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ROMÂNIA 
Municipiul Brașov 
Consiliul Local al Municipiului Brașov 

Anexa la  
HCL nr............./.................. 

 
Regulamentul 

 privind promovarea regulilor de conduită a schiorilor/snowboarderilor  
pe domeniului schiabil al municipiului Brașov 

 
Capitolul I DISPOZITII GENERALE 

Art.1 Prezentul regulament stabilește cadrul legal pentru promovarea regulilor generale privind 

conduita schiorilor/snowboarderilor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov, având ca scop 

prevenirea producerii accidentelor. 

Art.2 Acte normative: 
Art.5 lit.f din Hotărârea Guvernului nr.77 din 2003 privind instituirea unor măsuri pentru 

prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți. 

Art.3 În sensul prezentului regulament termenii și noțiunile utilizate se definesc astfel: 
a) informare - furnizarea în mod direct a unor informații ușor de ințeles complete si obiective;  

b) constientizare -  proces de sensibilizare si constientizare cu privire la pericole la care se 

expun practicanții sporturilor de iarnă atât în zone amenajate cât și în zone neamenajate;  

c) domeniu schiabil - terenul care oferă condițiile adecvate practicării schiului pentru agrement; 

d) pârtia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este 

destinată practicării schiului pentru agrement în condiții de siguranță pentru schiori; 

e) traseu de schi - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura între 

pârtiile de schi; 

f) administrator pârtiilor și/sau traseelor de schi pentru agrement - persoana juridică sau fizică 

autorizată care le exploatează și le întreține în scopul practicării schiului de agrement; 

 
Cap II Organizarea campaniilor de informare și conștientizare 

Art.4. Serviciul Public Local Salvamont poate încheia contracte de colaborare cu persoane fizice 

sau juridice cu scopul de a promova regulile de conduită ale schiorilor/snowboarderilor pe domeniul 

schiabil al municipiului Brașov. 

Art.5 Contractul de colaborare se va încheia pe perioada determinată ce va fi stabilită de comun acord 



2 
 

de cele două părți. 

Art.6 Costurile campaniei de informare și/sau conștientizare pot fi suportate atât de partener cât și de 

Serviciul Public Local Salvamont în limita bugetului aprobat. 

Art.7 Toate materialele ce vor fi produse în cadrul unui parteneriat, vor purta în mod obligatoriu 

însemnele Serviciului Public Local Salvamont și vor putea fi distribuite numai după ce au fost aprobate 

de conducerea Serviciului Public Local Salvamont.  

Art.8 Tipuri de materiale sau evenimente care pot face obiectul unei colaborări având ca scop 

reducerea numărului de accidente pe pârtiile de schi din municipiul Brașov: 

a) materiale informative: panouri, afișe, pliante, broșuri, etc; 

b) evenimente: mesaje de interes public radio/tv, spoturi publicitare, conferințe de presă, emisiuni 

radio/tv, articole de presă, promovarea Decalogului schiorului pe pagini de socializare, 

concursuri, etc. 

Art.9 Organizarea unei campanii de informare și conștientizare a Decalogului schiorului adresată 

practicanților sporturilor de iarnă. 

 
CAPITOLUL III Colaborarea Serviciul Public Local Salvamont cu administratorul 
domeniului schiabil  

Art.10 Identificarea zonelor în care s-au produs cele mai multe accidente în sezonul trecut. 
Art.11 Stabilirea cauzelor care au dus la producerea celor mai multe accidente pe pârtiile de schi 

ale municipiului Brașov și măsurilor ce se impun a fi luate. 
Art.12 În vederea implementării măsurilor de prevenire a accidentelor, administratorul domeniului 

schiabil are următoarele obligații: 

a) La recomandarea Serviciului Public Local Salvamont, administratorul domeniului schiabil 

poate lua măsuri de interdicție, totală sau parțială, a accesului pe pârtiile și pe traseele de 

schi pentru agrement (prin montarea de indicatoare de interdictie sau plase de restricționare 

a accesului, in caz de vreme nefavorabilă, în cazul unui accident grav în care sunt implicate 

mai multe persoane și este necesară prezența pe pârtie a mai multor utilaje pentru 

transportul persoanelor accidentate); de asemeni, administratorul pârtiei poate să închidă 

pârtia în cazul unei avarii la instalația de transport pe cablu. 

Art.13 Serviciul Public Local Salvamont al municipiului Brașov poate înainta solicitări fundamentate 

institutiei coordonatoare a activității, pentru suplimentarea materialelor necesare asigurarii 

securitatii partiilor de schi, în urma constatărilor făcute de salvatorii montani în timpul patrulărilor 
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preventive, dar și ca urmare a numărului de intervenții în anumite zone cu potențial crescut de 

accidente. 

Art.14 In colaborare cu administratorul domeniului schiabil, Serviciul Public Local Salvamont al 

municipiului Brașov participă Ia urmatoarele activitati:  

a) stabilirea necesarului și a locurilor de amplasare a indicatoarelor care reglementează 

circulația schiorilor, a celor de informare, avertizare si orientare, precum si a materialelor de 

protecție pentru fiecare partie sau traseu de schi;  

b) luarea unor măsuri de interdicție, totală sau parțială, a accesului pe pârtiile de schi, în cazul 

utilizării acestora pentru antrenamente și competiții sportive (închiderea pârtiei pentru schiorii 

amatori, în cazul desfășurării antrenamentelor sau a competițiilor sportive; delimitarea prin corzi, 

benzi sau alte mijloace de avertizare a sectoarelor unde se desfășoară antrenamente sau 

competiții). 

c) controlul zilnic al pârtiilor deschise (controlul se va efectua atât înainte, cât și după 

închiderea acestora și va urmări starea în care se află balizele si indicatoarele de semnalizare, 

obstacolele nou apărute, deteriorarea lucrarilor de amenajare a pârtiilor și ale sistemelor de 

protecție, existența pe pârtie a unor persoane rătăcite sau care necesită acordarea de ajutor); 

d) evaluarea apariției unor zone de risc pentru schiori si luarea măsurilor de protecție care se 

impun, semnalizarea corespunzatoare a zonelor respective, amplasarea unor materiale de 

protectie (gard, plase);  

Art.15 Serviciul Public Local Salvamont al municipiului Brașov colaborează cu administratorul 

domeniului schiabil în cazul unei acțiuni comune impuse de unele situații deosebite sau coordonate 

de către Primaria municipiului Brașov. 

Art.16 Circulația persoanelor fără echipament de schi se va face doar pe potecile turistice deschise în 

Masivul Postăvaru sau pe marginea pârtiilor, acolo unde nu există potecă sau poteca întâlnește pârtia 

de schi, astfel încât să nu pericliteze activitatea de schi. 

Schiatul de tură nocturn se va efectua în următoarele condiții: 

a) Urcare se va face pe pârtia Drumul Roșu, cu acces atât din pârtia Bradu cât și dinspre Pub 

Rossignol, pe pârtia Sub Teleferic cu intrare în Drumul Roșu de la Pilonul 2 și nu mai sus de 

Cabana Postăvaru. 

b) Coborârea se va face doar pe  Drumul Roșu, nu mai târziu de ora 22.00  

Art.17 În caz de accident în zonă montană apelați numărul unic de urgență 112 sau 
Dispeceratul Salvamont Poiana Brașov – tel.: 0726 686 693, specificând următoarele: numele 

dumneavoastră, ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, când s-a produs accidentul și 
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locul unde se găsesc persoanele accidentate. Încercați să protejați accidentatul până la sosirea 

echipei de salvatori montani. 

Art.18 În vederea prevenirii producerii accidentelor pe domeniul schiabil al municipiului Brașov, se 

interzice : 
a) accesul pe pârtie al schiorilor însoțiți de animale de companie. 

b) Accesul pe pârtii de schi închise, marcate cu semnul ”PÂRTIE ÎNCHISA". 

c) traversarea gardurilor de protecție cu schiuri, plăci de snowboard sau fără acestea. 

d) traversarea liniei de urcare a teleschiului pe jos, cu ajutorul schiurilor sau plăcii de 

snowboard. Aceasta se va face doar în locurile marcate special; 

e) folosirea pârtiilor și traseelor de schi pentru agrement utilizând speedfly, biciclete sau 

alte dispozitive folosite în practicarea altor sporturi decât schiul și snowboardingul . 

f) accesul snowmobilelor pe pârtiile de schi, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt 

folosite de personalul autorizat si pregătit al adminstratiei domeniului schiabil, sau 

intervenţiilor echipei Salvamont și Jandarmeriei Montane.  

g)  schiatul de tură nocturn pe alte pârtii decât cele stabilite prin prezentul regulament după 
ora 22:00.  

h) accesul pe pârtia de schi, fără cască de protecție, a copiilor cu vârsta sub 14 ani.  

 
CAPITOLUL IV CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

Art.19 Constituie contraventii următoarele fapte dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții, 

încât potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează după cum urmează :  

a) nerespectarea prevederilor menționate la Art.18, lit. a și f  se sanctioneaza cu amenda  de la 

1.000 la 2.500 lei ;  
b) nerespectarea prevederilor menționate la Art.18, lit. b-e, g și h se sancționeaza cu amendă  

de la 500 la 1.000 lei ;  
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezentul regulament se 

face de către împuterniciţii Primarului Municipiului Brașov.  

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 ore de la data încheierii 

procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii. 

 

CAPITOLUL. V  DISPOZIȚII  FINALE 

 Art.20 Prevederile prezentului regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de 

natura tehnică, tehnologică şi legislativă şi  se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 
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nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor aprobată prin Legea nr. 180/2002 şi cu 

modificările şi completările ulterioare. 


