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Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL  

SITULUI ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI 
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CAPITOLUL I. ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE ŞI MANAGEMENTUL  

SITULUI ROSCI0234 STÂNCA ȘTEFĂNEȘTI 

 

Art. 1 ROSCI0234 Stânca Ștefănești este un sit de importanţă comunitară, desemnat prin 

Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei 

ecologice europene Natura 2000 în România, modificat și completat prin Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 2387/2011.  

Art. 2 (1) Limitele ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești pot fi vizualizate pe 

website-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

(2) În piesele grafice/desenate ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism vor 

fi incluse limitele sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești. 

(3) Autorităţile administrației publice locale competente și administratorii de terenuri au 

obligaţia de a actualiza documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prin integrarea 

în cuprinsul lor, a prevederilor referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca 

Ștefănești, după aprobarea prezentului regulament. 

(4) Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism realizate ulterior aprobării 

prezentului regulament vor include prevederi referitoare la aria naturală protejată ROSCI0234 

Stânca Ștefănești. 

(5) La elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism ce 

cuprind și suprafețe din aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești sau din imediata 

vecinătate a acesteia, este necesar avizul custodelui. 

Art. 3 Responsabilitatea managementului ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești 

revine custodelui, care va asigura coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza acestuia, 

în vederea conservării biodiversității specifice, în conformitate cu Planul de management. 
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CAPITOLUL II. ACTIVITĂŢI PERMISE ŞI OBLIGAŢIILE LEGATE DE 

DESFĂŞURAREA ACESTOR ACTIVITĂŢI 

 

Art. 4 (1) Utilizarea pajiştilor este permisă doar pentru proprietarii de terenuri din zona ariei 

naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești cu obligaţia respectării prezentului regulament 

şi a Planului de management. 

(2) Activitățile de utilizare a pajiştilor vor fi planificate și monitorizate de custodele sitului, 

pentru evaluarea impactului acestor activităţi asupra habitatului din sit şi pentru stabilirea unor 

eventuale restricţii în zonele afectate. Accesul animalelor ierbivore pe suprafața habitatului va fi 

strict controlat. 

(3) Cositul, pe suprafața habitatului 6110*, este limitat și se va putea realiza doar manual, după 

perioada de fructificare a speciilor de plante ierboase.  

(4) În situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești este interzisă vânătoarea. 

(5) În caz de fenomene de forță majoră – incendii, calamități naturale, focare de infecții - este 

permisă intervenția instituțiilor abilitate cu înștiințarea custodelui și participarea acestuia la 

mobilizarea și luarea măsurilor de prevenire, reducere și eliminare a efectelor negative asupra 

ecosistemelor. 

(6) Custodele va iniția realizarea de studii privind controlul speciilor colonizatoare şi invazive, și 

pentru refacerea naturală a covorului vegetal din sit aflat sub influenţa schimbărilor climatice. 

(7) Accesul/vizitarea sitului ROSCI0234 Stânca Ștefănești se face solitar sau în grupuri de 

maxim 10 persoane. Vizitarea în grupuri mai mari de 3 persoane se face numai cu acordul scris 

al custodelui. 

(8) Cu aprobarea custodelui sunt permise amplasarea panourilor indicatoare și informative și 

întreținerea ori efectuarea marcajelor în sit. 

Art. 5. (1) Se interzice abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului ROSCI0234 

Stânca Ștefănești. Turiștii au obligația evacuării deșeurilor generate pe timpul vizitei. 

(2) Se interzice introducerea și depozitarea substanțelor toxice, explozive sau alte categorii de 

substanțe pe teritoriul sitului. 

Art. 6. Exploatarea resurselor minerale neregenerabile, a rocii de suprafață  din situl ROSCI0234 

Stânca Ștefănești este interzisă. 

Art. 7 Gospodărirea terenurilor cu pajiști incluse în sit se supune următoarelor reglementări: 
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a) să nu se afecteze regimul hidrologic al pajiştilor, prin drenare, desecare;  

b) să fie combătute speciile de plante exotice invazive; 

c) să fie eliminate speciile de arbuști de pe substratul calcaros, mai ales unde roca este mai mult 

sau mai puțin acoperită cu strat vegetal, cu menținerea litierei la aproximativ 2 cm grosime; 

d) să fie evitate activitățile de extragere și călcare repetată a speciilor de plante, cu excepția 

activităților strict necesare efectuate de angajați care acționează în zona de graniță. 

Art. 8 Colectarea speciilor de floră sălbatică, altele decât cele protejate prin lege, se poate face 

pe suprafaţa ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești cu autorizaţie pentru 

recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare emisă de autoritatea teritorială pentru 

protecția mediului  şi cu avizul custodelui. 

Art. 9 (1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu aria naturală protejată 

ROSCI0234 Stânca Ștefănești, dar care ar putea afecta în mod semnificativ situl, singur sau în 

combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale 

asupra sitului, având în vedere obiectivele de conservare ale acestuia. 

(2) Este interzisă dezvoltarea și schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor care pot afecta 

suprafețele și funcția habitatului de interes conservativ. 

(3) În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi pe 

raza ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești este necesar avizul custodelui.  

Art. 10 (1) Custodele susţine cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară în aria naturală protejată 

ROSCI0234 Stânca Ștefănești şi are ca scop conservarea habitatului de interes conservativ. 

(2) Colectarea de probe şi eşantioane de pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca 

Ștefănești pentru teme de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material didactic se face cu avizul 

custodelui. 

(3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale protejate ROSCI0234 Stânca 

Ștefănești se desfăşoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic şi financiar, în limita 

posibilităţilor. 

(4) Activitatea colaboratorilor externi se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare, încheiat 

cu custodele sitului, iar rezultatul cercetărilor este pus la dispoziţia custodelui. 

Art. 11 Custodele acţionează permanent pentru includerea ariei naturale protejate ROSCI0234 

Stânca Ștefănești în programe de cercetare naţională şi internaţională. 
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Art. 12 Custodele poate institui un sistem de tarife de vizitare a sitului, conform prevederilor 

legale în vigoare. 

Art. 13 (1) Este interzis focul deschis/incendierea vegetaţiei atât pe suprafaţa ariei naturale 

protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești cât și în zona limitrofă acesteia. 

(2) Custodele va interveni cu dotările și mijloacele tehnice adecvate de intervenție în caz de 

incendiu, în aria naturală protejată.  

Art. 14 Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, a plăcilor, a stâlpilor 

sau a semnelor de marcaj pentru aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca Ștefănești este 

interzisă. 

Art. 15 Pentru speciile de păsări sălbatice existente în situl ROSCI0234 Stânca Ștefănești sau în 

vecinătatea lui, sunt interzise următoarele: 

a) uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată; 

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

c) perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare; 

d) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea; 

e) vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în 

stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea. 

Art. 16 Este interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial, în perimetrul ariei naturale 

protejate ROSCI0234 Stânca Ștefănești, fără avizul custodelui. 

Art. 17 Finanţarea pentru activităţile desfăşurate în aria naturală protejată ROSCI0234 Stânca 

Ștefănești se asigură din fonduri provenite:  

a) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale; 

b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife, de acordare de avize; 

c) din proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate 

prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

d) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii. 

 

CAPITOLUL III. SANCŢIUNI 

 

Art. 18 Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare. 
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Art. 19 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform legislației 

în vigoare. 

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 20 În cazul situațiilor de forţă majoră, generate de calamități naturale sau conflicte militare 

în zona graniță, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor 

fenomene, conform prevederilor legale. 

Art. 21 Verificarea respectării prezentului regulament se va face de către custode sau de alte 

persoane abilitate, potrivit legislaţiei în vigoare.  

Art. 22 Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a 

prezentului regulament, a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa. 

Art. 23 Aplicarea prezentului regulament se va face de către custode și de către personalul 

instituțiilor statului, abilitat să constate și să aplice sancțiuni potrivit competențelor legale. 

Art. 24 Custodele stabilește acțiuni de urmărire a respectării prezentului regulament împreună cu 

Inspectoratele Județene de Jandarmi, precum și prin protocoale și planuri de colaborare, conform 

competențelor acestora. 

Art. 25 Încălcarea prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravențională, 

penală, materială sau civilă, potrivit legislației în vigoare.  

Art. 26 Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui de către autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului, conform legislaţiei în vigoare. 

 

 


