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Saraturile si Ocna Veche - Mun. Turda, jud. Cluj

Capitolul 5
REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES
NAłIONAL SĂRĂTURILE ŞI OCNA VECHE ŞI SITULUI NATURA 2000
ROSCI0223 SĂRĂTURILE OCNA VECHE

Capitolul I CADRUL GENERAL
Art. 1. Sărăturile şi Ocna Veche este declarată arie naturală ptotejată de interes
naŃional prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naŃional - SecŃiunea a III-a - zone protejate.
Sărăturile Ocna Veche este declarat sit de importanŃă comunitară – SCI prin Ordinul
ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1964/2007 privind instituirea regimului de
arie naturală protejată a siturilor de importanŃă comunitară, ca parte integrantă a
reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România
Regulamentul SN-SOV este conceput în baza Planului de management al SN-SOV
elaborat de SC U.S.I. SRL în cadrul proiectului POS Mediu Axa Prioritară 4 –
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecŃia naturii;
Domeniul major de intervenŃie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea biodiversităŃii şi reŃelei Natura 2000 - ”Managementul
Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche”.
Prezentul regulament al SN-SOV este elaborat cu respectarea prevederilor
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale,a florei şi faunei sălbatice abrobată cu
modificări şi comăpletări prin Legea nr. 49/2011, şi prevederile OrdonanŃei de urgenŃă
a Guvernului nr.195/2005 privind protecŃia mediului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 265/2006; Legii nr. 46/2008 -Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare, prin care se reglementează activităŃile ce se desfăşoară în
fondul forestier de stat şi/sau privat din SN-SOV, Ńinând cont de prevederile Legii
vânătorii şi a protecŃiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În elaborarea Regulamentului SN-SOV s-a Ńinut cont de principiile legislaŃiei
internaŃionale - Agenda 21 şi ConvenŃia asupra diversităŃii biologice adoptate la
ConferinŃa de la Rio din 1992, Reuniunea de la Johannesburg din 2002, Rio+10,
Directiva Habitate 92/43/CEE şi altele asemenea.
Art. 2. Scopul Regulamentului este de a promova un model de gestiune durabilă care
să permită conservarea biodiversităŃii, ca element fundamental al capitalului natural din
SN-SOV în concordanŃă cu dezvoltarea sistemelor socio-economice adiacente. Scopul
Regulamentului rezultă din cele trei direcŃii strategice înscrise în PM:
a. Conservarea biodiversităŃii.
b. Cercetare şi monitoring.
c. Dezvoltare economică durabilă.

II
Art. 3. SuprafaŃa SN-SOV este de 140ha, în diverse forme de proprietate şi
administrare, situat în partea de nord a municipiului Turda, într-o zonă depresionară
cu altitudinea medie de 367 m.
În ceea ce priveşte limitele geografice, aria protejată se învecinează la:
- Nord - zonă colinară sărăturată
- Est – fîşie colinară sărăturată urmată de teren agricol
- Vest – acces Salina Turda , parcări aferente obiectivului turistic, coline cu
vegetaŃie (200 m) urmate de teren agricol
- Sud – Lacul Dulce şi Lacul Durgău, urmate de o zonă rezidenŃială
Art. 4. Responsabilitatea administrării SN-SOV revine custodelui conform Art. 18 alin
1. Din L. 49/2011.
Art. 5. Regulamentul SN-SOV este principalul instrument de reglementare a activităŃilor
ce se pot desfăşura pe teritoriul SN-SOV. Planul de management integrat şi adaptativ
al SN-SOV este documentul oficial care stabileşte cadrul general de desfăşurare a
acŃiunilor, din următorii 5 ani, promovate pentru îndeplinirea obiectivelor ariei
protejate. Scopul, obiectivele şi activităŃile cuprinse în PM, împreună cu reglementările
din Regulament stau la baza activităŃii custodelui şi totodată definesc limitele şi modul
în care pot acŃiona pe teritoriul SN-SOV proprietarii, populaŃia locală, administratorii de
terenuri proprietate a statului, diverşii utilizatori, diversele instituŃii şi/sau organizaŃii.
Regulamentul este considerat un capitol final al PM întrucât reglementează activităŃile
din SN-SOV sub raportul realizării obiectivelor strategice, tactice şi operaŃionale, dar
totodată Regulamentul poate fi considerat şi un document de sine stătător, de
reglementare a activităŃilor din SN-SOV, dat fiind conŃinutul său.
Procedura de reactualizare a PM şi a Regulamentului constă în:
a. identificarea de către custode a punctelor din PM şi Regulament care, datorită
schimbărilor legislative, a dinamicii capitalului natural şi/sau a evoluŃiei sistemelor
socio-economice adiacente, necesită a fi modificate;
b. discutarea şi avizarea PM;
c. aprobarea prin Ordin al conducătorului autorităŃii publice centrale pentru protecŃia
mediului
Art. 6. Marcarea căilor de acces, delimitarea prin borne a perimetrului sitului, precum şi
panourile de avertizare vizuală cu privire la interdicŃiile ce trebuiesc respectate pe
teritoriul sitului se realizează de către custode.
REGLEMENTAREA ACTIVITĂłILOR ÎN SN-SOV
SecŃiunea I Prevederi generale
Art. 7. Orice activitate pe teritoriul SN-SOV poate demara numai cu avizul custodelui.
DeŃinătorii cu orice titlu de suprafeŃe de teren, instituŃiile care administrează terenurile
statului, utilizatorii de resurse naturale din SN-SOV, persoane fizice sau juridice, au
obligaŃia de a anunŃa în scris SN-SOV asupra intenŃiei de a demara o activitate pe
teritoriul şi în imediata vecinătate a SN-SOV şi de a aştepta răspunsul în scris al
acesteia.
Custodele are obligaŃia de a răspunde în scris în termen de 15 zile lucrătoare de la
primirea notificării.
Art. 8. Accesul pe teritoriul SN-SOV este reglementat astfel :
Accesul la aria protejată se face din DN1, prin reŃeaua stradală municipală pe traseul
str. Castanilor, str. Frăgărişte şi DC 161B.
II

III
Custodele are obligaŃia să amenajeze trasee pentru deplasarea în bune condiŃii a
turiştilor.
Traseele vor evita apropierea faŃă de arealele ce adapostesc speciile protejate.
Practicarea cicloturismului, echitaŃiei se va face pe trasee specializate, amenajate
prin grija custodelui.
Amenajarea traseelor presupune :
i. marcarea lor pe indicatoare şi panouri şi prin semne convenŃionale;
ii. construirea unor observatoare fixe
Traseele şi infrastructura turistică vor fi întreŃinute prin grija custodelui ori de câte ori
este cazul.
a) Localnicii din comunităŃile limitrofe au acces în SN-SOV fără să achite o eventuală
taxă de vizitare, pe baza actului de identitate pe care sunt obligaŃi să-l prezinte la
cererea personalului (custodelui).
b) Accesul muncitorilor din firmele de exploatări forestiere şi de regenerare a pădurilor
este permis numai în zonele şi pe traseele înscrise în autorizaŃiile de exploatare şi în
proiectele de împăduriri.
Pe teritoriul SN-SOV au dreptul să desfăşoare activităŃi de exploatări forestiere şi de
regenerare a pădurilor numai acele societăŃi comerciale care au contracte cu
administartorii fondului forestier, în perioadele înscrise în eşalonări.
SocietăŃile comerciale pot derula aceste contracte pe teritoriul SN-SOV numai dacă
posedă autorizaŃie de mediu eliberată de autoritatea competentă pentru ProtecŃia
Mediului, în baza avizului custodelui. Pentru obŃinerea avizului custodelui, trebuie
depus un extras din procesul tehnologic, pentru fiecare şantier în parte, care să
conŃină :
i. tabelul nominal cu muncitorii din şantier nume, prenume, denumirea activităŃii ce
o desfăşoară şi codul numeric personal;
ii. locul şi modalitatea de cazare;
iii. numărul şi felul utilajelor în lucru şi locul de parcare;
iv. modalitatea de aprovizionare cu carburanŃi şi lubrefianŃi, modul şi locul de
depozitare a carburanŃilor şi lubrifianŃilor;
v. locul de depozitare a deşeurilor şi modalitatea de evacuare a acestora de pe
teritoriul SN-SOV;
vi. traseele pe care utilajele circulă spre punctul de lucru, în special pentru firmele de
împăduriri;
vii. tehnologia de exploatare adoptată: arbori cu coroană, părŃi de arbore, fasonat
material lemnos la cioată;
viii. locul de amplasare a platformelor primare şi a depozitelor finale.
ix. traseele de scos apropiat dintre platformele primare şi depozitele finale.
Orice modificare a procesului tehnologic depus va fi notificată în 48 de ore la custode.
c) Pe teritoriul SN-SOV este permis accesul următoarelor categorii de mijloace
motorizate :
i. autovehicule adecvate numai pe drumurile de acces menŃionate anterior;
ii. utilaje folosite în exploatări forestiere şi activitatea de regenerare a pădurilor;
iii. maşini de intervenŃie ale pompierilor, jandarmeriei, salvare şi altele
asemenea;
iv. elicoptere în caz de forŃă majoră.
d) Exceptând situaŃiile de forŃă majoră conform legii, accesul organelor de control şi
prevenire se face obligatoriu cu ştirea prealabilă a custodelui şi în prezenŃa
personalului desemnat să însoŃească la astfel de acŃiuni.
SecŃiunea 2 Cercetarea ştiinŃifică
Art. 9. În SN-SOV, cercetarea se va face obligatoriu cu avizul custodelui.
III

IV
Art. 10. ObservaŃiile asupra unor parametrii climatici şi hidrologici ai mediului abiotic şi
a populaŃiilor, reprezintă o activitate curentă ce intră în atribuŃiunile custodelui şi are
drept scop îmbunătăŃirea pemanentă a inventarului şi a datelor despre evoluŃia
speciilor şi habitatelor pe teritoriul SN-SOV. Custodele efectuează observaŃii pe un
traseu bine determinat prin staŃii stabilite, cu o frecvenŃă bilunară, pe imprimate tip.
Monitorizarea habitatelor şi a speciilor de către custode se va face în locaŃiile unde
acestea sunt prezente.
Modul de efectuare a monitorizării va fi stabilit ulterior, în mod unitar pentru toate
Siturile Natura 2000 din România. Până la stabilirea modului general de efectuare a
monitorizării în mod unitar pentru toate Siturile Natura 2000 din România, custodele
va întocmi protocoale de monitorizare pentru habitatele şi speciile enumerate mai
sus.
În afara custodelui, activităŃi ocazionale de observare sau de monitorizare pot fi
efectuate de către organizaŃii neguvernamentale, instituŃii de învăŃământ şi ştiinŃifice
sau de către turişti pe baza observaŃiilor efectuate în timpul acŃiunilor organizate de
custode sau a altor activităŃi specifice turismului ecologic.
Art. 11. Activitatea de cercetare ştiinŃifică şi de monitorizare de către terŃi pe teritoriul
SN-SOV se desfaşoară cu avizul custodelui solicitat cu cel putin 15 zile înaintea
începerii unor astfel de activităŃi, pe bază de contract între instituŃiile şi organizaŃiile
respective şi custode.
Art. 12. Rezultatele cercetărilor şi monitorizărilor desfăşurate pe teritoriul SN-SOV
sunt puse obligatoriu la dispozitia custodelui în termenii stabiliŃi de comun acord cu
instituŃiile şi organizaŃiile ce desfasoară activităŃi de cercetare şi monitorizare, conform
contractelor încheiate.
Art. 13. Custodele introduce în termen de 30 de zile datele culese atât de la
personalul de teren propriu, cât şi de la terŃi în Baza de date unitară a SN-SOV cu
obligaŃia de a cita autorul.
Art. 14. Custodele va prezenta ARPM raportul anual privind starea de conservare a
complexului de ecosisteme.
SecŃiunea 3
comunităŃile

EducaŃia ecologică, informarea, conştientizarea şi relaŃiile cu

Art. 15. ActivităŃile de educare şi informare pe teritoriul SN-SOV, altele decât cele
desfăşurate de custode, pot fi organizate cu avizul acestuia, solicitat în scris cu cel
puŃin 15 zile înainte, şi obligatoriu, în prezenŃa unui reprezentant al custodelui.
ActivităŃile educative se vor organiza în cadrul unor protocoale încheiate între custode
şi ISJ.
Art. 16. Custodele sprijină organizaŃiile ecologiste, instituŃiile de învăŃământ de orice
grad şi alte organizaŃii sau instituŃii în organizarea de tabere, excursii, concursuri,
acŃiuni de ecologizare şi alte asemenea activităŃi, pe teritoriul SN-SOV. Programul
unor astfel de acŃiuni vor fi anunŃate şi stabilite de comun acord cu cel puŃin o lună
înainte. Calendarul desfăşurării acŃiunilor este stabilit în ordinea cererilor depuse la
custode.
Art. 17. Custodele va organiza periodic conferinŃe locale de presă şi va transmite
comunicate de presă ori de câte ori situaŃia din SN-SOV o va cere.
Art. 18. Custodele va organiza acŃiuni de conştientizare în cadrul fiecărei comunităŃi
locale limitrofe SN-SOV, cel puŃin de două ori pe an, în special în scopul diminuării
impactului negativ asupra sitului.
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SecŃiunea 4 Utilizarea durabilă a resurselor regenerabile oferite de capitalul natural al
SN-SOV
4.1. Utilizarea resurselor forestiere
Art. 19. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în SN-SOV se execută
numai lucrările prevăzute prin amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor
în vigoare privind zonarea funcŃională a pădurilor, a proiectelor de reconstrucŃie
ecologică .
Art. 20. În conformitate cu RezoluŃia H3 adoptată la conferinŃa ministerială de la
Helsinki, 1993, în gestionarea pădurilor din SN-SOV, indiferent de încadrarea în zone,
se va lăsa o parte din volumul lemnos exploatat în pădure -10% din lemnul doborât să
rămână necolectat, în vederea conservării speciilor saprofite.
Art. 21. Capacitatea de suport a habitatelor forestiere pentru recoltarea volumului
lemnos este stabilită prin posibilitatea anuală calculată la nivel de unitate de producŃie
în amenajamentele silvice ale ocoalelor silvice.
Art. 22. - Pentru fondul forestier din SN-SOV, ocoalele silvice de stat, coordonate de
către RNP prin direcŃiile silvice, şi particulare - coordonate prin ITRSV, au obligaŃia să
avizeze la custode borderoul volumului lemnos pentru anul următor, înainte ca aceste
borderouri să fie depuse la cele două foruri tutelare.
Borderoul va fi însoŃit obligatoriu de actele de punere în valoare în copie, inclusiv de
procesele tehnologice pentru fiecare partidă în care se va specifica clar: modalitatea
de exploatare, căile şi modalităŃile de colectare şi transport tehnologic al materialului
lemnos, amplasamentul şi suprafaŃa platformei primare ca şi ale platformei finale.
Custodele SN-SOV are obligaŃia să răspundă în termen de cinci zile de la data primirii
borderoului şi a actelor de punere în valoare, ce partizi avizează favorabil pentru
exploatare în anul următor şi ce partizi interzice spre exploatare împreună cu
motivaŃia acestor excluderi din borderou.
Ocoalele silvice de stat şi private au obligaŃia să depună la custode copii după
autorizaŃiile de exploatare cu cinci zile înaintea demarării tăierilor.
SocietăŃile comerciale care desfăşoară activităŃi de exploatare şi/sau regenerare a
pădurilor nu pot demara activitatea într-un nou parchet de exploatare sau pe un
şantier de împăduriri fără să îndeplinească în totalitate cerinŃele stipulate din
prezentul regulament.
ReprezentanŃii custodelui au dreptul de a efectua controale asupra respectării
regulamentelor silvice, a PM şi a Regulamentului în parchetele de exploatări forestiere şi
pe şantierele de împăduriri.
Reprimirea parchetelor de exploatare de către ocoalele silvice şi recepŃiile finale la
sfârşitul campaniei de împăduriri de primăvară pe şantierele de împăduriri, se va face
obligatoriu în prezenŃa unui reprezentant al custodelui.
4.2. Utilizarea resurselor aparŃinând florei terestre prin activităŃi pastorale
Art. 23. Păşunatul pe teritoriul SN-SOV este interzis.
4.3. Utilizarea resurselor aparŃinând faunei prin activităŃi cinegetice
Art. 24. Vânătoarea pe teritoriul SN-SOV este interzisă.
Art. 25. În vederea desfăşurării activităŃii de pază a fondului cinegetic între gestionarii
fondurilor de vânătoare şi custode se vor încheia protocoale privind colaborarea în
acest sens.
4.4. Alte activităŃi de utilizare a unor resurse ale capitalului natural din PN-BmB
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Art. 26. Recoltarea elementelor de floră şi faună se va efectua în limita capacităŃii de
suport aprobată de custode, prin tehnologii cu impact redus, cu autorizarea prealabilă
de către ARPM.
Art. 27. Lucrările de reconstrucŃie ecologică, se vor întreprinde numai în baza studiilor
de specialitate, cu aprobarea autorităŃii centrale pentru protecŃia mediului.
4.5. AcŃiuni în urma unor fenomene de forŃă majoră
Art. 28. În cazul producerii de fenomene de forŃă majoră - calamităŃi de natură
abiotică cu caracter catastrofal, epizootii şi altele asemenea, instituŃiile abilitate
intervin conform prevederilor legale, cu înştiinŃarea custodelui.
SecŃiunea 5 ConstrucŃiile
Art. 29. În raza SN-SOV este interzisă ridicarea altor construcŃii noi faŃă de cele,
existente la data aprobării prezentului regulament, fiind permisă doar reabilitarea şi
extinderea acestora cu avizul custodelui şi a autorităŃii competente de protecŃie a
mediului în conformitate cu dispoziŃiile legale în vigoare la momentul realizării
investiŃiei.
SecŃiunea 6 Turismul
Art. 30. Activitatea de turism în SN-SOV este încurajată în limitele capacităŃii de
suport pentru turism înscrise în PM la cap 4.
Custodele are obligaŃia să controleze, să dirijeze şi să monitorizeze activitatea de
turism.
În SN-SOV, turismul se desfăşoară pe bază de contracte, între custode, pe de-o parte
şi firmele de turism acreditate şi asociaŃiile familiare care practică activitatea de ecoagro-turism din cadrul comunităŃilor locale din zona, pe de altă parte.
Art. 31. Vizitarea SN-SOV este permisă numai pe traseele marcate.
Accesul pe alte drumuri este interzis turiştilor.
Art. 32. Camparea pe teritoriul SN-SOV este interzisă.
Art. 33. Este interzisă utilizarea focului deschis.
Art. 34. Regimul deşeurilor pe teritoriul SN-SOV se reglementează astfel:
a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul SN-SOV;
b) turiştii au obligaŃia de a evacua deşeurile pe care le generează în timpul vizitării
SN-SOV. Deşeurile vor fi evacuate în afara SN-SOV;
c) deversarea oricăror produse - solide sau lichide, în lacuri este interzisă;
d) spălarea autovehiculelor în apele de pe teritoriul SN-SOV este interzisă.
Art. 35. De asemenea pe teritoriul SN-SOV sunt interzise :
I. amplasarea corturilor;
II. perturbarea liniştii;deranjarea celorlalŃi turişti;
III. colectarea de către turişti a elementelor de floră sau faună;
IV. distrugerea şi/sau deteriorarea habitatelor, cuiburilor, arborilor, infrastructurii
turistice şi altele asemenea;
Art. 36. Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare este interzisă în
SN-SOV. Cei interesaŃi pot obŃine permis de la custode, contra plăŃii tarifului stabilit.
Art. 37. Custodele a instituit un sistem de tarife pentru vizitarea, facilităŃile, serviciile şi
activităŃile specifice desfăşurate pe teritoriul SN-SOV. Tarifele au fost stabilite în
condiŃiile respectării prevederilor Ord. 1142/2010. Tarifele practicate sunt comunicate
prin pliante, afişe, panouri, etc..
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Capitolul III

SANCłIUNI

Art. 38.
Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau
desfăşurarea oricăror activităŃi în alte condiŃii decât cele prevăzute de normele în
vigoare atrage, după caz, răspunderea contravenŃională, penală, materială sau civilă
conform legislaŃiei în vigoare.
Capitolul IV DISPOZIłII FINALE
Art. 39. AtribuŃiile de pază privind respectarea regimului ariilor protejate sunt realizate
prin agenŃii de teren aflaŃi în subordinea custodelui cu sprijinul altor organe abilitate
ale statului.
Art. 40. Aplicarea prezentului regulament se face de către personalul custodelui în
colaborare cu personalul ARPM, RNP, IJJ, IPJ, GM, , ITRSV, precum şi de alte
persoane împuternicite în acest sens de către custode.
Art. 41. Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, cu avizul
autoritatii publice competente privind protecŃia mediului şi aprobat prin Ordin al
autorităŃii publice centrale pentru protecŃia mediului.
Art. 42. Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu aprobarea lui prin Ordin al
autorităŃii publice centrale pentru protecŃia mediului.

VII

