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CAPITOLUL I 

Înfiinţarea, scopul, limitele şi managementul ariei naturale protejate 2736 Lunca 

Pogănişului, județul Timiș 
 

 

Art. 1 - Regulamentul cuprinde regulile ce trebuie respectate pe teritoriul ariei naturale 

protejate de inters național 2736 Lunca Pogănișului, precum și modul în care se vor desfășura 

activitățile din perimetrul ariei. Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile 

OUG nr. 57/2007  privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a 

florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 

49/2011. 

Art. 2 - Respectarea prezentului Regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice 

și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în 

perimetrul sau în vecinătatea acestei arii. 

Art. 3. - Documentul juridic care atestă statutul de rezervă botanică este Decizia 

Consiliului, Departamentul Timiş, nr. 237/ 1974, nr. 15/ 199; conform clasamentului I.U.C.N., 

rezerva Văii Pogăniş, aparţine celei de-a IlI-a categorii. Lunca Pogănişului este sub tutela 

Academiei Române prin filiala sa de la Timişoara. 

Lunca Pogănişului a fost declarată rezervaţie naturală, obiectivul acestei rezervaţii fiind 

constituit de protecţia speciei laleaua pestriţă  (Fritillaria meleagris), specie mediteraneană din 

Familia Liliaceelor.  

Aria naturală protejată de inters național 2736 Lunca Pogănișului se regăsește menționată 

și în Anexa 1 - zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii*  din legea 

5/2000. 

Art. 4 - Scopul principal al instituirii ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului este 

de conservare a habitatelor şi speciilor de interes național și comunitar, declarate conform 

Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună 

sălbatică. 

Art. 5 - Aria naturală protejată 2736 Lunca Pogănişului, cu o suprafaţă de 75,5 ha, se află 

în partea de vest a ţării, în centrul Banatului, la limita teritoriilor comunelor Sacoşu Turcesc şi 

Tormac, având coordonatele 45° 35' N şi 21° 30' E. 

Art. 6  

(1) Custodia ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului este deţinută de Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, conform convenţiei de 

custodie nr. 303/12.12.2011, încheiată între aceasta şi Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Laleaua_pestri%C8%9B%C4%83
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(2) În baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de 

management al sitului şi urmăreşte respectarea acestora, în conformitate cu statutul de arie 

naturală protejată.  

 

 

CAPITOLUL II 

Reglementarea activităţilor în aria naturală protejată 2736 Lunca Pogănişului 

 

Păşunat şi agricultură 

Art. 7  

(1) Utilizarea păşunilor, fâneţelor şi terenurilor agricole din aria naturală este permisă doar 

pentru proprietari şi concesionari, în condiţiile respectării legislatiei in vigoare, prezentului 

regulament şi a planului de management al ariei.  

(2) Pentru protecţia speciilor de păsări, se va evita cositul mecanizat în perioada de cuibărit 

şi de ieşire a puilor (mai- mijlocul lui iulie).  

Art. 8 - Custodele monitorizează activităţile agro-zootehnice pe teritoriul ariei naturale, în 

vederea stabilirii impactului acestora asupra florei şi faunei şi pentru stabilirea unor eventuale 

restricţii în zonele afectate. 

 

Cercetare ştiinţifică 

Art. 9 - Cercetarea ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale protejată 2736 Lunca Pogănişului 

va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea scopului primordial, cel de conservare a habitatelor 

şi speciilor de interes național și comunitar, de protecţie şi ocrotire a faunei. 

Art. 10 - Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul ariei naturale, se desfasoara cu 

avizul custodelui, care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor aceasta activitate. 

Art. 11 - În cazul studiilor/cercetărilor care necesită date/informaţii privind aria naturală 

protejată 2736 Lunca Pogănişului, se va încheia un contract între părţi, contract care să asigure 

accesul custodelui şi administratorului de capital natural la rezultatele studiilor/cercetăriilor în 

vederea utilizării lor în activitatea de management. Contractul prevede respectarea drepturilor de 

autor şi de proprietate intelectuală conform legislaţiei în vigoare. Clauzele contractului se 

stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra utilizării rezultatelor 

studiilor/cercetăriilor se stabileşte prin contract. 
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Turism, reguli de vizitare 

Art. 12 - În aria naturală protejată 2736 Lunca Pogănişului, sunt permise activităţi de 

turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi în prezentul 

regulament. 

Art. 13 - Camparea pe teritoriul ariei naturale este permisă numai în locuri special 

amenajate şi delimitate. 

Art. 14 - Aprinderea focului pe teritoriul ariei se reglementează astfel: 

(1) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în locurile de campare, 

cu respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; 

(2) este strict interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase pentru a face focul; se va folosi doar 

vegetaţie lemnoasă uscată căzută la pământ; 

(3) este interzisă aprinderea focului în fondul forestier, cu excepţia locurilor special 

amenajate de către administratorii terenului. 

Art. 15 - Regimul deşeurilor pe teritoriul ariei naturale protejată 2736 Lunca Pogănişului 

se reglementează astfel: 

(1) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul ariei; 

(2) turiştii au obligaţia de a elimina deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării doar 

în locurile special amenajate pentru colectare. 

Art. 16 - Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau 

lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale, de către alte 

persoane decât cele autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Art. 17  

(1) Se interzice distrugerea şi degradarea florei, faunei, rocilor şi a resurselor de origine 

naturală din aria naturală. 

(2) Colectarea de specii de floră, faună, roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală se 

poate face doar în scop ştiinţific şi în scop cinegetic şi numai cu acordul scris al custodelui, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

(3) Colectarea/recoltarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în 

suprafețele situate în afara rezervației naturale, de către membrii comunitățiilor locale și în 

limata capacității de suport a ecosistemelor, în scop comercial pe baza unei documentații care să 

cuprindă speciile, cantitățiile, perioadele și locațiile exacte de colectare în conformitate cu 

Ordinul 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activitățiilor de recoltare, 

capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de 

mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor 

și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatică și a importului acestora. 
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(4) Pentru proiectele aflate în execuție, amplasate în interiorul/vecinătatea ariei protejate se 

vor respecta condițiile impuse în actele de reglementare emise de către autoritatea compententă 

pentru protecția mediului. 

Art. 18 - Este strict interzisă perturbarea liniştii în aria naturală protejată 2736 Lunca 

Pogănişului prin orice fel de mijloace (strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio etc.). 

Art. 19 - Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative, stâlpilor şi 

indicatoarelor din aria naturală protejată 2736 Lunca Pogănişului. 

Art. 20 - Este strict interzisă fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobarea 

custodelui pe suprafaţa ariei naturale. 

Art. 21 - Finanţarea pentru activităţile desfăşurate în aria naturală protejată 2736 Lunca 

Pogănişului se poate asigura din fonduri provenite din: 

a) bugetul de stat sau al autorităţilor locale; 

b) activităţi proprii; 

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

prin programe locale, naţionale sau internaţionale; 

d) subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii. 

Art. 22 

Activităţile de agrement de pe teritoriul ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului se 

vor realiza în locuri special amenajate. 

 

Silvicultură, vânătoare, pescuit 

Art. 23  

(1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier se execută numai activităţile silvice 

prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi care vor fi 

aduse la cunoştiinţa custodelui. 

(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza ariei naturale protejate 2736 

Lunca Pogănişului se supun aprobării numai însoţite de avizul custodelui, în scopul punerii în 

concordanţă cu planul de management al ariei. Beneficiarul amenajamentului invită un 

reprezentant al custodelui la conferinţele de amenajare. 

(3) Custodele are dreptul de a verifica aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi 

volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier de pe raza ariei şi de a sesiza 

administratorul fondului forestier şi reprezentantul teritorial al autoritatii publice care răspunde 

de silvicultură în cazul constatării unor nereguli în fondul forestier. 

(4) Se vor exclude de la tăiere arborii şi arbuştii care constituie locuri de cuibărit, adăpost şi 

sursă de hrană pentru speciile de păsări.  
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Art. 24  

(1) Acţiunile de evaluare a vânatului şi de interpretare a rezultatelor se fac de către 

gestionarul fondului de vânătoare. Gestionarul fondului de vânătoare are obligaţia de a anunţa cu 

7 zile înainte custodele ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului despre intenţia de 

organizare a evaluării vânatului şi de a invita un reprezentant al custodelui la aceste acţiuni. 

(2) Pe raza ariei, activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislaţia în domeniu şi 

pe baza autorizaţiilor obţinute. 

(3) Pentru speciile de mamifere de interes național și comunitar (specii enumerate în anexa 

II a Directivei Consiliului 92/43/CEE) pentru care a fost desemnat aria naturală Lunca 

Pogănișului este interzisă vânătoarea şi capturarea prin orice mijloace. 

Art. 25  

În vederea protejării speciilor de păsări pe teritoriul ariei naturale protejate 2736 Lunca 

Pogănişului sunt interzise: 

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

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

natură; 

c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 

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

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

f) comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare 

vie  ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat. 

 

Construcţii şi activităţi economice 

Art. 26 – Orice plan sau proiect care nu are legătură directă ori nu este necesar pentru 

managementul ariei naturale protejate de interes național, dar care ar putea afecta în mod 

semnificativ aria, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări 

adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate, având în vedere obiectivele de 

conservare ale acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 27 - Custodele ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului, are obligaţia să 

sesizeze instituţiile abilitate la demararea de construcţii, în vederea verificării legalităţii acestora. 

Art. 28 – Elaborarea şi modificarea planurilor de urbanism de pe teritoriul şi din imediata 

vecinătate a ariei naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului se face pe baza documentaţiilor de 

mediu şi se avizează de către custodele sitului. 
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Art. 29 – Desfăşurarea activităţilor, avizarea planurilor, proiectelor de pe teritoriul ariei 

naturale protejate 2736 Lunca Pogănişului se va face doar cu avizul custodelui, conform 

legislaţiei în vigoare. 

 

CAPITOLUL III 

Sancţiuni 

 

Art. 30 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 

contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 31  

(1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custodele ariei naturale 

protejate 2736 Lunca Pogănişului sau de persoane abilitate, conform legislaţiei în vigoare.  

(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului, îşi dovedeşte identitatea cu 

legitimaţii emise conform legii de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 

Art. 32 

Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin încălcarea 

prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaș, indiferent de culpă, restabilind condițiile 

anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de 

autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul ”poluatorul plătește” și cu OUG nr. 68/2007 

privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului 

aprobată prin Legea nr. 19/2008. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii Finale 

Art. 33 - În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale), 

instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform 

prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă a custodelui ariei. 

Art. 34 

Custodele ariei are obligația de a alimenta bazele de date existente la nivel național și 

regional în vederea îmbunătățirii sistemului suport de asistare a deciziilor în domeniul ariilor 

naturale protejate și de raportare la instituțiile naționale, europene și internaționale; 

Art. 35 

Prezentul regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală pentru 

protecția mediului, la propunerea custodelui. 
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Art. 36 

Aplicarea prezentului Regulament la constatarea contravențiilor/infracțiunilor și aplicarea 

sancțiunilor se face de către personalul cu atribuții de control din cadrul structurii proprii ale: 

1. Autorității publice naționale sau locale de mediu; 

2. Administrația sitului; 

3. Autorității publice centrale de silvicultură și structurile locale ale acesteia; 

4. Inspectoratele județene de poliție; 

5.  Inspectoratele județene de jandarmi. 

Art. 37 

Regulamentul sitului va fi adus la cunoştinţa tuturor factorilor interesaţi şi a publicului prin 

publicare pe pagina web a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

Timişoara www.usab-tm.ro.  

 

 

  

http://www.usab-tm.ro/

