Administrația Natura 2000 Trascău
str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 2
510010, Alba Iulia, tel/fax: 0258 813947,
e-mail: contact@n2000trascau.ro

SISTEMUL DE TARIFE APLICAT DE ADMINISTRAȚIA NATURA 2000 TRASCĂU
ȘI CUANTUMUL ACESTORA
Având în vedere prevederile:
Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea
Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate,
Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei
de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru
vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize
conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial,
Hotărârea Guvernului României nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată și completată prin Hotărârea
Guvernului României nr. 17/2012,
Hotărârea Guvernului României nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, modificată și completată prin
Hotărârea Guvernului României nr. 918/2010,
Avizul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 17172/27.01.2016 referitor la tarifele
propuse,
Se instituie următoarele tarife:
1. Tarif pentru analiza documentației, verificarea pe teren a amplasamentului, participare la CAT
și consultarea sau organizarea de ședințe ale Consiliului Științific în scopul eliberării Avizului
Administrației ulterior stabilirii deciziei de încadrare a autorității competente în vederea obținerii
de către titular a acordului sau autorizației de mediu:
Nr. Proiect/activitate
Cuantum tarif
1 Construcția, extinderea sau modernizarea de locuințe individuale, case
de vacanță, adăposturi pentru animale, stâne, branșamente
50 lei
individuale la rețele de utilități.
2 Construcția, extinderea sau modernizarea de camping-uri, pensiuni,
moteluri, hosteluri, hoteluri, sate de vacanță, cabane turistice,
100 lei
desfășurarea de activități de producție sau servicii de amploare
redusă, exploatări forestiere sub 100 mc.
3 Construcția, extinderea sau modernizarea de rețele de transport a
energiei electrice, a apei, canalizare, gaz metan, amplasarea de
antene, relee, captări surse de apă, desfășurarea de activități de
200 lei
producție sau servicii de amploare medie, ferme zootehnice,
exploatări forestiere peste 100 mc.
4 Construcția, extinderea sau modernizarea de infrastructură mare,
drumuri, amenajări hidrotehnice, hidrocentrale, unități de producție
500 lei
industrială, parcuri fotovoltaice, stațiuni turistice, pârtii de ski,
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desfășurarea de activități de producție sau servicii de amploare
majoră, exploatarea resurselor neregenerabile, exploatări în carieră,
balastiere, exploatări în galerie.
2. Tarife pentru analiza documentației, verificarea pe teren a amplasamentului, participare la
CAT și consultarea sau organizarea de ședințe ale Consiliului Științific în scopul eliberării Avizului
Administrației în vederea obținerii de către titular a avizului de mediu pentru planuri și
programe:
Nr.
1
2
3

Plan/program
Local
Județean
Regional sau național

Cuantum tarif
200 lei
300 lei
400 lei

3. Activități de recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau comercializare a unor plante și animale
din flora și fauna sălbatică în stare vie, proaspătă sau semiprelucrată, a unor flori de mină. fosile
de plante și fosile de animale vertebrate și nevertebrate - 50 lei pentru persoane fizice și 150 lei
pentru persoane juridice.
4. Activități de vânătoare desfășurate de către gestionarii fondurilor cinegetice - avizarea
estimărilor speciilor de interes cinegetic comune sau protejate, avizarea cotelor de recoltă 150
lei.
5. Activități de fotografiere și filmare în scop comercial, cu alt scop decât promovarea directă sau
indirectă a ariilor naturale protejate și a elementelor de interes conservativ de pe suprafața
acestora - 100 lei/zi.
6. Tarif de acces în aria naturală protejată Cheile Turzii - adulți: 4 lei/pers/zi, copii: 2 lei/pers/zi,
adulți grup: 2 lei/pers/zi, copii grup: 1 leu/pers/zi. Achitarea tarifului se face la Cabana turistică
Cheile Turzii, la intrarea în rezervație sau la personalul Administrației Natura 2000 Trascău care
este autorizat în acest sens sau la personalul Serviciului Județean Salvamont Cluj. Prin achitarea
acestui tarif, vizitatorul beneficiază de posibilitatea utilizării infrastructurii turistice funcționale,
întreținute de administrator, cum ar fi: poduri, podețe, mâini curente, amenajare de tip viaferrata, trasee de escaladă, panouri de informare, marcaje turistice de igienizarea ariei protejate
și asistență asigurată de Serviciului Județean Salvamont Cluj. În valoarea tarifului este cuprins și
un material informativ referitor la aria naturală protejată.
De la plata tarifului de acces în aria naturală protejată Cheile Turzii sunt exceptate următoarele
categorii de persoane:
- membrii comunităților locale, care fac dovada domiciliului printr-un act de identitate,
- personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni,
- personalul structurii de administrare şi membrii Consiliului ştiinţific,
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- membrii și personalul entităților partenere în cadrul acordului dintre Administrația Natura 2000
Trascău, Consiliul Județean Cluj, Serviciul Public Județean Salvamont - Salvaspeo Cluj, Societatea
Lepidopterologică Română, Asociația Turistică, Sportivă și Ecologistă „Clubul de Cicloturism
Napoca”, Asociația „Ecouri Verzi”, Clubul Alpin Român, Asociația „Natura Transilvaniei”, Fundația
de Ecologie și Turism „Potaissa”,
- personalul Academiei Române,
- persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de cercetare a habitatelor terestre,
acvatice sau subterane, a speciilor de plante și animale de interes conservativ sau a altor
elemente, în vederea obținerii unor rezultate cu caracter public, utile în procesul de
management al ariilor naturale protejate și a elementelor de interes conservativ de pe suprafața
acestora,
- reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din
subordine,
- persoanele cu handicap,
- proprietarii/concesionarii şi administratorii de terenuri şi luciu de apă din ariile naturale
protejate respective,
- persoane care desfăşoară activităţi autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul
ariei protejate,
- elevi/studenţi/masteranzi/doctoranzi care fac dovada că participă la un program de studiu,
cercetare în cadrul unor proiecte implementate la nivel local/regional şi sunt însoţiţi de un
instructor specializat/profesor,
- membri ai asociațiilor și cluburilor de turism montan sau de protecție a naturii legal constituite.
7. Tarif de acces în aria naturală protejată peștera Huda lui Papară: 10 lei/pers/zi. Deoarece
peștera este închisă pentru protecția speciilor de lilieci, accesul în peșteră se realizează doar pe
bază de programare, pentru grupuri între 8 și 12 persoane și doar în perioada 1 aprilie - 15 mai și
1 august - 31 octombrie. Achitarea tarifului se face la Punctul de Informare Turistică Sub Piatră
sau la personalul Administrației Natura 2000 Trascău care este autorizat în acest sens. Prin
achitarea acestui tarif, vizitatorul beneficiază de asistență și ghidaj pe o porțiune a galeriei active,
de primirea informațiilor referitoare la peșteră, de panouri de informare și de igienizarea ariei
naturale protejate. În valoarea tarifului este cuprins și un material informativ referitor la aria
naturală protejată. Vizitatorii au posibilitatea inchirierii de echipament de protecție de tip
costum neopren, cască, lanternă frontală.
De la plata tarifului de acces în aria naturală protejată Huda lui Papară sunt exceptate
următoarele categorii de persoane:
- personalul structurii de administrare şi membrii Consiliului ştiinţific,
- personalul Academiei Române și al Federației Române de Speologie,
- persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de cercetare a habitatelor terestre,
acvatice sau subterane, a speciilor de plante și animale de interes conservativ sau a altor
elemente, în vederea obținerii unor rezultate cu caracter public, utile în procesul de
management al ariilor naturale protejate și a elementelor de interes conservativ de pe suprafața
acestora,
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- reprezentanţii autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi a structurilor din
subordine,
- persoanele cu handicap,
- elevi/studenţi/masteranzi/doctoranzi care fac dovada că participă la un program de studiu,
cercetare în cadrul unor proiecte implementate la nivel local/regional şi sunt însoţiţi de un
instructor specializat/profesor,
- membri ai asociațiilor și cluburilor speologice.
Toate fondurile provenite din aplicarea tarifelor vor fi utilizate exclusiv pentru deplasări
ale personalului administrației pe raza siturilor în vederea desfășurării activităților specifice,
cursuri de perfecționare pentru personalul administrației, cofinanțarea unor proiecte legate de
ariile naturale protejate avute în administrare, finanțarea unor studii de specialitate, organizarea
de acțiuni educative sau de voluntariat pe suprafața ariilor naturale protejate.
Director Administrația Natura 2000 Trascău,
Lucian Macaveiu
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