Anexa la H.C.L. nr…….din………..

REGULAMENT

privind accesul pe drumurile forestiere aflate în fondul forestier proprietate publică a
Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.,
în scopul practicării de activități individuale de turism, sportive și de recreere

Cap. I. Considerații introductive:
Art. 1 (1) Fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov este administrat de
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.
(2) Se permite accesul pe toate drumurile forestiere aflate în administrarea Regiei Publice
Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în vederea practicării de activități individuale de turism,
sportive și de recreere.
Art.2. Accesul pe drumurile forestiere se face în scopurile menționate la art. 1 alin.(3)
precum și pentru a observa și conștientiza valorile naturii, a dezvoltării caracterului educativ și a
respectului pentru natură.

Cap. II. Condițiile în care se pot utiliza drumurile forestiere aflate în fondul
forestier proprietate publică a Municipiului Brașov și în administrarea Regiei Publice
Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Art.3. Utilizarea drumurilor forestiere se face doar în scopul practicării de activități
individuale de turism, sportive și de recreere precum și pentru a observa și conștientiza valorile
naturii, a dezvoltării caracterului educativ și a respectului pentru natură;
Art.4. Accesul pe drumurile forestiere și utilizarea acestora se face pe proprie răspundere
a utilizatorului și fără a perturba activitățile specifice de administrare a fondului forestier;
Art.5. (1) Utilizarea drumurilor forestiere în scop comercial, în vederea obținerii de
venituri precum și pentru organizarea de evenimente sportive sau de altă natură, se face cu
acordul prealabil al administratorului fondului forestier proprietate publică a Municipiului
Brașov și în condițiile stabilite de acesta.
(2) În vederea obținerii acordului menționat la alin. (1) solicitanții depun o cerere scrisă
la administratorul fondului forestier, însoțită de următoarele documente:
a) prezentarea/descrierea evenimentului;

b) perioada propusă pentru desfășurarea evenimentului;
c) date privind entitatea/persoana organizatoare (certificat de înregistrare la registrul
comerțului/certificat de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor, documente din care să
reiasă faptul că entitatea este în stare de funcționare, etc.)
d) carte de identitate a reprezentantului legal, împuternicire și carte de identitate a
persoanei împuternicite, după caz);
e) harta cu coordonate stereo 70 pentru traseul/traseele pe care vor să le organizeze.
(3) Administratorul fondului forestier poate solicita și alte documente pe care le consideră
relevante, în vederea emiterii acordului pentru desfășurarea evenimentului;
(4) Administratorul fondului forestier poate refuza eliberarea acordului pentru
desfășurarea evenimentului în fondul forestier administrat, situație în care adresa de refuz va fi
motivată;
(5) Pentru activitățile desfășurate în fondul forestier, în condițiile stabilite de
administratorul acestuia și care generează venituri pentru organizatori, sau la care participarea
este condiționată de plata unor sume de bani, sub orice formă, administratorul fondului forestier
va emite acordul contra cost;
Art.6. Persoanele care utilizează drumurile forestiere au obligația de a avea o conduită
responsabilă iar prin acțiunile acestora să nu aducă atingere fondului forestier.
Art.7. Administratorul fondului forestier poate limita accesul pe drumurile forestiere sau
interzice temporar accesul pe drumurile forestiere în vederea desfășurării de activități specifice
care prin natura lor crează un pericol pentru persoanele aflate în zona în care acestea se
desfășoară precum și în cazul unor fenomene meteorologice periculoase.
Art.8. Având în vedere imprevizibilitatea fenomenelor meteorologice, nelimitarea
accesului pe drumurile forestiere în cazul producerii acestora nu constituie o culpă a
administratorului;
Art.9. La utilizarea drumurilor forestiere, este obligatorie respectarea următoarelor
reguli:
a) Accesul este permis doar pe drumurile forestiere;
b) Este permis accesul pe drumurile forestiere cu biciclete, cărucioare pentru copii sau
pentru persoane cu nevoi speciale;
c) Este interzisă perturbarea sub orice formă a activităților specifice de administrare a

fondului forestier desfășurate de administratorul acestuia;

d) Este obligatorie respectarea indicațiilor date de personalul de specialitate al
administratorului fondului forestier, care poate fi întâlnit pe drumurile forestiere
utilizate;

e) Persoanele care folosesc un mijloc de locomoție sunt obligate să reducă viteza de
rulare la trecerea pe lângă persoanele care merg pe jos în scopul evitării accidentelor;
f) Persoanele care folosesc un mijloc de locomoție au obligația de a adapta viteza
acestuia în funcție de condițiile de drum și în scopul evitării creării de prejudicii
fondului forestier și implicit drumului folosit;
g) Este interzisă deteriorarea drumului forestier sau a rigolelor acestuia;
h) Este interzisă blocarea drumului forestier sau a accesului pe acesta;
i) Este interzisă tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a vegetației forestiere precum
și ruperea ramurilor și a mugurilor puieților din plantațiile de pe taluzurile drumurilor
forestiere;
j) Este interzisă camparea în ampriza drumului forestier;
k) Abandonarea deșeurilor de orice fel este interzisă. Persoanele care utilizează
drumurile forestiere au obligația de a evacua deșeurile pe care le generează pe timpul
vizitei/deplasării pe drumurile forestiere;
l) Este interzisă deversarea oricăror substanțe nocive sau detergenți în apă sau pe sol;
m) Este interzisă poluarea fonică de orice fel, exceptând situațiile în care turiștii trebuie
să își semnaleze prezența în zonă pentru a atenționa animalele sălbatice;
n) Este interzisă colectarea de materiale agregate (nisip, balast, pietriș) de pe ampriza
drumurilor forestiere;
o) Este interzisă hrănirea animalelor și păsărilor sălbatice (mamifere, păsări, reptile,

insecte, etc.) și atragerea sub orice formă a acestora;

p) Se recomandă evitarea apropierii de animalele și păsările din fondul forestier;

q) Este interzisă aprinderea focului în pădure sau de-a lungul traseului drumului
forestier;
r) Este interzis accesul în rampele primare și pe suprafețele parchetelor în curs de
exploatare, în vederea evitării accidentelor;
s) Este interzis accesul în plantațiile aflate în proximitatea drumului forestier;
t) Este interzisă distrugerea utilajelor și/sau a organizărilor de șantier desfășurate în
fond forestier ca urmare a activității de exploatare forestieră;
u) Este interzisă scrierea pe arbori, pe stânci sau pe indicatoarele existente în fondul
forestier;

v) Este interzisă vandalizarea semnelor de hotar, a indicatoarelor existente în fondul
forestier sau a altor panouri/mijloace de informare specifice precum și a barierelor de
pe drumurile forestiere;
w) Accesul cu câini pe drumurile forestiere este permis doar dacă aceștia sunt ținuți în
lesă; în cazul exemplarelor de câini pentru care legea prevede obligația purtării
acestora cu botniță, accesul acestora este permis doar în aceste condiții.
x) Este interzisă captarea de imagini foto-video din fondul forestier cu sisteme de filmat
aeriene (ex. dronă) sau cu orice alte mijloace și folosirea lor în scop comercial, fără
acordul administratorului fondului forestier;
y) Este interzis accesul pe drumurile forestiere cu ATV-uri și alte autovehicule antrenate

de motoare termice sau electrice, cu excepția vehiculelor/autovehiculelor autorizate și
a căror acces este permis în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice, conform legii.

Art.10. Administratorul fondului forestier poate amplasa pe drumurile forestiere
camere video, în scopul monitorizării respectării prevederilor legale.
Art.11. Drumurile forestiere din cuprinsul fondului forestier proprietate publică a
Municipiului Brașov, pe care este permis accesul:
-

D.F. Timișul Sec Mare – 6,300 km

-

D.F. Susai -1,100 km

-

D.F. Vama Mare – 2,000 km

-

D.F. Varna – 3,500 km

-

D.F. Vama Mică – 0,900 km

-

D.F. Lamba – 3,500 km

-

D.F. Răchițeaua – 1,300 km

-

D.F. Valea Calului – 2,000 km

-

D.F. Cărbunarea – 5,700 km

-

D.F. Valea Popii – Noua - 2,200 km

-

D.F. Troainer – 1,400 km

-

D.F. Pietrele lui Solomon – Valea cu Apă – 3,900 km

-

D.F. Valea cu Apă – Putreda – 1,600 km

-

D.F. Valea cu Apă – Oabănu de Jos - 4,200 km

-

D.F. Oabănu de Sus – 1,500 km

-

D.F. Valea Cetății – Răcădău – 1,200 km

-

D.F. Timișul Sec Mic – 0,600 km

-

D.F. Măgurele – 2,500 km

-

D.F. Valea Căldării – 1,800 km

-

D.F. Cheișoara – Vanga – 2,300 km

-

D.F. Pirușca Seacă -2,200 km

-

D.F. Valea Dudului – 5,500 km

-

D.F. Valea Prundului – 2,450 km

-

D.F. Valea Stânii – 1,200 km

-

D.F. Chișag – 2,800 km

-

D.F. Roșca – 2,700 km

-

D.F. Pârâul Cailor – 2,600 km

-

D.F. Baier – 3,500 km

-

D.F. Pârâul Adânc – 1,000 km

-

D.F. Crucur – 9,800 km

Cap.III. Considerații finale
Art.12. 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.
Art.13. Prevederile prezentului Regulament constituie un ansamblu de norme
necesar a fi respectate în situația utilizării drumurilor forestiere, acesta neexonerând de la
obligația respectării prevederilor legale specifice cu privire la regimul silvic, cinegetic,
protecția mediului, protecția împotriva incendiilor precum și a altor norme legale
aplicabile.
Art.14. Contravențiile privind nerespectarea prevederilor prezentului regulament
sunt stabilite și aplicate conform prevederilor normative în vigoare.

