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În baza articolului 56 alineatul 1 din Legea privind protecţia na-
turii („Monitorul oficial al RS”, nr. 36/09, 88/10 şi 91/10- rectificare, 
14/2016 şi 95/2018 - altă lege), Hotărârii Adunării Provinciei privind 
protecţia Parcului Natural „Rusanda“ („Buletinul oficial al P.A. Voivo-
dine”, nr. 8/2019), şi articolului 30 din Statutul instituţiei „Rezervaţii 
naturale“ Zrenianin, Consiliul de administraţie al instituţiei, în şedin-
ţa ţinută pe data de 18.04.2019, adoptă

R E G U L A M E N T U L
PRIVIND ORDINEA INTERNĂ 

ŞI SERVICIUL DE PAZĂ AL 
PARCULUI NATURAL „RUSANDA“

I DISPOZIŢII FUNDAMENTALE

Articolul 1

Prin prezentul regulament se reglementează ordinea internă, or-
ganizarea, modul de activitate şi echipamentul serviciului de pază şi 
regulile fundamentale ale organizării protecţiei împotriva incendiului 
(în continuare: Regulamentul) la Parcul Natural „Rusanda“ (în con-
tinuare: PN „Rusanda”), respectiv se stipulează mai detaliat regulile 
prevăzute la articolul 56 alineatul 4 din Legea privind protecţia naturii 
(în continuare: Legea), conform cărora în teritoriul PN „Rusanda” se 
aplică regimuri de protecţie stabilite la articolul 35 al Legii şi articolul 
15 al Hotărârii Adunării Provinciei privind proclamarea PN „Rusan-
da” (în continuare: Hotărârea Adunării Provinciei).

Articolul 2

Dispoziţiile prezentului regulament se referă la beneficiarii teritoriu-
lui protejat în sensul articolului 4 punctul 37 al Legii (în continuare: 
Beneficiarul), respectiv la persoanele care au domiciliul sau reşedinţa pe 
teritoriul PN „Rusanda” şi localităţile din împrejurimea imediată a te-
ritoriului protejat, proprietarii terenurilor şi al altor imobile, persoanele 
fizice şi juridice şi antreprenorii care prin utilizarea imobilelor, valorilor 
şi bunurilor naturale şi în alt mod efectuează activităţi sau afaceri în 
teritoriul PN „Rusanda”, precum şi la Vizitatorii PN „Rusanda”. 

Vizitatorul PN „Rusanda” este persoana care petrece la PN „Rusan-
da”, pe motive ştiinţifice, educaţionale, recreative, turistice, sportive şi 
culturale mai puţin de 15 zile, precum şi persoana în tranzit prin PN 
„Rusanda” (în continuare: Vizitatorul).

Persoanele juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea, efectu-
ează alte activităţi şi acţiuni de serviciu, trăiesc sau petrec o perioadă 
în zona protejată au obligaţia de a respecta regimul de protecţie stabilit 
în baza Hotărârii Adunării Provinciei prin care se prescrie că în zona 
protejată nu este permisă efectuarea activităţilor şi lucrărilor pentru 
care, în conformitate cu Legea, se stabileşte că pot periclita populaţi-
ile, comunităţile şi habitatele speciilor vegetale şi animale prevăzute 
la articolul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind proclamarea 
PN „Rusanda”, perturba procesele naturale şi integritatea ecologică a 
teritoriului sau pot avea un impact negativ asupra însemnelor estetice 
şi cultural-istorice ale teritoriului şi mediul înconjurător.

Articolul 3

Administrarea PN „Rusanda” în baza Hotărârii Adunării Provinciei 
a fost încredinţată Instituţiei „Rezervaţii naturale“ Zrenianin (în con-
tinuare: Administratorul).

Articolul 4

În perioada sejurului în zona protejată, Beneficiarii şi Vizitatorii 
au obligaţia de a respecta dispoziţiile prezentului regulament, regulile 
ordinii interne, îndrumările de pe table şi alte semne, precum şi îndru-
mările şi explicaţiile sau ordinul Paznicului PN „Rusanda” (în conti-
nuare: Paznicul) şi al altor persoane autorizte ale Administratorului. 

la planificarea şi întreprinderea lucrărilor şi activităţilor în teritoriul 
PN „Rusanda” şi zona protejată, Beneficiarii şi Vizitatorii au obligaţia 
de a respecta Legea, Hotărârea Adunării Provinciei şi planul de admi-
nistrare a PN „Rusanda”.

Articolul 5

Pentru utilizarea PN „Rusanda” şia anumitor valori naturale şi ser-
vicii ale Administratorului, beneficiarul şi Vizitatorul plătesc taxă 
Administratorului, în conformitate cu articolul 105, 106, 107, 108, 
109, 110 şi Anexa 5 din Legea privind taxele pentru folosirea bunurilor 
publice („Monitorul oficial al RS”, nr. 95/2018  şi 49/2019), precum 
şi cu Hotărârea privind compensările pentru folosirea zonei protejate 
Parcul Natural „Rusanda” („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr. 20/19). 

Articolul 6

Ordinea internă la PN „Rusanda” Administratorul o asigură prin 
organizarea serviciului de pază în conformitate cu Legea şi prezentul 
regulament, cooperarea cu populaţia locală, proprietarii terenurilor in-
dividuale, alţi beneficiari la aplicarea regimurilor de protecţie prescri-
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se care au impact asupra aplicării ordinii interne în teritoriul protejat, 
întreprinderile publice şi alţi subiecţi economici, instituţiile şi asocia-
ţiile de cetăţeni, precum şi prin cooperarea cu organele administraţiei 
de stat şi ale autoguvernării locale.

II DEPLASAREA ŞI SEJURUL VIZITATORILOR

Articolul 7

Intrarea şi şederea în zona protejată este liberă,  în timpul şi modul 
stabilit prin prezentul regulament.

Pentru vizită în zona protejată este obligatorie procurarea consimţă-
mântului de la Administrator, ceea ce se referă la vizitele individualeşi 
în grup, precum şi pentru folosirea permisă a valorilor naturale, acti-
vitatea de cercetare ştiinţifică, filmare şi fotografiere. 

Vizitatorii sunt obligați să aibă consimțământul, adică biletul și să-l 
arate la cererea persoanei oficiale a Administratorului.

Pentru vizitele turistice şi folosirea permisă a PN „Rusanda” se plă-
teşte taxă în conformitate cu  Hotărârea privind compensările pentru 
folosirea zonei protejate Parcul Natural „Rusanda”.

Intrarea în PN „Rusanda” cu autovehicul poate fi interzisă sau limi-
tată, în conformitate cu reglementarea specială (de ex. dacă este vorba 
de transportul materiilor periculoase).

Administratorul poate pe termen scurt să oprească autovehicule-
le la intrarea în PN „Rusanda” dacă stabilește o stație de intrare în 
conformitate cu articolul 68 al Legii. Modul de stabilire şi de lucru al 
staţiilor de intrare, va fi reglementat de către Administrator printr-un 
act special, în conformitate cu Legea.

Articolul 8

Deplasarea în zona protejată este permisă pe drumurile publice, 
anumite căi, suprafeţe destinate sportului și recreaţiei și zone de odih-
nă special amenajate.

Vizitatorii și grupurile organizate de Vizitatori ai zonei protejate 
se pot deplasa în mod excepțional în părțile zonei protejate care nu 
sunt desemnate pentru deplasarea și șederea Vizitatorilor cu aprobarea 
prealabilă a Administratorului și însoțite de un ghid al zonei protejate.

Este interzisă intrarea, adică accesul, fără aprobarea Administrato-
rului sau însoţirea Paznicului PN „Rusanda” pe suprafeţele, respectiv 
în locurile în care în baza Hotărârii Adunării Provinciei și pentru care 
în baza Planul de administrare al PN „Rusanda” a fost determinat un 
astfel de regim de vizită din cauza necesității de a păstra flora sălbatică 
și conservării, hrănirii și monitorizării animalelor sălbatice.

În cazul intervenției de urgență în caz de incendiu, calamitate na-
turală sau accident sau utilizarea conform destinaţiei a drumurilor 
existente, nu trebuie obținută sau procurată aprobarea sau însoţirea 
menționată la alineatul 1 din prezentul articol, dar despre aceste acti-
vități trebuie informat Administratorul.

Articolul 9

Suprafeţele, locurile și construcţiile menționate la alineatul 3 al 
articolului 8 din prezentul regulament sunt habitatele de importanță 
prioritară pentru protecția speciilor strict protejate (bălţi, cursuri de 
apă, livezi umede), precum și zone, locuri și construcţii pentru reintro-
ducerea speciilor de plante și animale și hrănirea păsărilor.

Suprafeţele, locurile și construcţiile prevăzute la alineatele 1 şi 2 din 
prezentul articol, Administratorul le va marca în mod vizibil şi clar.

Articolul 10

În timpul deplasării şi şederii în zona protejată este interzisă:

- deplasarea în afara drumurilor existente și a suprafeţelor și că-
rărilor amenajate și marcate;

- deplasarea autovehiculelor în afara drumurilor și parcarea în 
afara locurilor de parcare marcate;

- deplasarea autovehiculelor pe întuneric și în condiții de vizibi-
litate zilnică slabă;

- aruncarea și depozitarea deșeurilor în afara anumitor containe-
re/mobilier stabilite în acest scop;

- hărțuirea, colectarea neplanificată și distrugerea faunei;
- vânătoarea de păsări de apă, vânat cu pene; 
- distrugerea și îndepărtarea neplanificată a vegetației și a florei 

sălbatice, precum și perturbarea valorilor horticole și a elemen-
telor arhitecturale de grădină; 

- înregistrarea sau fotografierea în scopuri comerciale fără apro-
barea prescrisă;

- îndepărtarea, distrugerea și deteriorarea marcajelor sau a noti-
ficărilor;

- culegerea sau colectarea speciilor de plante și animale proteja-
te, fără o autorizație prescrisă;

- distrugerea și deteriorarea terenurilor de hrănire, a cuiburilor 
artificiale etc;

- distrugerea și deteriorarea belvederelor și a altor clădiri cu con-
ținut educativ și recreativ;

- introducerea de dispozitive periculoase, aparate sau substanțe 
periculoase care pot pune în pericol zona protejată sau oamenii;

- efectuarea de acțiuni care pun în pericol lumea vie și mediul în-
conjurător prin zgomot, poluarea aerului, solului și apei și alte 
acțiuni interzise de Lege și de prezentul regulament.

Articolul 11

Cu privire la utilizarea autovehiculului şi toate lucrările între-
prinse cu scopul întreţinerii clădirilor, precum şi despre alte acti-
vităţi din interiorul PN „Rusanda”, trebuie informat în scris Admi-
nistratorul.

Articolul 12

Cu privire la condițiile de deplasare, oprire și parcare a autovehicu-
lelor, respectiv vehiculele cu motor, participanții la trafic sunt infor-
mați într-un mod convenabil, iar secțiunile de drumuri și locuri din 
PN „Rusanda” unde nu este permisă deplasarea, oprirea sau parcarea 
autovehiculelor sunt marcate vizibil.

Este interzisă utilizarea vehiculelor pe drumuri contrară informații-
lor și indicatoarelor menționate la alineatul 1 din acest articol.

Articolul 13

Accesul și șederea Vizitatorilor în spațiul deschis sunt permise în 
conformitate cu Hotărârea Adunării Provinciei.

Articolul 14

Proprietarii şiBbeneficiarii terenurilor şi a altor imobile au obligaţia 
de a permite acces şi trecere paznicilor şi altor persoane autorizate 
ale administratorului în executarea acţiunilor de serviciu, precum şi 
persoanelor care cu aprobarea Administratorului efectuează activităţi 
de cercetare şi alte activităţi la PN „Rusanda”.

Este interzisă împiedicarea sau obstrucționarea Paznicului și a altor 
persoane autorizate ale Administratorului în efectuarea acțiunilor și 
activităților menționate la alineatul 1 al acestui articol. 

III PROTECŢIA BUNURILOR NATURALE

Articolul 15

În zona protejată este interzisă: 

1. aratul şi ameliorarea habitatelor de iarbă;
2. îndepărtarea învelișului de iarbă cu un strat de sol;
3. hărțuirea, colectarea neplanificată și distrugerea faunei;
4. vânătoarea de păsări de apă, vânat cu pene; 
5. distrugerea și îndepărtarea neplanificată a vegetației și a florei 

sălbatice, precum și perturbarea valorilor horticole și a elemen-
telor arhitecturale de grădină;

6. construirea heleşteelor și repopularea lacului Rusanda; 
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7. instalarea de emițătoare de televiziune și telefonie mobilă în 
parc, precum și a altor construcţii care încalcă integritatea vi-
zuală a spațiului parcului;

8. construcția, adică instalarea infrastructurii supraterane în afa-
ra zonei Spitalului Special pentru Reabilitare „Rusanda”, con-
strucția clădirilor de producție, instalarea conductelor de pe-
trol, gaze și produse, construcția de instalaţii pentru utilizarea 
energiei eoliene și alte infrastructuri care ar periclita caracteris-
ticile ecologice și peisagistice ale zonei; 

9. lucrările și activitățile care modifică regimul apei și caracteris-
ticile fizico-chimice ale habitatelor de slatină, dacă aceste mo-
dificări duc la consecințe negative permanente asupra valorilor 
naturale ale zonei protejate;

10. eliminarea și depozitarea neplanificată materialului inert (ni-
sip, pietriș, pământ etc.) și efectuarea altor lucrări și activități 
care nu sunt în conformitate cu principiile utilizării durabile a 
resurselor naturale;

11. depozitarea tuturor tipurilor de deșeuri și materiale periculoa-
se, precum și stabilirea unei rute de transport pentru deșeurile 
periculoase;

12. alte lucrări și activități care poluează aerul, solul, sedimentele, 
apele subterane și apele de suprafață. 

Lucrările şi activităţile se limitează la: 

1. posibilitatea schimbării destinaţiei suprafețelor (terenurilor) și 
culturilor, la schimbările în direcția de reducere a intensității 
utilizării spaţiului (transformarea terenurilor arabile în pășuni 
etc.), formarea unei fâşii de protecție și în scopul revitalizării 
habitatului ;

2. formarea de terenuri noi de construcție, pe suprafețele necesa-
re pentru construirea clădirilor prevăzute până la inițierea pro-
cedurii de protecție cu documentația de amenajare a spaţiului 
valabilă; 

3. schimbarea morfologiei terenului, activități planificate care vi-
zează amenajarea malului de-a lungul zonei de construcție a 
localităţii și îmbunătățirea condițiilor ecologice ale habitatu-
lui, precum și nevoia de utilizare a peloidelor pentru activita-
tea Spitalului Special de Reabilitare „Rusanda” ;

4. îndepărtarea vegetației plutitoare, scufundate și de mal, tăierea 
planificată și îndepărtarea stufului, precum și efectuarea activi-
tăților planificate pentru nevoia de administrare a canalelor; 

5. efectuarea de lucrări pentru necesitățile de exploatare a mate-
riilor prime minerale, pentru utilizarea peloidelor (sedimentele 
din lac), a apei termale și termo-minerale pentru nevoile Spita-
lului Special de Reabilitare „Rusanda”;

6. utilizarea ambarcaţiunilor de agrement (numeric, în timp şi 
spaţiu), pe numărul planificat de ambarcaţiuni adecvate, în afa-
ra perioadei de reproducere a speciilor sălbatice strict proteja-
te, conform traseului stabilit în cadrul regimului de protecție de 
gradul III; 

7. utilizarea tipului de ambarcaţiuni, utilizarea ambarcațiunilor 
pornite de forţa umană sau motoare electrice și alte ambarcaţi-
uni de agrement care nu pun în pericol valorile ecosistemului 
lacului;

8. construirea de diguri și instalații plutitoare staționare, pe cele 
destinate pentru nevoile de administrare, precum și pe cele pla-
nificate în zona de construcție existentă pentru a organiza for-
me durabile de turism, recreere și educație; 

9. construirea de noi clădiri, în spaţiul din cadrul cuprinderii Spi-
talului Special de Reabilitare „Rusanda” și cu numărul maxim 
de etaje ale clădirilor de două etaje și mansardă;

10. construcția de drumuri noi este limitată la drumurile planifica-
te până la inițierea procedurii de protecție, iar asfaltarea și be-
tonarea drumurilor necategorizate existente se limitează la spa-
ţiul Spitalului Special de Reabilitare „Rusanda”;

11. localizarea conținuturilor și activităților turistice și de altă 
natură, care sunt surse potențiale de zgomot crescut, vibra-
ții și/sau perturbări ale lumii vii, în spaţiile care sunt la o de-
părtare de malul lacului și de la graniţa zonei de sub regim 
de protecție de gradul II cel puţin: a) 20 de metri în interiorul 
terenului de construcție și b) 200 de metri în afara zonei de 
construcție; 

12. organizarea de întruniri și evenimente publice, în spaţiul din 
cadrul cuprinderii Spitalului Special pentru Reabilitare „Ru-
sanda”;

13. aplicarea soluțiilor tehnice pentru protecția malului, la protec-
ția planificată în interiorul zonei de construcție, care include 
aplicarea soluțiilor ecologice favorabile (în conformitate cu ca-
racteristicile peisagistice ale lacului);

14. plantarea arborilor și arbuștilor, introducerea și cultivarea spe-
ciilor alohtone, în spaţiul parcului, precum și a speciilor care 
nu sunt invazive în regiunea panonică; în timpul reînnoirii ver-
deții parcului, se limitează acoperirea speciilor de conifere, la 
maximum 30%; 

15. tăierea copacilor, la copaci planificați individual;
16. deplasarea vehiculelor de transport și a mașinilor agricole, pe 

drumurile și terenurile arabile existente;
17. utilizarea îngrășămintelor și a produselor pentru protecţia plan-

telor, pe suprafaţele parcului și terenurile arabile, în conformi-
tate cu necesitățile de conservare a biodiversității;

18. amenajarea horticolă și de construcție a Parcului, pentru activi-
tățile planificate.

Articolul 16

În regimul de protecție de gradul II, lucrările și activitățile se li-
mitează la utilizarea suprafeţelor exclusiv pentru nevoile de suprave-
ghere a pazei, lucrări de cercetare științifică și prezentarea valorilor 
naturale ale zonei protejate. Regimul de protecție de gradul II cu o 
suprafaţă totală de 397 ha 72a 84 m2, respectiv 34% din zonă,cuprinde 
următoarele unităţi naturale: 

1. Cracul nordic al bazinului hidrografic Marea Rusanda, precum 
și livezile de pe terenul sărat cu care sunt în contact direct, 

2. „Malo selište - Široka slatina”, 
3. „Kumanska ledina” între calea ferată şi canal, 
4. „Trivunjić kopao” (partea centrală), 
5. „Bara na lokalitetu Babino jajce”, 
6. „Bara ispod Bečkog brda”, 
7. Canalul Kumane 2(29), 
8. Canalul K-3-7.

Articolul 17

Pe suprafeţele în care a fost stabilit regimul de protecție de gradul II, 
se desfăşoară protecția activă pentru a păstra și a îmbunătăți valorile 
naturale, în special prin măsuri de gestionare a populațiilor sălbatice 
de plante și animale, menținerea și îmbunătățirea condițiilor în habita-
tele naturale și utilizarea tradițională a resurselor naturale. 

Pe lângă interzicerea lucrărilor și activităților care sunt stabilite ca 
atare la articolul 35 din Lege, pe suprafeţele în care este stabilit regi-
mul de protecție de gradul II, este interzisă şi: 

1. amenajarea clădirilor staționare pe lac și în zona malului;
2. organizarea de întruniri publice și manifestări.

Articolul 18

În regimul de protecţie de gradul III sunt interzise activităţile care 
sunt interzise şi în întrega zona protejată.

Pe suprafeţele în care a fost stabilit regimul de protecție de gradul III, 
se limitează activităţile care se limitează şi în întrega zona protejată.

Articolul 19

Administratorul, prin măsurile și activitățile corespunzătoare pre-
văzute la articolul 4 din Hotărârea Adunării Provinciei, precum și prin 
aplicarea altor măsuri și activități adecvate, încurajează realizarea 
obiectivelor de protecție prevăzute la articolul 2 din Hotărârea Adu-
nării Provinciei.

Activitățile menţionate se desfășoară exclusiv pe baza condițiilor 
Institutului Provincial pentru Protecția Naturii (în continuare: Institu-
tul) și a consimțământului Administratorului.
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Articolul 20

Plantele și ciupercile care trăiesc în sălbăticie în teritoriul PP „Ru-
sanda” și cărora prin Regulamentul privind proclamarea și protecția 
speciilor sălbatice strict protejate și protejate de plante, animale și 
ciuperci („Monitorul oficial al RS”, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 şii 
98/2016) le-a fost stabilit statutul de specii strict protejate, nu este per-
mis să se taie, rupă, smulgă, să se colecteze semințele și fructele lor sau 
în alt mod să se distrugă unităţile și habitatele.

Animalele care locuiesc în zona PN „Rusanda”, și pe care regula-
mentul privind proclamarea și protecția speciilor sălbatice strict pro-
tejate și protejate de plante, animale și ciuperci (în continuare: Regu-
lamentul privind speciile sălbatice), cărora le-a fost stabilit statutul 
de specii strict protejate , nu este permis să fie alungate, deranjate, 
capturate, omorâte și  rănite, să se otrăvească în mod intenționat și in-
voluntar, să se colecteze ouă și alte forme de dezvoltare, să se distrugă 
și deterioreze cuiburile și alte locuri și clădiri în care aceste animale se 
înmulţesc, îşi cresc puii, să adăpostesc, trăiesc și se hrănesc.

Persoana care găsește în zona PN „Rusanda” și în zona de protecție 
exemplare moarte de specii strict protejate sau protejate de animale 
sălbatice sau exemplare ale acestora care sunt bolnave sau rănite în 
măsura în care nu pot supraviețui independent în natură, va anunţa 
Paznicului zonei protejate sau unei alte persoane autorizate a Admi-
nistratorului. Administratorul își asumă în continuare obligațiile cu 
privire la exemplarele găsite de animale sălbatice și, în conformitate 
cu articolul 93 din Lege, informează ministerul responsabil pentru ac-
tivităţile de protecție a mediului sau Institutul, despre care întocmește 
un raport și ține evidența.

Este interzisă procedarea cu speciile sălbatice strict protejate de 
plante, animale şi ciuperci contrar dispoziţiilor alineatelor Zabranjeno 
je postupanje sa strogo zaštićenim vrstama divljih biljaka, životinja i 
gljiva suprotno odredbama 1,2 şi 3 din prezentul articol.

Articolul 21

Speciile sălbatice de plante, ciuperci, licheni și animale stabilite 
prin Ordonanţa privind controlul colectării și comercializării florei și 
faunei sălbatice („Monitorul oficial al RS”, nr. 31/05, 45/05-rectificare, 
22/07, 38/08, 9/10 şi 69/11) pot fi colectate în zona PN „Rusanda” în 
modul și în condițiile stabilite de reglementarea menționată anterior.

Persoanele care colectează flora și fauna sălbatică menționate la 
alineatul 1 din prezentul articol în zona PN „Rusanda” sunt obligate 
să raporteze Paznicului PN „Rusanda” sau altei persoane autorizate 
a Administratorului cantitățile zilnice și speciile de floră și faună co-
lectate.

Pentru colectarea florei și faunei sălbatice în zonele și locurile pre-
văzute la articolul 9, alin. 1, 2 și 3 din prezentul regulament, pe terenu-
rile în proprietatea de stat, precum și pe terenurile  în proprietate pu-
blică și de cooperativă pe care conform Hotărârii Adunării Provinciei  
a fost stabilit gradul II de protecție, este necesar să se obțină aprobarea 
Administratorului. 

Speciile strict protejate și protejate pot fi întotdeauna colectate cu 
avizul prealabil al secretariatului provincial competent și cu avizul 
consultativ al Institutului.

Aprobarea prevăzută la alineatul 4 al prezentului articol poate fi 
temporar refuzată sau limitată din cauza necesității de a conserva flora 
și fauna.

Este interzisă colectarea florei și faunei sălbatice contrar prevederi-
lor alin. 1, 2, 3,  4 și 5 ale prezentului articol.

Articolul 22

Speciile de floră și faună sălbatică a căror utilizare și protecție este 
stipulată de reglementările din domeniul silviculturii, agriculturii și 
vânătorii pot fi utilizate în zona PN „Rusanda” și zona de protecție în 
modul și în condițiile reglementărilor respective.

Pentru acces și ședere în locurile din PN „Rusanda”, care sunt pre-
văzute la articolul 9, alin. 1 și 2 din prezentul regulament, pentru a 
utiliza flora sălbatică în cadrul activităților agricole permise, este ne-
cesară obținerea aprobării Administratorului.

Articolul 23

Este interzisă lăsarea animalelor moarte sau ucise și a părţilor aces-
tora, a deșeurilor abatorului și a produselor procesate în hrănitoare sau 
în alte locații, fără aprobarea Administratorului.

Articolul 24

Administratorul trebuie, într-o manieră adecvată, să afișeze public 
și să pună la dispoziția Beneficiarilor și Vizitatorilor listele speciilor 
strict protejate și protejate de floră și faună sălbatică menționate la arti-
colele 20 și 21 din prezentul regulament cu informații relevante pentru 
identificarea acestora, protecția și regimul de utilizare.

Articolul 25

Este interzisă deteriorarea și distrugerea obiectelor şi clădirilor care 
au valoare cultural-istorică, respectiv proprietatea sau statutul de bun 
cultural înregistrat sau stabilit. În cazul în care se observă că unele 
dintre aceste clădiri au suferit daune sau distrugeri, trebuie contactată 
instituția competentă care se ocupă de protecția monumentelor cultu-
rale (Institutul pentru Protecția Monumentelor Culturale Zrenianin).

Articolul 26
 
Pentru lucrări și activități, respectiv proiectele cu posibil impact sem-

nificativ asupra mediului, se desfăşoară procedura de evaluare a impac-
tului asupra mediului, în conformitate cu Legea, cu obținerea obligato-
rie a unui act privind condițiile și măsurile de protecție a naturii.

Pentru lucrările și activitățile, respectiv proiectele pentru care nu se 
desfăşoară procedura de evaluare a impactului asupra mediului și care 
pot avea un impact asupra valorilor și caracteristicilor zonei protejate, 
executantul lucrărilor, respectiv titularul proiectului, este obligat să 
procure de la Institut, actul privind condițiile și măsurile de protecție 
a naturii, în conformitate cu Legea.

Lucrările și activitățile planificate, respectiv executarea proiectului 
prevăzut la acest articol, titularul proiectului este obligat să le raporte-
ze în scris Administratorului zonei protejate, care este obligat să-l in-
formeze despre posibilitățile de realizare a acestora, precum și despre 
procedura în continuare

IV DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII ȘI UTILIZAREA 
RESURSELOR NATURALE

Articolul 27

În teritoriul PN „Rusanda” şi zona protejată nu este permisă efectu-
area de lucrări și activități pentru care se stabilește în conformitate cu 
Hotărârea Adunării Provinciei că acestea pot degrada lumea vie, pot 
pune în pericol starea favorabilă a habitatelor naturale și a valorilor 
biologice și peisagistice sau pot împiedica utilizarea zonelor protejate 
în interesul științei, educației, culturii, recreerii și dezvoltării durabile 
a turismului și agriculturii.

Nu este permisă efectuarea de lucrări și activități în zona protejată 
care au fost stabilite că perturbă procesele naturale și integritatea eco-
logică a zonei sau că afectează semnificativ caracteristicile estetice ale 
peisajului și ale mediului.

Articolul 28

Conservarea diversității biologice și peisagistice a habitatelor din 
cadrul agroecosistemelor și a altor ecosisteme neautonome și semi-au-
tonome se realizează în primul rând prin conservarea și protecția ha-
bitatelor marginale, gardurilor vii, granițelor, copacilor individuali, 
grupurilor de copaci, iazurilor și pajiștilor, precum și a altor habitate 
sau elemente ale acestora cu vegetație arbustivă, de livadă sau mlaști-
nă conservată sau parțial modificată.
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Activitatea agricolă, respectiv cultivarea terenurilor și cultivarea 
culturilor vegetale şi pomicole, a plantelor industriale şi furajelor, 
creşterea animalelor, păsărilor și albinelor și alte activități se desfă-
șoară în conformitate cu reglementările care stipulează domeniul agri-
culturii, medicinii veterinare, protecției plantelor și protecției fito-sa-
nitare, Hotărârea Adunării Provinciei și prezentul regulament.

Este interzisă desfășurarea activității agricole contrar dispozițiilor 
prezentului articol.

Articolul 29

Utilizarea, protecția și reglarea apei și protecția împotriva efectelor 
nocive ale apei se realizează în baza Legii privind apele („Monitorul 
oficial al RS”, nr. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 şi 95/18 - altă lege), regle-
mentărilor adoptate în baza legii respective, Legii, Hotărârii Adunării 
Provinciei şi prezentului regulament.

Păstrarea iazurilor permanente și refacerea habitatelor umede sunt 
permise în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Provinciei 
și cu condițiile de protecție a naturii prescrise de Institut. 

Articolul 30

Planurile de gospodărire a apelor se conformează cu Hotărârea 
Adunării Provinciei şi Planul de administrare a PN „Rusanda”.

Administratorul şi ÎP „Vode Vojvodine”, respectiv ÎEA „Banatul 
Central”, Zrenianin, cooperează la activităţile de interes comun pen-
tru administrarea PN „Rusanda” şi a zonei de protecție în zonele de 
apă, mai ales la conformarea documentelor prevăzute la alineatul 1 al 
prezentului articol.

ÎP „Vode Vojvodine”, respectiv ÎEA „Banatul Central”, Zrenianin, 
prezintă date din registrul zonelor protejate și cadastrul clădirilor de apă 
și alte date de interes pentru protecția și utilizarea apei în teritoriul PN 
„Rusanda” și zona de protecție pe care le ține pe baza autorizațiilor legale.

V VÂNĂTORIA

Articolul 31

Activităţile în domeniul vânătoriei în teritoriul PN „Rusanda” şi al 
zonei protejate se efectuează în conformitate cu Legea privind vânatul 
şi vânătoria („Monitorul oficial al RS”, numerele 18/10, 95/18), regle-
mentările adoptate în baza legii respective, Legea, Hotărârea Adunării 
Provinciei şi prezentul regulament.  

În zona protejată se interzice vânătoarea păsărilor de apă, vânatului 
cu pene.

În regimul de protecţie de gradul III sunt permise activităţi de vâ-
nătoare limitate în timp şi spaţiu doar la menţinerea stării sănătăţii şi 
numărului populaţiei speciilor de vânătoare.

Planurile și bazele din domeniul vânătorii, precum și alte programe 
și planuri legate de utilizarea resurselor naturale și a spațiului în zona 
protejată a PN „Rusanda” și zona de protecție, vor fi conformate cu 
Planul de amenajare a spaţiului al Republicii din Serbia, Hotărârea 
Adunării Provinciei și Planul de administrare din articolul 13 al Hotă-
rârii Adunării Provinciei.

VI SPORT, RECREAŢIE ŞI TURISM

Articolul 32

În zona PN „Rusanda” și zona de protecție, persoanele juridice și 
fizice pot desfășura activitatea de turism și restauraţie, respectiv pot 
organiza excursii turistice și vizite turistice și pot presta servicii de 
cazare, mâncare și băuturi în conformitate cu Legea privind turismul 
(„Buletinul oficial al RS”, nr. 36/09, 88/10, 99/11- altă lege, 93/2012, 
84/2015, 83/2018 - altă lege şi 17/2019 - altă lege), în conformitate cu 
reglementările adoptate în baza legii respective, Lege, Hotărârea Adu-
nării Provinciei și Planul de administrare al PN „Rusanda” şi prezen-
tul regulament.

Articolul 33

Grupurile turistice şi persoanele, însoțite de Paznic sau de o altă 
persoană autorizată a Administratorului, în conformitate cu Legea, 
pot vizita și inspecta locurile și zonele în care a fost stabilit regimul 
de protecție de gradul II în mod controlat, în scopuri educaționale, 
recreative și culturale generale.

Administratorul poate organiza pentru grupurile turistice interesa-
te şi vizită în alte părţi ale teritoriului PN „Rusanda”. 

Vizitele intenţionate, respectiv vizitele prevăzute la alineatele 1 şi 
2 din prezentul articol se anunţă Administratorului cel puţin 24 de ore 
mai devreme.

Administratorul va elabora și adopta un program de prezentare a 
PN „Rusanda”, care va reglementa în continuare modul și locurile de 
vizitare permise, numărul simultan de vizitatori în anumite locuri și 
alte probleme de importanță pentru vizitarea PN „Rusanda” și cunoaș-
terea valorilor sale, în special modul de prezentare a valorilor în cadrul 
activităților de ecoturism. 

Articolul 34

Pentru desfășurarea activităților de turism și restauraţie prevăzute la 
articolul 33 și pentru serviciile Administratorului prevăzute la articolul 
34 din prezentul regulament, se plătește taxă în conformitate cu Hotărâ-
rea privind compensările pentru folosirea zonei protejate PN „Rusanda”.

VII CONSTRUIREA CLĂDIRILOR ŞI AMENAJAREA 
SPAŢIULUI

Articolul 35

Construirea clădirilor şi amenajarea spaţiului în teritoriul PN „Ru-
sanda” se efectuează în conformitate cu legea privind planificarea şi 
construcţiile („Monitorul oficial al RS”, numerele: 72/09, 81/09, 24/11, 
121/12, 42/13-hotărârea CC, 50/2013 - hotărârea CC, 98/2013 - hotărârea 
CC, 132/2014, 145/2014, 83/2018 şi 31/2019), reglementările adoptate în 
baza legii respective, Planul de amenajare a teritoriului cu detinaţii spe-
ciale ale bunurilor naturale protejate’’Okanj bara’’ şi ‚’Rusanda’’ („Bu-
letinul oficial al P.A.V.”, numărul 23/18), planurile urbanistice adoptate, 
Legea, Hotărârea Adunării Provinciei şi prezentul regulament.

Articolul 36

Lucrările planificate la construcția de clădiri și amenajare a spaţiu-
lui, titularul lucrărilor, respectiv investitorul (în continuare: Investito-
rul) este obligat să le raporteze în scris Administratorului, în confor-
mitate cu articolul 57 alineatul 5 din Lege

Cererea prevăzută la alineatul 1 din prezentul articol conține infor-
mații de bază despre investitor, tipul și volumul lucrărilor planificate, 
locația și proprietatea asupra imobilelor.

În termen de 15 zile de la data depunerii cererii, Administratorul 
va transmite investitorului o notificare scrisă cu privire la faptul dacă 
lucrările sunt permise prin Lege și prin Hotărârea Adunării Provin-
ciei, cu instrucțiuni cu privire la obligația de a obține actul privind 
condițiile de protecție a naturii, autorizația de amplasare şi autorizaţia 
de construcție.

Administratorul solicită Investitorului completarea cererii dacă în 
baza datelor prezentate nu poate oferi o notificare veridică şi calificată.

Investitorul este obligat ca un exemplar al cererii pentru începerea 
construcţiei clădirii să o trimită şi Administratorului. Anexat cererii, 
în care menţionează ritmul planificat al lucrărilor, Investitorul depune 
şi actul privind condiţiile de protecţie a naturii şi autorizaţia de con-
strucţie.

Se interzice executarea, respectiv efectuarea lucrărilor de construc-
ţie a clădirilor şi de amenajare a spaţiului, fără cererea prevăzută la 
alineatul 1 al prezentului articol.
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Articolul 37

În conformitate cu prevederile Legii privind planificarea și con-
strucțiile referitoare la clădirile și lucrările pentru care nu se eliberea-
ză o autorizație de construcție și pe baza actului prin care Guvernul, în 
conformitate cu articolul 35, alineatul 11   din Lege, prescrie regimuri 
de protecție, procedura și modul de stabilirea a acestora și clădirile, 
lucrările și activitățile care sunt interzise sau restricționate, Adminis-
tratorul va stabili și va publica într-un mod adecvat lista de lucrări la 
construcția clădirilor și amenajarea spaţiului pe care Investitorul nu 
este obligat să le raporteze Administratorului.

VIII ÎNTREȚINEREA CURĂȚENIEI ȘI GESTIONAREA 
DEȘEURILOR

Articolul 38

Întreţinerea curăţeniei şi gestionarea deşeurilor în teritoriul PN 
„Rusanda” şi zona de protecţie se efectuează în conformitate cu Legea 
privind gestionarea deşeurilor („Monitorul oficial al RS”, numerele 
36/09 şi 88/10), reglementările adoptate în baza legii respective, alte 
legi şi regelementări care se referă la deşeuri, Hotărârea Adunării Pro-
vinciei şi prezentul regulament. 

Lucrările și activitățile se limitează la gestionarea eficientă a de-
șeurilor.

Planurile regionale și locale de gestionare a deșeurilor sunt confor-
mate cu Hotărârea Adunării Provinciei și cu Planul de administrare a 
PN „Rusanda”.

Articolul 39

Fiecare persoană este obligată să adune și să depoziteze deșeurile 
pe care le generează în locuri special amenajate sau dotate și, dacă este 
necesar, marcate în aceste scopuri. 

Administratorul va instala mobilier adecvat, respectiv containere, 
coșuri sau pungi pentru depozitarea provizorie a deșeurilor solide în 
locurile care fac obiectul vizitei și va organiza golirea și îndepărtarea lor 
în afara zonei PN „Rusanda”. Administratorul va iniția cooperarea cu 
serviciile edilitare ale unităților competente ale autoguvernării locale în 
domeniul întreţinerii curățeniei prin instalarea organizată și golirea cu 
regularitate a containerelor de gunoi la locurile stabilite pentru aceasta.

Articolul 40

În cooperare cu SS pentru reabilitare „Rusanda“ se vor colecta de-
șeurile menajere, precum și se vor îndepărta buruienile și arbuștii care 
au apărut în unel părți ale zonei protejate pe care le utilizează în co-
mun SS pentru reabilitare „Rusanda” și Administratorul PN Rusanda.

IX MARCAREA ȘI AMPLASAREA SEMNELOR, 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎNREGISTRAREA FILMELOR

Articolul 41

În termenul stabilit prin Hotărârea Adunării Provinciei și în mo-
dul prevăzut de actul legal relevant, Administratorul marchează PN 
„Rusanda” ca zonă protejată cu table cu aspect și conținut prescris pe 
care le instalează în locurile în care drumurile publice intră în PN „Ru-
sanda „, iar granițele PN „Rusanda” sunt marcate cu semne prescrise.

Administratorul marchează cu table corespunzătoare locurile şi clă-
dirile unde accesul şi şederea sunt interzise sau limitate.

Administratorul amplasează şi alte table și semne de importanță pentru 
desfăşurarea regimului de protecție și prezentarea valorilor PN „Rusanda”, 
cum ar fi panouri, panouri publicitare, table informative, locuri de odihnă, 
hrănitoare, locuri pentru depozitarea deșeurilor și ambalajului, etc.

Este interzisă deteriorarea sau distrugerea și îndepărtarea tablelor și 
inscripțiilor de pe plăci și a altor semne menționate la prezentul arti-
col, precum și ascunderea sau mascarea acestora cu alte obiecte.

Articolul 42

În zona PN „Rusanda” nu este permisă amplasarea tablelor infor-
mative cu numele persoanelor juridice și fizice și a panourilor publi-
citare și a altor panouri fără aprobarea Administratorului, cu excepția 
instalării tablelor oficiale și a altor semne care sunt stabilite de regle-
mentările speciale. Pentru instalarea tuturor tablelor și semnelor se 
procură condițiile de protecție a naturii, iar Administratorul trebuie să 
fie informat despre perioada în care este planificată instalarea.

Pentru instalarea și păstrarea tablelor și panourilor prevăzute la ali-
neatul 1 din prezentul articol, Administratorul poate percepe o taxă în 
conformitate cu actul special.

Articolul 43

Fotografierea și înregistrarea audio și video și a filmelor în zona PN 
„Rusanda” este permisă

Pentru acțiunile prevăzute la alineatul 1 din prezentul articol care 
sunt efectuate în scopuri comerciale, este necesar să se obțină consim-
țământul Administratorului și pentru acestea se plătește o taxă în baza 
unui act special emis de Administrator.

Pentru a obține consimțământul prevăzut la alineatul 2 al acestui 
articol, organizatorul înregistrării, respectiv persoana interesată tre-
buie să raporteze activitățile de înregistrare planificate Administrato-
rului care este obligat să emită consimțământul într-un termen care să 
nu depășească 15 zile.

Pentru activitățile de fotografie și înregistrare, persoana interesată 
va procura , în caz de nevoie şi conform notificării Administratorului, 
actul privind condițiile de protecție a naturii emise de Institut.

Administratorul poate refuza provizoriu sau permanent consimță-
mântul dacă a fost identificat un impact nefavorabil semnificativ asu-
pra valorilor naturale.

Persoană fizică sau juridică care efectuează sau în numele căreia 
se efectuează fotografiile, înregistrările sonore și video și a filmele 
care se publică, respectiv se prezintă publicului, cu excepția filmelor 
de lung metraj, este obligată să trimită Administratorului o copie a 
materialului înregistrat.

X ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI DE CERCETARE

Articolul 44

În zona PN „Rusanda” se pot efectua cercetări științifice și aplicate 
și activități educaționale în natură, în conformitate cu legile și regle-
mentările care stipulează domeniul cercetărilor științifice și aplicate și 
al educației și cu prezentul regulament.

Activitățile de cercetare și educaționale prevăzute la alineatul 1 din 
acest articol pot fi efectuate într-un mod care să nu provoace modifi-
cări nefavorabile semnificative sau distrugerea valorilor naturale și să 
nu polueze mediul.

Articolul 45

Pentru cercetările care pot avea un impact asupra valorilor și ca-
racteristicilor PN „Rusanda” și pentru care, în sensul articolului 57, 
alineatele 3 și 4 din Lege, este necesar să se procure actul privind 
condițiile de protecție a naturii emis de Institut , titularul cercetării 
procură consimțământul Administratorului.

Pentru a obține consimțământul prevăzut la alineatul 1 din prezen-
tul articol, titularul cercetării va raporta administratorului lucrările și 
activitățile de cercetare planificate.

Cererea pentru cercetare conține informații relevante despre tipul, 
scopul, conținutul, locația, durata, metodele, mijloacele, echipamente-
le și instrumentele, liderul și participanții la cercetare. Cererea poate 
specifica şi serviciile, respectiv asistența solicitată Administratorului.
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Cererii pentru cercetare i se atașează actul privind condițiile de pro-
tecție a naturii.

Cererii pentru cercetare, pentru a cărei îndeplinire este prescrisă 
obligația de a se procura autorizaţii, se anexează şi autorizaţia secreta-
riatului competent în conformitate cu Legea.

Este interzisă începerea sau efectuarea cercetărilor prevăzute la 
alineatul 1 din prezentul articol fără a obține consimţământul Admi-
nistratorului.

Articolul 46

În procedura de eliberare a consimțământului, Administratorul 
poate stabili un timp diferit de cel menționat în cerere dacă apreci-
ază că există un risc pentru valorile naturale, siguranța și sănătatea 
umană, fapt despre care informează solicitantul înainte de a elibera 
consimțământul.

Administratorul poate, din motivele enunțate la alineatul 1 din pre-
zentul articol sau nerespectarea condițiilor prescrise, să dispună în 
scris încetarea lucrărilor și activităților de cercetare.

Articolul 47

Despre cercetările în domeniul agriculturii și pedologiei, hidrologi-
ei, climatologiei și meteorologiei, mediului, turismului, transportului, 
energiei, planificării teritoriului și planificării urbanistice, demografi-
ei, bunurilor culturale și în alte domenii pentru care conform legilor 
speciale  se procură consimţământul Administratorului, este necesar 
ca titularul cercetărilor să informeze în timp util Administratorul în 
scris. Notificarea conține același tip de date ca și cererea pentru cer-
cetare. 

Administratorul va oferi imediat, dar cel târziu în termen de două 
zile, un răspuns scris semnatarului notificării că este informat despre 
cercetarea planificată, posibilitățile de prestare a serviciilor solicitate 
și asistență, va da recomandări cu privire la respectarea regulilor inter-
ne și va indica semnatarului notificării eventuala obligație de a obține 
actul privind condiții de protecție a naturii.

Este interzisă începerea sau efectuarea cercetărilor prevăzute la ali-
neatul 1 din prezentul articol dacă Administratorul nu esteinformat 
despre acestea.

Articolul 48

Activităţile educaţionale în teritoriul PN „Rusanda”, cum sunt şcoa-
la în natură, cursuri pe teren şi seminariile şi excursiile de specialitate 
trebuie anunţateAdministratorului în scris în timp util.

Activitățile menționate la alineatul 1 din prezentul articol nu pot 
începe înainte ca Administratorul să confirme primirea cererii pentru 
aceste activități. Cererea pentru activitățile educaționale prevăzute 
trebuie să conțină informații relevante despre tipul, scopul, conținutul, 
durata, organizatorul și numărul de participanți. Cererea poate spe-
cifica și serviciile, respectiv asistența, care se așteaptă de la Admi-
nistrator.

Administratorul va confirma imediat, dar cel târziu în termen de 
două zile, în scris, primirea cererii pentru activitățile educaționale și 
va informa solicitantul cu privire la condițiile speciale de protecție a 
naturii și a mediului în timpul activităților, dacă există, precum și la 
posibilitățile și condițiile de prestare a serviciilor sau asistenței nece-
sare.

Articolul 49

În termen de 15 zile de la finalizarea lucrărilor de cercetare de teren 
și a activităților educaționale, titularul cercetării, respectiv organiza-
torul activităților educaționale, este obligat să prezinte Administra-
torului un scurt raport asupra cursului și principalelor rezultate ale 
cercetării efectuate și ale activităţilor educaționale.

Titularul cercetării este obligat să informeze Administratorul cu 
privire la finalizarea elaboratului, respectiv publicarea rezultatelor 
cercetării efectuate, în termen de 15 zile, precum și să trimită Admi-
nistratorului elaboratul respectiv sau lucrarea publicată.

Persoanei care nu prezintă în timp util raportul menționat la alinea-
tul 1, respectiv nu trimite notificarea și elaboratul sau lucrarea mențio-
nate la alineatul 2 din prezentul articol, Administratorul îi poate refu-
za consimţământul pentru cercetările viitoare, respectiv informaţii și 
servicii pentru efectuarea activităților educaţionale

XI SERVICIUL DE PAZĂ

Articolul 50

Administratorul este obligat să asigure ordinea internă și paza zonei 
protejate în conformitate cu prezentul regulament, cu avizul secreta-
riatului provincial competent. Implementarea regulilor de ordine in-
ternă şi supravegherea directă în zona PN „Rusanda”este asigurată de 
către serviciul de pază.

Serviciul de pază îl formează, respectiv, activităţi de serviciu de 
pază efectuează direct în calitate de persoane cu autorizaţie şi obli-
gaţii legale, Paznicii. Paznicul poate, în acelaşi timp să efectueze şi 
activităţi de ghid.

Numărul de Paznici îl stabileşte Administratorul prin actul privind 
sistematizarea activităţilor şi a locurilor de muncă, iar tipul şi volumul 
activităţilor concrete pe care le efectuează paznicul se stabileşte în 
contractul de muncă sau într-un alt act individual, în conformitate cu 
Legea.

Articolul 51

Pe durata serviciului, paznicul poartă îmbrăcăminte de serviciu, 
respectiv uniforma prescrisă de Regulamentul privind îmbrăcă-
mintea de serviciu în zona protejată („Monitorul oficial al RS”, nr. 
117/2014). 

Articolul 52

Paznicul are legitimaţie de serviciu care dovedește identitatea, sta-
tutul persoanei oficiale și autorizația în conformitate cu Regulamentul 
privind formularul legitimaţiei de serviciu a paznicului zonei protejate 
(„Monitorul oficial al RS”, nr. 117/2014).

Paznicul este obligat să prezinte anterior legitimaţia de serviciu în 
efectuarea acțiunilor de serviciu corespunzătoare.

Legitimaţia de serviciu este emisă paznicului de către Administra-
tor pe formularul prescris de ministrul competent.

Administratorul ține evidența legitimaţiilor emise.

Paznicul care a încetat să mai îndeplinească serviciul de pază este 
obligat să restituie legitimaţia de serviciu Administratorului în termen 
de 3 zile de la data încetării serviciului, pe care Administratorul o va 
anula imediat și va înscrie acest fapt în evidențele menționate la ali-
neatul 4 din prezentul articol.

În cazul pierderii sau dispariției legitimaţiei de serviciu, paznicul 
este obligat să-l informeze imediat pe Administrator cu privire la 
aceasta.

Legitimaţia de serviciu pierdută sau dispărută este declarată inva-
lidă în „Monitorul oficial al Republicii Serbia” și radiată din evidenţa 
privind legitimaţiile de serviciu emise, iar paznicului i se emite o nouă 
legitimaţie de serviciu.

Articolul 53

Munca serviciului de pază este organizată pe teren astfel încât paz-
nicul să efectueze supravegherea directă și să controleze implementa-
rea regulilor de ordine internă.
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Paznicul parcurge zilnic părți ale terenului sau terenul în ansamblu. 
Paznicul are dreptul și obligația de a efectua acţiunea oficială necesară 
în orice raion de pază din zona PN „Rusanda”.

Munca paznicilor este organizată după necesitate în perechi sau cu 
mai mulţi paznici în același timp, prin munca în schimburi sau de gar-
dă, tur de patrulare și control staționar sau prin combinarea metodelor 
de mai sus, respectiv prin altă aplicare a muncii pe teren.

Articolul 54

În efectuarea serviciului de pază, obligaţia paznicului este de a:

1) monitoriza sau supraveghea mișcarea și activitățile vizitatorilor 
și ale altor beneficiari, în special:

- controla construcția, reconstrucția și extinderea clădirilor, trans-
portul materialelor de construcție și alte lucrări care în conformi-
tate cu legea sunt considerate drept construcție de clădiri,

- monitoriza utilizarea resurselor minerale;
- controla utilizarea florei și faunei, respectiv colectarea și re-

coltarea plantelor, ciupercilor și animalelor și a formelor lor de 
dezvoltare și a fructelor pădurii etc.,

- monitoriza vânătoarea, reproducerea și utilizarea vânatului;
- controla utilizarea autovehiculelor;
- supraveghează instalarea clădirilor de montaj și provizoriu;
- reglementa intrarea în zone, locuri și clădiri în care vizitele sunt 

interzise sau restricționate;
- supraveghea campingul și statul în corturi,
- controla focul deschis și aplicarea regulilor și măsurilor de pro-

tecție împotriva incendiilor;
- supraveghea organizarea și desfășurarea competițiilor sportive 

și a altor evenimente.

2) monitoriza starea speciilor de plante și animale și alte valori ale 
PN „Rusanda” și ține evidența acestora;

3) oferi asistență și de a coopera cu populația locală și cu alți titulari de 
drepturi reale asupra imobilelor pentru a proteja natura, a rezolva raportu-
rile patrimonial-juridice și de a compensa daunele cauzate de refuzul sau 
restricționarea dreptului de utilizare și aplicare a măsurilor de protecție;

4) furniza date, asistență și servicii Vizitatorilor în timpul turului și 
vizitării PN „Rusanda”;

5) monitoriza și presta alte servicii necesare organizatorilor și partici-
panților la activitățile științifice și la alte activităţi de cercetare și educație;

6) coopera cu beneficiarii resurselor naturale și subiecţii economici, 
în special în domeniul agriculturii, gospodăririi apelor, energeticii, 
mineritului și turismului;

7) coopera cu inspectorul competent și de a informa cu privire la 
faptele din competența sa;

8) coopera cu organele de afaceri interne și, după necesitate, solicită 
asistența acestora;

9) întocmi procesul-verbal, informează Supervizorul și Adminis-
tratorul și de a îndeplini alte sarcini care nu sunt menționate aici, în 
conformitate cu Legea și cu actul Administratorului;

10) informa alt organism competent cu privire la executarea acțiunilor 
interzise, respectiv ilegale, care sunt stipulate de reglementările din compe-
tența organismului respectiv și despre executanții lor, dacă sunt cunoscuți.

Articolul 55

Atunci când Paznicul stabilește sau presupune în mod întemeiat că Vizi-
tatorul, respectiv Beneficiarul zonei protejate, a săvârșit o acţiune contrară 
regulilor de ordine internă sau măsurilor de protecție a naturii prescrise în 
conformitate cu Hotărârea Adunării Provinciei și Legea, este autorizat să: 

- legitimeze persoana prinsă în săvârșirea unor acţiuni nepermi-
se, iar persoana prinsă fără documente personale a cărei iden-
titate nu îi este cunoscută, să o aducă la organul competent de 
afaceri interne; 

- ceară ca persoana să îi prezinte/să îi arate consimțământul, au-
torizaţia, aprobarea, raportarea lucrărilor, biletul sau un alt do-
cument care să dovedească statutul Beneficiarului, respectiv al 
Vizitatorului, și oricare dintre drepturile legate de lucrările și 
activitățile pe care le efectuează;

- inspecteze toate tipurile de vehicule și mărfuri;
- efectueze orice inspecție, cu excepția apartamentelor și a altor 

spații, pentru inspecția cărora este necesar un ordin judecăto-
resc și, în special, inspecția:

• bagajului şi a lucrurilor personale
• uneltelor şi mijloacelor pentru colectarea plantelor şi animalelor;
- confisce temporar obiectele și mijloacele prin care a fost comi-

să contravenția sau infracțiunea și obiectele care au apărut sau a 
fost obținute prin săvârșirea unei astfel de fapte, inclusiv părți și 
specimene ale lumii vii și neînsufleţite, precum și să predea aces-
te obiecte, fără amânare, Administratorului zonei protejate;

- solicite stabilirea situației anterioare, respectiv să dispună măsuri 
de prevenire și eliminare a consecințelor dăunătoare, în special:

- să interzică provizoriu lucrările și activitățile care se execută 
fără avizele sau aprobările prescrise,

- să interzică la fața locului lucrările și activitățile care se desfă-
șoară contrar prevederilor prezentului regulament și a regulilor 
de protecție împotriva incendiilor;

- să dispună eliberarea, respectiv întoarcerea în natură, a exem-
plarelor de animale sănătoase și nevătămate, dacăsunt în sigu-
ranţă. 

Articolul 56

Atunci când stabileşte o acțiune comisă contrar regulilor de ordine 
internă sau măsurilor de protecție a naturii prescrise în conformitate 
cu legea, Paznicul întocmește proces-verbal.

Conținutul procesului-verbal sau descrierea care este introdusă în 
procesul-verbal este comunicarea a ceea ce a fost găsit, stabilit, deter-
minat sau în alt mod obținut și constatat.

În conţinut se introduc obligatoriu:

- datele despre autorii faptei nepermise și, dacă executantul este 
necunoscut, acest lucru se constată cu presupunerea întemeiată 
despre un posibil autor;

- modul și timpul de execuție a acțiunii, mijloacele și instrumen-
tele cu care a fost efectuată acțiunea;

- datele despre martori și alte probe disponibile, dacă există;
- daunele provocate, documentate cu date cât mai precise și, 

dacă este posibil, cu o fotografie;
- datele privind obiectele confiscate provizoriu și mijloacele prin 

care a fost comisă contravenția sau infracțiunea și obiectele 
care au apărut sau a fost obținute prin săvârșirea unei astfel de 
fapte, inclusiv părți și specimene ale lumii vii și neînsufleţite.

Procesul-verbal este întocmit în atâtea exemplare în câte necesită 
situația concretă, iar dacă la control este prezentă şi o altă parte intere-
sată, o copie a procesului-verbal i se înmânează și acesteia.

Administratorul va prescrie formularul procesului-verbal mențio-
nat în prezentul articol. 

Articolul 57

Paznicul eliberează un certificat privind obiectele confiscate provi-
zoriu prevăzute la articolul 56, cu date exacte privind tipul şi cantitatea.

Administratorul asigură condiții pentru întreținerea și depozitarea 
obiectelor confiscate provizoriu și ia măsuri pentru procedarea ulteri-
oară cu exemplarele speciilor de animale sau plante confiscate și gă-
site, minerale, creații cristaline, rămășițe fosile și artefacte, inclusiv 
depozitarea acestora până la rezolvarea problemei.

Administratorul ține evidența obiectelor confiscate provizoriu cu 
date despre tipul, cantitatea, motivul confiscării provizorii, persoana 
de la care au fost confiscate provizoriu obiectele și Paznicul care a 
confiscat obiectele provizoriu.



4 august 2021 BULETINUL OFICIAL AL P. A. V. Nr. 33 - Pagina 1609

Articolul 58

În îndeplinirea serviciului său,  Paznicul acționează profesional, 
autoritar și responsabil, în conformitate cu autorizările pe care le are, 
ținând cont de reputația Administratorului.

Paznicul ține un jurnal, respectiv evidența activităților zilnice, al 
căror conținut este prescris de Administrator.

Articolul 59

Paznicul susţine examenul de specialitate în conformitate cu pro-
gramul pe care-l prescrie ministrul competent.

Administratorul organizează singur sau asigură în alt mod instruc-
taj, formare profesională și verificarea cunoștințelor și abilităților Paz-
nicului.

Articolul 60

Paznicul esteechipat cu haine de lucru, mijloace de comunicare și 
transport, aparatele și instrumentele și uneltele necesare, în conformi-
tate cu actul special al Administratorului.

Articolul 61

Pe baza procesului-verbal și a notificării Paznicului cu privire la 
acțiunea interzisă sau ilegală, Administratorul, în conformitate cu cir-
cumstanțele dobândite, tipul infracțiunii și statutul făptuitorului, îna-
intează un raport sau o cerere adecvată pentru demararea procedurii 
de contravenție.

XII PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIULUI

Articolul 62

În teritoriul PN „Rusanda” şi zona protejată se planifică şi aplică 
măsuri de protecţie împotriva incendiului în conformitate cu Legea 
privind protecţia împotriva incendiilor („Monitorul oficial al RS”, nr. 
111/09, 20/15, 87/18 - altă lege, 87/18 i 87/18 - altă lege, Planul de ad-
ministrare a PN „Rusanda” şi planurile de protecţie împotriva incen-
diului.

Administratorul emite planul de protecție împotriva incendiilor 
pentru zona PN „Rusanda” în conformitate cu articolul 47 din Legea 
privind protecția împotriva incendiilor și cu prevederile Ordonanţei 
Provinciale privind clasificarea clădirilor, activităților și terenurilor în 
categorii de risc de incendiu („Monitorul oficial al RS”, numărul 76/10).

Prin planul şi programul de administrare a PN „Rusanda” se stabi-
lesc sarcinile operative prioritare, respectiv anuale de protecţie împo-
triva incendiului.

Administratorul va publica într-un mod adecvat, respectiv va afi-
șa public, extrase din planurile de protecție împotriva incendiilor, cu 
regulile de bază privind protecția împotriva incendiilor și va instala 
marcaje adecvate pe teren. 

XIII DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 63

Supraveghere asupra aplicării prezentului regulament execută se-
cretariatul provincial competent. 

Articolul 64

Administratorul va emite cel târziu în termen de şase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament actele prevăzute în pre-
zentul regulament.

Articolul 65

Administratorul va afișa extrasul din prezentul regulament, cu re-
gulile de bază ale ordinii interne și acțiunile/activitățile interzise în-
tr-un mod convenabil și vizibil în localităţi, centre și locaţii turistice, 
clădirilele Administratorului și în alte locuri cu un număr mai mare de 
persoane și de trecere frecventă a Vizitatorilor și Beneficiarilor. 

Articolul 66

Prezentul regulament intră în vigoare a opta zi de la data publicării 
lui în „Buletinul oficial al P.A.V.”, în urma procurării prealabile a avi-
zului secretariatului provincial competent.

„Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Ho-
tărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte  („Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 
54/2014, 29/17 şi 12/18).
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PARTEA GENERALĂ

INSTITUŢIA „REZERVAŢIA NATURALĂ”

1114. Regulamentul privind ordinea internă şi serviciul de 
pază al Parcului Natural „Rusanda”.

PARTEA SPECIALĂ

GUVERNUL PROVINCIAL

1115. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Oncolo-
gie al Voivodinei;

1116. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Oncolo-
gie al Voivodinei;

1117. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Oncologie al 
Voivodinei;

1118. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Oncologie al 
Voivodinei;

1119. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Boli Pul-
monare al Voivodinei;

1120. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Boli 
Pulmonare al Voivodinei;

1121. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Boli Pulmo-
nare al Voivodinei;

1122. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Boli Pulmo-
nare al Voivodinei;

1123. Decizia privind destituirea membrului Comitetului de 
control al Institutului de Boli Cardiovasculare al Voi-
vodinei;

1124. Decizia privind numirea membrului Comitetului de 
control al Institutului de Boli Cardiovasculare al Voi-
vodinei;

1125. Decizia privind destituirea membrului Consiliului de 
administraţie al Centrului Cultural al Voivodinei „Mi-
loš Crnjanski“ din Novi Sad;

1126. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Sănătate 
Publică Kikinda;

1127. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Consiliului de administraţie al Institutului de Sănătate 
Publică Kikinda;

1128. Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Sănătate Pu-
blică Kikinda;

1129. Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor 
Comitetului de control al Institutului de Sănătate Pu-
blică Kikinda

SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU 
EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE 

ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE 
NAŢIONALE

1130. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a traducerii completului de manuale - Natura şi socie-
tatea 4, pentru clasa a IV-a a şcolii elementare, scris în 
limba şi grafia ruteană;

1131. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utiliza-
re a manuscrisului suplimentului naţional - Anexă din 
istoria poporului român, pentru clasa a VII-a a şcolii 
elementare, scris în limba şi grafia română;

1132. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a manualului Geografia 8, pentru clasa a VIII-a a şcolii 
elementare, scris în limba şi grafia croată;

1133. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a manuscrisului traducerii manualului Cultura plastică 
2, pentru clasa a II-a a şcolii elementare, scris în limba 
şi grafia română;

1134. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a traducerii manualului Istoria 7, pentru clasa a VII-a a 
şcolii elementare, scris în limba şi grafia română;

1135. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a traducerii manualului Calculatoare şi informatică 2, 
pentru clasa a II-a de liceu, scris în limba şi grafia ma-
ghiară;

1136. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utilizare 
a manualului Geografia 8, pentru clasa a VIII-a a şcolii 
elementare, scris în limba şi grafia maghiară;

1137. Decizia privind aprobarea pentru publicare şi utiliza-
re a manuscrisului traducerii completului de manuale 
Matematica 8, pentru clasa a VIII-a a şcolii elementa-
re, scris în limba şi grafia maghiară.
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