REGULAMENTUL ROSCI0328 OBCINELE BUCOVINEI ŞI AL
REZERVAŢIILOR CODRUL SECULAR LOBEN ŞI PĂDUREA
VOIVODEASA

Capitolul I - Introducere

Art. 1.

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile

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 şi completările
ulterioare.
Art. 2. Regulamentul cuprinde prevederile legate de activităţile umane permise
şi modul lor de aprobare, precum şi activităţile restricţionate sau interzise pe teritoriul
ariilor naturale protejate.
Art. 3. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate
persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau
care desfăşoară activităţi în perimetrul sau vecinătatea ariilor naturale protejate.
Art. 4. Responsabilitatea managementului Sitului Natura 2000 ROSCI0328
Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor: Rezervaţia naturală Codrul Secular Loben şi
Rezervaţia naturală Pădurea Voivodeasa, revine Direcţiei Silvice Suceava conform
Convenţiei de custodie nr. 28/08.07.2016, pentru o perioadă de 10 ani.
Art. 5. Activităţile custodelui legate de conservarea biodiversităţii sunt realizate
în colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, autorităţi publice, ONGuri de specialitate şi consultanţii ştiinţifici implicaţi în managementul ariilor naturale
protejate.
Capitolul II - Categoria, înfiinţare, scopul, limitele ariei naturale protejate
Art. 6. Situl de importanţă comunitară ROSCI0328 Obcinele Bucovinei, a fost
desemnat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
modificat şi completat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.387/2011.

Situl are o suprafaţă de 32.246 ha şi este localizat în judeţul Suceava pe teritoriul
administrativ a localităţilor Moldova-Suliţa, Moldoviţa, Vama, Frumosu, Suceviţa şi
Putna.
Art. 7. Alte categorii de arii protejate suprapuse/alăturate sitului de importanţă
comunitară ROSCI0328 Obcinele Bucovinei:
a. Rezervaţia naturală Codrul Secular Loben, desemnată prin Hotărârea de
Guvern nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate. Este o
rezervaţia naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafaţă de 483
ha, situată pe raza comunei Moldoviţa;
b. Rezervaţia naturală Pădurea Voivodeasa, desemnată prin Hotărârea de
Guvern nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate. Este o
rezervaţia naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafaţă de 102
ha, situată pe raza comunei Suceviţa;
c. Rezervaţia naturală Pădurea Roşoşa, desemnată prin Hotărârea de Guvern
nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii protejate. Este o rezervaţia
naturală cu caracter predominant forestier, cu o suprafaţă de 205 ha, situată
pe raza comunei Moldoviţa;
d. ROSPA0089 Obcina Feredeului, desemnată prin Hotărârea Guvernului nr.
1.284/2007 privind declararea ariilor speciale de protecţie avifaunistică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
modificată şi completată de hotărârea Guvernului nr. 971/2011, cu o
suprafaţă de 63.737. Suprapunerea este parţială peste ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei.
Art. 8. Limitele ariilor naturale protejate în format vectorial şi proiecţie
naţională STEREO 1970 se pot descărca de pe pagina web oficială a autorităţii publice
centrale pentru protecţia mediului – Secţiunea Biodiversite – date GIS.
Art. 9. Scopul desemnării Sitului de importanţă comunitară ROSCI0328
Obcinele Bucovinei, a Rezervaţiei naturale Codrul Secular Loben şi a Rezervaţiei
naturale Pădurea Voivodeasa, este cel de protecţie şi conservare a unor habitate
naturale şi specii de interes comunitar.
Capitolul III - Reglementarea activităţilor în ariile naturale protejate

Art. 10. Orice activitate, proiect, plan, program, ce urmează a se
desfăşura/realiza/implementa în cadrul ariilor naturale protejate şi în vecinătatea
acestora şi care pot influenţa starea de conservare a habitatelor naturale şi speciilor de
interes comunitar, precum şi integritatea ariilor naturale protejate se vor realiza numai
cu avizul custodelui şi în conformitate cu reglementările legale.
Art. 11. În rezervaţiile naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa nu
sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise
numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea şi promovarea obiectivului
pentru care au fost constituite.
Art. 12. În cadrul rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea
Voivodeasa se va asigura protecţia şi conservarea habitatelor naturale precum şi a
speciilor protejate de floră şi faună.
Accesul şi circulaţia în cadrul ariilor naturale protejate
Art. 13. Accesul în cadrul zonelor cu regim de protecţie integrală se face numai
cu avizul custodelui.
Art. 14. Sunt interzise accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate şi atelaje pe
teritoriul ariilor naturale protejate în afara drumurilor deschise circulaţiei publice:
drumuri comunale, drumuri judeţene, drumuri naţionale, cu excepţia:
a. Accesul personalului custodelui – personalul silvic al administratorului
fondului forestier, personalul împuternicit pentru patrulări/controale,
persoanele ce realizează activităţi de cercetare ştiinţifică.
b. Accesul cu orice mijloace de transport a autorităţilor judeţene şi naţionale de
intervenţie, personalul cu competenţe de intervenţie pe teritoriu în situaţii de
urgenţă generate de calamităţi, accidente de orice natură şi alte asemenea.
c. Accesul pe drumurile forestiere a operatorilor economici ce execută
activităţi autorizate.
Art. 15. Accesul publicului, inclusiv cu bicicleta, este permis doar pe traseele
turistice marcate şi omologate.
Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
Art. 16. Este interzisă exploatarea forestieră în zonele cu regim de protecţie
integrală aferentă rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa.

Art. 17. În cadrul Sitului Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele Bucovinei se vor
executa lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, specifice ariilor protejate cu
respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor, cu
avizul custodelui, iar personalul silvic va efectua paza pădurilor.
Art. 18. Activităţile de exploatare forestieră se vor realiza numai pe baza
amenajamentelor silvice respectând structurile habitatelor de interes comunitar
prezente.
Art. 19. Alte lucrări decât cele prevăzute în amenajament se execută doar cu
avizul custodelui şi aprobarea autorităţilor centrale care răspund de activităţile de
silvicultură şi de mediu.
Art. 20. Reamenajarea unităţilor de producţie de pe teritoriul sitului se va face
în colaborare cu custodele, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 21. Activităţile reglementate de amenajamentele silvice vor fi aduse la
cunoştinţa custodelui.
Art. 22. Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul se supun
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 – privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009.
Art. 23. Pentru speciile de floră şi faună de interes comunitar şi care se află sub
regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexele 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 şi completările ulterioare, precum şi speciile
incluse în lista roşie naţională sunt interzise:
a. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b. perturbarea intenţionată pe parcursul perioadei de reproducere, de creştere,
de hibernare şi de migraţie;
c. distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
d. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e. deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia
autorităţii de mediu componentă.
Art. 24. Faptele ilegale din domeniul vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi
sancţionate de personalul silvic cu atribuţii de pază, fiind împuterniciţi în acest sens de
către custode.

Art. 25. În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră - incendii, calamităţi,
epizootii, focare de infecţie şi alte asemenea, instituţiile abilitate intervin conform
prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării custodelui sitului care va participa
activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor
unor asemenea evenimente.
Art. 26. Este interzisă introducerea unor specii invazive şi/sau realizarea de
activităţi de menţinere a speciilor invazive în cadrul ariilor naturale protejate.
Cercetarea ştiinţifică
Art. 27. Cercetarea ştiinţifică în cadrul ariilor naturale protejate are ca scop
cunoaşterea şi conservarea patrimoniului floristic, faunistic, geologic şi paleontologic
al acestuia. Pentru realizarea acestui scop, custodele sitului va asigura prin personal
propriu sau parteneri agreaţi monitorizarea elementelor endemice, periclitate sau rare,
precum şi a habitatelor şi speciilor indicatoare, precum şi a stării de conservare a
speciilor de faună prezente.
Art. 28. Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariilor naturale protejate
se desfăşoară cu avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în limita
posibilităţilor, activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor titularii temelor de
cercetare vor pune la dispoziţia custodelui în termen de 30 de zile un raport de
cercetare.
Art. 29. Acţiunile de monitorizare a florei şi faunei, cele de protecţia fondului
cinegetic de suprafeţele ariilor naturale protejate se organizează în comun de către
personalul de specialitate al deţinătorilor şi administratorilor legali şi custode şi numai
cu avizul acestuia.

Monitorizarea turismului, reguli de vizitare
Art. 30. În Situl Natura ROSCI0328 Obcinele Bucovinei şi rezervaţiile naturale
Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa sunt permise activităţi de turism şi de
educaţie, numai pe traseele turistice omologate şi marcate, cu respectarea regulilor de
vizitare potrivit prezentului Regulament.
Art. 31. Accesul în rezervaţiile naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea
Voivodeasa se face din localităţile Raşca (comuna Moldoviţa), respectiv Voivodeasa
(Comuna Suceviţa).

Art. 32. Vizitarea sitului este permisă numai pe drumurile de acces, potecile
marcate cu semne convenţionale, stabilite ca fiind accesibile în lista elaborată de
autoritatea de specialitate în domeniu, care va solicita acordul custodelui.
Art. 33. Abaterea de la traseele menţionate la art. 32 este permisă numai pentru:
a) patrulări ale persoanelor autorizate de custode, cu delegaţii eliberate de
acesta;
b) membrii serviciilor publice în acţiuni de salvare, patrulări sau
antrenamente;
c) personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu;
d) pentru

cercetători,

în

cadrul

temelor

de

cercetare

în

baza

avizelor/autorizaţiilor instituţiilor abilitate şi cu aprobare scrisă de la
custode;
e) personal de la alte unităţi / instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu
vizate de către custode.
Art. 34. Întreţinerea şi completarea marcajelor turistice, deschiderea de noi
trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se fac numai cu avizul
custodelui.
Art. 35. Camparea pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa este
permisă numai în locurile special amenajate de custode.
Art. 36. Aprinderea focului pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0328
Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea
Voivodeasa este interzisă, cu excepţia locurilor special amenajate şi semnalizate în
acest sens.
Art. 37. Regimul deşeurilor pe teritoriul Sitului Natura 2000 ROSCI0328
Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea
Voivodeasa se reglementează astfel: este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel
pe teritoriul sitului. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe
timpul vizitării sitului depozitându-le în locuri special amenajate pentru colectare.
Art. 38. Este interzisă tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor,
puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene
naturale sau de către alte persoane.

Art. 39. Este interzis distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scop
comercial, a plantelor, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de origine naturală
de orice fel din Situl Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor
naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa.
Art. 40. Colectarea de specii de floră, faună, roci, a ciupercilor, fructelor de
pădure şi a oricăror eşantioane de origine naturală, de pe suprafaţa rezervaţiilor
naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa, se poate face numai cu acordul
scris al custodelui în baza notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului.
Art. 41. Perturbarea liniştii în cadrul siturilor de importanţă comunitară prin
orice fel de mijloace - strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio şi altele
asemenea, este strict interzisă.
Art. 42. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele
turistice.
Art. 43. Custodele monitorizează turismul pe teritoriul Sitului Natura 2000
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi
Pădurea Voivodeasa, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei,
faunei, solului şi rocilor din sit şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun,
inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor dacă acest lucru se impune
pentru conservare.
Art. 44. Custodele colaborează cu Jandarmeria Montană în acţiunile de pază şi
de coordonare a voluntarilor cu ocazia diverselor activităţi, organizate pe teritoriul
sitului.
Art. 45. Competiţiile, manifestările de grup de orice fel, cursurile de orice fel
care presupun accesul pe teren în zona Sitului Natura 2000 ROSCI0328 Obcinele
Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi Pădurea Voivodeasa,
precum şi taberele se organizează doar cu avizul custodelui. Pentru obţinerea avizelor,
programul acestor acţiuni se trimite în scris custodelui, după care custodele va emite
aprobare scrisă cu precizarea eventualelor excepţii de la prevederile prezentului
Regulament.
Art. 46. Accesul animalelor de companie în cadrul Sitului Natura 2000
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi

Pădurea Voivodeasa este permis numai însoţite de posesorii acestora. Aceştia se vor
asigura că deţin următoarele:
a) materialele necesare evacuării dejecţiilor animaliere fiziologice;
b) animalele agresive vor purta botniţă;
c) carnetul de sănătate al animalului avizat la zi.
Art. 47. Finanţarea activităţilor pentru managementul Sitului Natura 2000
ROSCI0328 Obcinele Bucovinei şi a rezervaţiilor naturale Codrul Secular Loben şi
Pădurea Voivodeasa se asigură din fonduri provenite din:
a) de la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva;
b) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
c) din tarife şi amenzi conform legislaţiei în vigoare;
d) din proiecte realizate de organizaţii - instituţii şi finanţate prin programe locale,
naţionale sau internaţionale;
e) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii;
f) din alte surse;
Capitolul IV – Sancţiuni
Art. 48. Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz,
răspunderea contravenţională, civilă, penală, sau administrativă, iar sancţiunile
respective se aplică de către instituţiile responsabile, în condiţiile legii, după caz.
Art. 49. Încălcarea

prevederilor

din prezentul regulament constituie

contravenţie dacă faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să
constituie infracţiuni.
Art. 50. Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului
prin încălcarea prezentului regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă,
restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea
prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul
„poluatorul plăteşte”.
Art. 51. Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislaţia specifică privind
protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare.
Art. 52. Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu
legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale

protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele
împuternicite prin alte acte normative specifice.
Art. 53. Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului regulament se pot
aplică atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.
Art. 54. Aplicarea prezentului regulament se face de către custode şi de către
personalul organelor statului cu competenţe în zonă.
Capitolul V – Dispoziţii finale
Art. 55. În situaţii de forţă majoră: incendii, calamităţi naturale, instituţiile
abilitate pot interveni conform prevederilor legale. Acestea au obligaţia să înştiinţeze
şi să semnaleze custodele despre: natura intervenţiei, locul producerii, personalul
antrenat în acţiuni şi mijloacele şi tehnica de intervenţie. Custodele prin personalul
acestuia va participa activ la acţiunile de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi
eliminării efectelor unor asemenea evenimente.
Art. 56. Intervenţiile în situaţii speciale: epizootii, focare de infestaţie, pagube
produse de fauna cinegetică, înmulţiri necontrolate, se execută cu avizul custodelui, şi
în baza avizului autorităţii competente pentru protecţia mediului, pentru silvicultură
sau sanitar-veterinare.
Art. 57. Modificarea prezentului Regulament se face de către custode cu avizul
autorităţii locale de mediu şi se aprobă prin Ordin de ministru, la propunerea autorităţii
publice centrale pentru protecţia mediului.
Art. 58. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică de către personalul
împuternicit al custodelui.

