei lemnoase. 

(6) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău are dreptul de a verifica situația 

aplicării anuale a prevederilor amenajamentelor silvice de pe raza Parcului Național 

Ceahlău.  
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(7) Exploatarea masei lemnoase în parchetele aflate pe teritoriul Parcului Național 

Ceahlău se va face în conformitate cu Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 

1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și 

perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos și Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările și 

completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și 

completările ulterioare. 

(8) Pentru activitățile de protecție a pădurilor și acțiuni de prevenire a înmulțirii în masă a 

dăunătorilor forestieri care necesită evacuarea materialului lemnos din păduri, în 

cantități care depășesc prevederile amenajamentului, acțiuni de înlăturare a efectelor 

unor calamități, documentația care se depune la sediul Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău, în vederea obținerii acordului Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău și a avizului Consiliului Științific va cuprinde: 

i) solicitarea scrisă a administratorului pădurii; 

ii) actul de punere în valoare a materialului lemnos calamitat/afectat; 

iii) Situația volumelor de extras, comparativ cu prevederile 

amenajamentului; 

iv) Pentru aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe 

cale naturală a arboretelor, documentația care se depune la sediul 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău în vederea 

obținerii acordului, va cuprinde solicitarea scrisă a administratorului 

pădurii pentru avizarea borderourilor de amplasare a masei lemnoase, a 

actelor de punere în valoare și a tehnologiilor de exploatare a masei 

lemnoase. 

(9) Structurile de administrare a fondului forestier de pe raza Parcului Național Ceahlău 

vor transmite anual la Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în 

prima lună a anului calendaristic următor, volumul de masă lemnoasă exploatat în 

anul anterior, comparativ cu prevederile amenajamentului silvic. 
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(10) Personalul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău colaborează cu 

personalul silvic însărcinat cu gestionarea fondului forestier în baza unui protocol 

semnat între pãrţi. 

  

Vânătoare 

Art. 16. Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău, vânătoarea este interzisă.  

(1) La distanţe mai mici de 1 kilometru de limita Parcului Național Ceahlău se interzice 

hrănirea, amplasarea de hrănitori şi nădirea exemplarelor din speciile de interes 

cinegetic. 

(2)  Planurile de management cinegetic ale gestionarilor fondurilor cinegetice vor fi 

corelate la cerințele de conservare a speciilor din Planul de management al Parcului 

Național Ceahlău. 

(3)  Nu se vor recolta specii din fauna Parcului Național Ceahlău decât în interesul 

cercetării ştiinţifice, în baza legislației în vigoare. 

(4) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău participă la acțiunile de 

evaluare ale efectivelor speciilor de interes cinegetic, de pe fondurile cinegetice care 

se suprapun peste teritoriul Parcului Național Ceahlău. 

(5) Zona de liniște prevăzută conform prevederilor Legii vânătorii și a protecției 

fondului cinegetic nr. 407/2006 cu modificările și completările ulterioare este 

identificată pe teritoriul Parcului Național Ceahlău în bazinul pârâului Slatina, cu 

începere din zona Obcina Tirsoara, vârful Slatinei, Obcina Lacurilor, La Scaune, 

Jgheabul lui Vodă, Piciorul Șchiop, Piciorul lui Bucur, confluența pâraielor Slatina - 

Martin și înglobează trei bazine hidrografice, Slatina - parțial, Martin și Rupturi. 

(6) În interiorul zonei de liniște, se interzic următoarele: 

a) acessul turistic, excepție făcând traseele deja existente cu posibilitatea 

unor reglementări pe anumite perioade; 

b) poluarea fonică de orice fel; 

c) exploatarea resurselor regenerabile; 

d) accesul vehiculelor cu combustibili fosili, excepție făcând: 

i) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

ii) Administratorii fondului cinegetic; 
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iii) Alte instituții ale statului în exercițiul funcțiunii cu anunțarea 

oficială în prealabil a Direcției de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău și a administratorilor fondului cinegetic. 

e) exploatările forestiere în perioadele de acuplări și fătări pentru speciile de 

interes cinegetic: 

i)  15 ianuarie – 15 februarie, lup și pisică sălbatică; 

ii) 15 mai – 15 iunie, urs; 

iii) 15 iulie – 15 august, căprioară; 

iv) 10 septembrie – 15 octombrie, boncănitul la cerb; 

v) 1 noiembrie – 15 decembrie la mistreț; 

vi) 31 martie – 30 mai, pentru fătarea speciilor. 

 

Pescuit 

Art. 17. Amenajările piscicole, popularea, creşterea, dezvoltarea şi valorificarea peştelui 

se va face cu acordul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

(2) Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău pescuitul este interzis în afara amenajărilor 

piscicole. 

(3) Acțiunile de repopulare artificială a fondurilor de pescuit se vor face de către 

gestionarii fondurilor de pescuit, numai cu specii indigene și cu avizul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

(4) Personalul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău are dreptul de a 

verifica legalitatea practicării pescuitului pe raza Parcului Național Ceahlău conform 

prevederilor legale. 

 

Utilizarea raţională a pajiştilor 

Art. 18. (1) Pajiştile şi fâneţele din Parcul Național Ceahlău se pot utiliza în mod raţional 

pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animalele domestice proprietatea membrilor comunităţilor 

ce 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 aprobate de 

Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău, asfel încât sa nu fie afectate habitatele 

naturale şi speciile de flora şi faună prezente. 
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 (2) Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău, activitatea pastorală se desfăşoară 

respectându-se studiile de specialitate în domeniu, inclusiv încărcătura de animale conform 

bonităţii păşunilor subalpine şi alpine, stabilită prin amenajamentele silvopastorale realizate de 

specialişti în domeniu şi plătite de cei care le folosesc. Studiile silvo-pastorale se vor corela cu 

planul de management al Parcului Național Ceahlău.  

 (3) Păşunatul se va supune următoarelor reglementări: 

 a) este interzis păşunatul cu capre; 

 b) este strict interzis păşunatul pe teritoriul Rezervaţilor Ştiinţifice Ocolaşul Mare şi 

Poliţa cu Crini, pe grohotişuri şi pe stâncăriile înierbate; 

 c) se interzice păşunatul şi deplasarea turmelor pe traseele turistice; 

 d) amplasarea stânelor este permisă numai cu aprobarea Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău. Acestea vor fi adaptate specificului montan şi se vor încadra în 

peisaj; 

 e) este interzisă amplasarea stânelor şi a locurilor de târlire în imediata apropiere a 

pâraielor; 

 f) numărul de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, conform reglementarilor 

legale. Câinii vor avea obligatoriu jujee şi vor fi dehelmintizaţi şi vaccinaţi, dovedindu-se acest 

lucru prin carnetul de sănătate. 

 (4) Proprietarii/administratorii păşunilor vor suporta consecinţele legale pentru încheierea 

unor contracte de păşunat care nu respectă prevederile legale privind păşunatul cum ar fi 

respectarea capacităţii de suport a păşunilor, locul de păşunat, speciile de animale domestice, 

numărul de câini şi altele asemenea. 

(5) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău are dreptul de a verifica în teren 

respectarea legalităţii privind păşunatul și de a anula avizul în cazul în care nu sunt respectate 

cerințele. 

 

Cercetare ştiinţifică  

Art. 19. (1) Activitatea de cercetare ştiinţifică în Parcul Național Ceahlău va avea ca 

obiectiv principal studiul şi conservarea patrimoniului natural. 
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 (2) După inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de vulnerabilitate, Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău va asigura monitorizarea elementelor endemice, 

vulnerabile, periclitate sau rare precum şi a habitatelor şi a speciilor indicatoare. 

 (3) Proiectele de cercetare ştiinţifică asupra Parcului Național Ceahlău se vor desfăşura 

cu acordul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău şi a Consiliului Ştiinţific. 

Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău va sprijini logistic, la solicitare şi în 

măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare a terţilor desfăşurată pe teritoriul Parcului Național 

Ceahlău. Rezultatele obţinute în urma derulării studiilor/cercetărilor vot fi transmise în copie 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

 (4) Rezultatele avizate de forurile ştiinţifice abilitate şi care urmează a fi preluate din 

proiectele şi temele de cercetare vor fi utilizate pentru propuneri de acţiuni și măsuri. 

 (5) Modul de valorificare şi implementare a rezultatelor cercetărilor în cadrul Planului de 

Management se vor stabili prin protocoale între Direcția de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău şi responsabilii proiectelor de cercetare.  

 

Activitatea speologică  

Art. 20 

(1) Identificarea şi localizarea fenomenelor de natură carstică se face prin Planul de 

Management. 

 (2) Activitatea de explorare speologică se va face conform reglementărilor în vigoare, cu 

acordul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

(3) Colectarea de eşantioane de orice natură din mediul cavernicol este interzisă, cu 

excepţia proiectelor avizate de Consiliul Ştiinţific al Direcției de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău în scopul cercetării științifice. 

 

Exploatarea resurselor naturale neregenerabile 

Art. 21. 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 Parcului 

Național Ceahlău. 

 

Turism, reguli de vizitare  
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Art. 22. (1) În Parcul Național Ceahlău sunt permise activităţi de turism şi recreere, 

numai cu respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament;  

(2) Punctele de acces în Parcul Național Ceahlău sunt: 

  a) Poarta 1: Durău, comuna Ceahlău – este situată în zona de V-NV a Parcului Național 

Ceahlău, deserveşte un număr de trei trasee turistice, care fac legătura între Staţiunea Durău şi 

Cabana Dochia; 

  b) Poarta 2: Izvorul Muntelui – este situată în zona de est a Parcului Național Ceahlău şi 

deserveşte un număr de trei trasee turistice care fac legătura între Cabana Izvorul Muntelui şi 

Cabana Dochia; 

 b) Poarta 3: Bistra – situată la confluenţa pârâului Bistra Mare cu Bistra Mica, face 

legătura între comuna Bicazul Ardelean şi Cabana Dochia, prin traseul turistic La Scaune; 

 d) Poarta 4: Neagra – situată pe pârâul Neagra Mare, face legătura între comuna Taşca şi 

Cabana Dochia. 

(3) În rezervațiile științifice se poate practica ecoturismul cu acordul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău, cu grupuri de până la nouă vizitatori, însoţiţi 

obligatoriu de un reprezentant al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

 (4) Specialiştii, cercetătorii ştiinţifici pot desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică în 

rezervațiile științifice cu acordul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău şi cu 

obligaţia prezentării unui raport cuprinzând rezultatele cercetării.  

 (5) Sunt exceptate de la restricţii impuse persoanele autorizate pentru activități de 

prevenire a accidentelor turistice intervenţii de căutare-salvare sau intervenţii pentru înlăturarea 

efectelor unor calamităţi naturale. 

 (6) Accesul vizitatorilor, camparea şi trecerea cu animale pe teritoriul Parcului Național 

Ceahlău se face după achitarea unui tarif, conform prevederilor legale în vigoare. 

  (7) Valoarea tarifelor taxelor se propune de către Direcțiade Administrare a Parcului 

Național Ceahlău şi se stabileşte prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ cu avizul autorității 

centrale pentru protecția mediului. Taxa de acces pentru vizitatori asigură accesul pe toate 

traseele marcate din Parcul Național Ceahlău.  

 (8) Vor fi exceptaţi de la plata taxei de acces: 

a) copiii sub 5 ani; 

b) membrii Consiliului Ştiinţific şi Consiliului Consultativ de Administrare; 
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c) voluntarii care dovedesc în baza unei adrese sau contract de voluntariat că prestează 

activităţi pentru Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

d) personalul permanent şi voluntarii Serviciului Salvamont; 

e) personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza Parcului Național Ceahlău în interes 

de serviciu, în cadrul acordurilor stabilite cu Direcția de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău și gestionarii fondurilor cinegetice care se suprapun peste aria protejată; 

f) deţinătorii de terenuri şi anexe gospodăreşti din Parcul Național Ceahlău sau din 

vecinătatea acestuia, la care accesul se face prin Parcul Național Ceahlău; 

g) personalul locaţiilor autorizate să funcţioneze pe teritoriul Parcului Național Ceahlău; 

h) veteranii de război. 

(9) În perioada afluxului mare de vizitatori 15 iunie – 15 septembrie pentru informarea, 

îndrumarea şi taxarea turiştilor, Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău poate 

angaja pe bază de contracte sau convenţii civile de prestări servicii, personal suplimentar. 

(10) Parcul poate fi vizitat numai pe traseele turistice omologate, marcate cu semne 

convenţionale – marcaje vopsite cu bandă, triunghi, cruce sau punct de culori diferite, funcţie de 

trasee, şi încadrate în alb; 

 (11) Abaterea de la traseele menţionate în alineatul (1) este interzisă. Excepţie fac 

următoarele categorii: 

a) personalul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău aflat în interes de 

serviciu; 

b) voluntari angajaţi de Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

c) membrii echipelor Salvamont și voluntarii acestora în acţiuni de salvare, patrulare sau 

antrenamente; 

d) personalul silvic, lucrători ai serviciilor de jandarmerie montană cu atribuţii de 

serviciu; 

e) lucrători ai poliţiei, armatei, pompieri s.a., în exerciţiul funcţiunii, însoţiţi de 

reprezentanţii Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău; 

f) cercetători incluşi în proiectele de cercetare; 

g) participanţii la competiţii, tabere organizate, numai în cazul în care, prin programul 

acţiunii, s-a solicitat abaterea de la trasee iar acest lucru a fost aprobat de către Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău şi sunt însoţiţi de lucrători ai Serviciului Salvamont; 
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h) accesul alpiniştilor echipaţi până la intrarea pe traseele de alpinism; 

i) accesul speologilor până la obiectivul de explorare; 

 (12) Amenajarea, întreţinerea şi reabilitarea traseelor turistice şi amenajarea de noi trasee 

precum şi instalarea panourilor indicatoare şi informative se face în baza Hotărârii de Guvern  nr. 

77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea 

activităţii de salvare în munţi. 

(13) Camparea pe teritoriul Parcului Național Ceahlău este permisă numai în locurile de 

campare amenajate în acest sens. 

  (14) În afara locurilor de campare amenajate, camparea este permisă, cu aprobarea 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, în următoarele situaţii: 

a) pentru derularea unor activităţi de cercetare; 

b) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul Parcului Național Ceahlău, în situaţia în 

care sarcinile primite o impun; 

c) în cazuri de urgenţă este permisă înnoptarea în bivuac. 

 (15) La amenajarea locurilor de campare este interzisă: 

a) săparea şanţurilor în jurul corturilor; 

b) dizlocarea de brazde de sol vegetal pentru protecţia corturilor; 

c) folosirea sub corturi a materialelor vegetale de exemplu cetină, ferigă, muşchi, crengi,.  

(16) Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău aprinderea şi folosirea focului deschis în 

afara vetrelor special amenajate şi semnalizate de Direcția de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău este interzisă.  

(17) Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Național Ceahlău se reglementează astfel: 

a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice natură pe teritoriul Parcului Național 

Ceahlău; 

b) turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează în timpul deplasarii şi 

staţionării în parc şi de a le depozita în afara Parcului Național Ceahlău sau în locurile amenajate 

pentru colectarea deşeurilor amenajate pe teritoriul Parcului Național Ceahlău;  

c) deşeurile depozitate în locurile special amenajate vor fi evacuate periodic de către 

angajaţii Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău sau prin acţiunile de ecologizare 

întreprinse de diferite asociaţii, organizaţii sau grupuri de voluntari sub supravegherea şi 

îndrumarea angajaţilor Parcului Național Ceahlău; 
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d) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău va încheia contracte de prestări 

servicii cu firmele de salubritate care operează în localităţile de la limita Parcului Național 

Ceahlău pentru transportul deşeurilor la rampele de depozitare din zonă; 

e) deşeurile provenite de la cabanele turistice sau alte locaţii care îşi desfaşoară 

activitatea în arealul Parcului Național Ceahlău vor fi depozitate temporar în incinta acestora, în 

locurile special amenajate, pentru a nu fi accesibile câinilor şi animalelor sălbatice, urmând a fi 

evacuate ulterior prin grija administratorilor acestora. 

(18) Pentru protecția biodiversității sunt interzise:  

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor 

aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  

b) deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor din 

natură;  

c) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă. 

d) se interzice culegerea, tăierea sau dezrădăcinarea şi distrugerea cu intenţie a florei. 

e) se interzice deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale 

exemplarelor de floră și faună luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. 

Excepţiile se aprobă de Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău şi alte foruri 

competente cu avizul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

 (19) Accesul cu animale de companie: 

a) pe teritoriul Parcului Național Ceahlău accesul câinilor însoţitori este permis numai 

dacă aceştia sunt ţinuţi permanent în lesă si cu achitarea de către proprietari a taxei de acces.  

b) accesul este permis numai dacă posesorii de câini dovedesc prin carnete de sanatate că 

aceştia sunt vaccinaţi. 

c) agenţii de teren şi formaţiunile Salvamont pot utiliza în acţiunile de pază, intervenţie si 

salvare câinii utilitari. 

(20) Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău este strict interzisă perturbarea liniştii. La 

cabanele situate în arealul Parcului Național Ceahlău nu este permisă organizarea activitãţilor de 

orice gen care nu respectă legislaţia în vigoare privind emisiile şi nivelul de zgomot admis.  

(21) Este strict interzisă: 

  a) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, 

stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice; 
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  b) degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor sau a oricărei alte construcţii ori 

amenajări de pe teritoriul Parcului Național Ceahlău. 

(22) Este strict interzisă: 

a) utilizarea oricărui tip de detergent şi săpun pentru spălare în apele curgătoare;  

b) spălarea vehiculelor de orice fel în apele curgătoare şi la izvoarele situate pe teritoriul 

Parcului Național Ceahlău. 

(23) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău monitorizează efectul produs 

de activităţile turistice în scopul stabilirii impactului acestei activităţi asupra biodiversităţii din 

Parc şi a stării traseelor turistice. În cazul depistării unui impact negativ se vor stabili măsurile de 

protecţie ce se impun, mergând până la restricţionarea accesului turiştilor. 

(24) Pe drumurile care intră pe teritoriul Parcului Național Ceahlău se vor afişa panouri 

de avertizare şi se vor monta bariere, unde este cazul, pentru a nu se permite accesul vehiculelor 

care folosesc combustibili fosili. 

Pe traseele turistice este strict interzis accesul motorizat, excepţie făcând următoarele 

cazuri: 

a) personalul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău în patrulare sau 

misiune; 

b) personalul Serviciului Salvamont în misiune, patrulare şi antrenamente; 

c) personalul Jandarmeriei montane, a poliţiei, pompierilor în exerciţiu şi misiune; 

d) proprietarii de terenuri si imobile situate în Parcul Național Ceahlău pe traseele 

avizate de Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău. 

(25) Aterizarea elicopterelor în Parcului Național Ceahlău se face cu acordul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău.  

(26) Fotografierea sau filmarea în scopuri comerciale nu este permisă decât cu aprobarea 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, după achitarea unei taxe şi cu 

menţionarea faptului că fotografiile/imaginile au fost preluate de pe teritoriul Parcului Național 

Ceahlău.  

 Art. 23 Serviciul Salvamont 

(1) Pe teritoriul Parcului Național Ceahlău acţionează unități de salvare montană 

denumite Salvamont care asigură permanenţe în puncte fixe, patrulează pe trasee şi participă la 

acţiuni de intervenţie în caz de accidente. 
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(2) Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău colaborează cu formaţiunile 

Salvamont şi le sprijină logistic dacă acesta este solicitat. 

(3) Cursurile/concursurile de alpinism sau orice tipuri de întreceri sportive ce se 

organizează pe teritoriul Parcului Național Ceahlău sunt permise cu avizul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău si al Serviciului Public Salvamont, dacă acestea vor fi 

conduse de instructori autorizaţi. La prezentarea cererii privind organizarea cursurilor va fi 

înaintat şi actul care certifică autorizarea. 

 

Art. 24. Construcţii 

(1) Pe teritoriul Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău sunt interzise 

activităţi de construcţii/investiţii cu exceptia celor destinate administrării ariei naturale protejate 

şi/sau activităţilor turistice, sportive, de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării 

siguranţei naţionale și de salvare montană, asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi 

animalelor şi prevenirea sau înlăturarea unor calamităţi naturale; 

(2) Orice activitate de construcţie/investiţie desfăşurată în Parc şi în vecinătatea Parcului 

Național Ceahlău, susceptibilă a avea un impact negativ asupra Parcului Național Ceahlău, se va 

derula numai după evaluarea impactului asupra factorilor de mediu/evaluare adecvată, conform 

legislaţiei în vigoare şi după obţinerea avizului Direcției de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău. 

 

Art. 25. Studii, proiecte şi activităţi 

Orice studii sau proiecte care planifică activităţi de exploatare a resurselor naturale sau de 

derulare a unor activităţi pe suprafaţa Parcului Național Ceahlău şi în vecinătatea sa, indiferent 

de natura lor: silvice (amenajamente şi alte studii), agricole, zootehnice, turistice, geologice, 

hidrotehnice, de evaluare a fondului cinegetic şi/sau piscicol ş.a., activităţi sportive şi de 

agrement se vor supune, obligatoriu, de către proiectanţi avizării de către Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău şi, după caz, cu avizul Consiliul Ştiinţific.  

 

Art. 26.   

(1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru 

comunele și suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului Parcului Național Ceahlău se face 
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de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentații a 

prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară menționat. 

(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și 

urbanism menționate la alin. (1) se fac cu avizul Direcției de Administrare a Parcului Național 

Ceahlău, pentru asigurarea conformității cu prevederile planului de management. 

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționale la alin. (1) 

modificate și/sau actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la 

alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate și limitele Parcului Național Ceahlău. 

 

Art. 27. Surse de finanţare 

Finanţarea activităţii Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău se asigură din 

fonduri provenite din: 

a) bugetul de stat prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Consiliile locale; 

b) surse proprii (din activităţile proprii şi din încasarea taxelor de vizitare);  

c) proiecte întocmite de Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău sau în 

colaborare cu alte instituţii/organizaţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau 

internaţionale; 

d) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii şi altele asemenea. 

 

Art. 28. Alte reglementări 

(1) În situaţii de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale), instituţiile abilitate pot 

interveni conform prevederilor legale. Acestea au obligaţia să înştiinţeze şi să semnaleze 

Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău despre: natura intervenţiei, locul 

producerii, personalul antrenat în acţiuni şi mijloacele şi tehnica de intervenţie. Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare 

în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea evenimente. 

 (2) Intervenţiile în situaţii speciale (epizootii, focare de infestaţie, pagube produse de 

fauna cinegetică, înmulţiri necontrolate) se execută cu avizul Direcției de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău, emis după caz, în baza avizului Consiliului Ştiinţific şi a autorităţilor 

centrale de mediu, pentru silvicultură şi sanitar-veterinare. 
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Capitolul III - Sancțiuni 

 

Art. 29. Sancțiuni 

(4) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, civilă, penală, sau administrativă, iar sancțiunile respective se 

aplică de către instituțiile responsabile, în condițiile legii, după caz. 

 

Capitolul IV – Dispoziții finale 

 

Art. 30. Dispoziții finale 

(1) Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul Direcției de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău și de către personalul cu atribuții de control 

din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, autoritatea publică centrală pentru protecția 

mediului și structurile teritoriale ale acesteia cu responsabilități în domeniul protecției 

mediului și, respectiv autorității publice centrale pentru silvicultură și structurile 

locale ale acesteia, inspectoratele județene de poliție, inspectoratele județene de 

jandarmi. 

(2) Modificarea prezentului Regulament se face de către Direcția de Administrare a 

Parcului Național Ceahlău, cu avizul Consiliului Ştiințific și al Consiliului 

Consultativ de Administrare al Parcului Național Ceahlău şi se aprobă prin Ordin de 

ministru, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

(3) Regulamentul, precum şi cuantumul taxelor şi amenzilor stabilite prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Neamţ vor fi aduse la cunoştinţa publicului. 

(4) Prezentul Regulament a fost elaborat de către Direcția de Administrare a Parcului 

Național Ceahlău și avizat favorabil de Consiliul Ştiinţific şi Consiliul Consultativ. 

(5) Harta Parcului Național Ceahlău – delimitarea şi zonarea internã, din anexa nr. 2.1 

face parte integrantă din prezentul Regulament. 

(6) Obligativitatea instituţiilor abilitate, de a înştiinţa în prealabil Direcția de 

Administrare a Parcului Național Ceahlău e, pentru a interveni în cazul producerii de 

fenomene de forţă majoră este arbitrară şi forţată, întrucât în eventualitatea producerii 
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unor dezastre sau calamităţi naturale, în baza prerogativelor conferite de cadrul legal 

cu aplicabilitate în domeniu, prefectul va dispune şi urmări executarea acelor 

dispoziţii necesare pentru limitarea/înlăturarea deîndată a efectelor acestora. 

(7) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare. Aplicarea 

prezentului Regulament se face de către Administrator și de către personalul 

instituţiilor statului, abilitat să constate şi să aplice sancţiuni potrivit competenţelor 

legale. 

(8) În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, după aprobarea prezentului 

regulament, autoritățile publice locale competente au obligația de a actualiza 

documentațiile de amenajarea teritoriului şi urbanism, prin integrarea în cuprinsul lor 

a prevederilor referitoare la aria naturală protejată. Totodată, documentațiile de 

amenajarea teritoriului şi urbanism care vor fi realizate ulterior aprobării prezentului 

regulament trebuie să conțină prevederi referitoare la aria naturală protejată. 

(9) După aprobarea Regulamentului ariei naturale protejate, administratorul va informa 

autoritățile administrației publice locale competente asupra obligativității actualizării 

Planului de Amenajare a teritoriului Județean și a Planului Urbanistic General, prin 

integrarea prevederilor referitoare la aria naturală protejată în cuprinsul acestora. 

(10) Avizul Administratorului ariei naturale protejate este necesar atât pentru actualizarea 

documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism existente, cât şi pentru cele 

care vor fi elaborate în viitor. 

(11) Administratorul ariei naturale protejate avizează documentația de amenajare a 

teritoriului și documentația de urbanism, în care sunt incluse limitele ariei naturale 

protejate. 

(12) În vederea localizării cu exactitate a ariei naturale protejate în documentaţiile de 

amenajarea teritoriului şi urbanism, în piesele grafice/desenate ale documentaţiilor, 

este necesar ca, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale competente, să fie 

incluse şi limitele ariei naturale protejate cu eventuala zonare a acesteia, potrivit 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
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naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

modificările ulterioare. 

(13) Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate revine de Consiliul 

Județean Neamț, denumit în continuare administrator, în conformitate cu Contractul 

de Administrare al Parcului Naţional Ceahlău nr. 52181/MMSC/08.10.2014, nr. 

13792/CJN/08.10.2014, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice 

și Consiliul Județean Neamț. 
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Anexa la Regulament 

Harta Parcului Național Ceahlău 

 


