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Preambul . Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele (RŞG) face parte din Parcul Naţional Retezat 

(PNR), Rezervaţie a Biosferei, reprezentând din punct de vedere ştiinţific cea mai valoroasă zonă 

a acestuia. Din anul 1955  RŞG se află în administrarea Academiei Române, în  baza unui  acord 

încheiat între Academie şi Ministerul Agriculturii. 

 

Art. 1. RŞG, parte a PNR, este arie protejată inclusă în categoria „rezervaţie ştiinţifică”, 

reglementată prin OUG nr. 236/2000, aprobată prin Legea nr.462/2001 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Ea figurează sub 

nr. 2.494 în anexa nr. 1 din Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional- Secţiunea a III-a – Zone protejate şi este individualizată în Planul de 

Management al Parcului Naţional Retezat (noiembrie 2002).  

 

Art. 2.  Limitele RŞG, stabilite în anul 1955, recunoscute în planul zonării interioare  a 

PNR, se desfăşoară de-a lungul punctelor:  Gura Zlata – Valea Zlătuii – Scoaba Retezatului – 

vârful Retezat – Şaua Retezatului – vârful Bucurei – Poarta Bucurei – vârful Judele – vârful 

Bârlea – vârful Şesele Mari – vârful Şesele Mici – vârful Zănoaga – Cioaca Radeşului, coborând 

apoi pe pârâul Turcului, afuent al Zlătuii, până la Gura Zlata. 

Suprafaţa RŞG este de 1.630 ha. 

 

Art. 3.  In conformitate cu criteriile categoriei de arie protejată în care este inclusă, pe 

teritoriul RŞG este instituit un regim de protecţie strict, al cărui obiectiv aste ocrotirea şi 

conservarea ecosistemelor naturale, precum şi studierea acestora în condiţiile menţinerii 

integrităţii lor depline, în afara ori cărui impact uman. 

  

Art. 4.  RŞG se află în administrarea Academiei Române. Academia Română îşi exercită 

atribuţiile administrativ – financiare prin Casa Oamenilor de Ştiinţă (COŞ), iar cele ştiinţifice 

prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN). 

 

Art .5.  Academia Română dispune în RŞG de un personal salariat în limitele unui total 

de 15 angajaţi, după cum urmează: 

- administrator 

- paznici 

- îngrijitori 



Atribuţiile personalului salariat al Academiei Române/ Casei Oamenilor de Ştiinţă sunt 

precizate în fişele posturilor respective, care sunt parte integrantă a prezentului ROF. 

 

Art. 6. Baza materială a Academiei Române din RŞG constă din următoarele construcţii: 

- Cabana Gura Zlata 1 (cabana veche) 

- Cabana Gura Zlata 2 (cabana nouă) 

- Cabana Gemenele 

Inventarul RŞG  este menţionat în fişele de inventar întocmite de COŞ şi semnate de 

gestionarii celor trei baze din Rezervaţie. 

 

Art. 7. Destinaţia principală a cabanelor Academiei este asigurarea spaţiului de cazare 

pentru cercetători care efectuează studii de specialitate în PNR/RŞG, cu respectarea prevederilor 

art.10. privind autorizarea acestor activităţi. Două încăperi din Cabana Gura Zlata 2 sunt folosite 

ca locuinţă de serviciu pentru personalul salariat al Rezervaţiei Ştiinţifice Gemenele. 

Aprobarea pentru cazarea în cabanele din RŞG este acordată de COŞ, pe baza avizului 

prealabil al CMN, care va  întocmi  o planificare trimestrială  a  solicitărilor  (avizate)  de cazare. 

Va exista un registru special pentru evidenţa persoanelor cazate în cabanele Academiei, cu 

menţionarea instituţiilor în cadrul cărora activează. 

 

Art. 8.  COŞ asigură mijloacele materiale şi fondurile financiare necesare bunei 

desfăşurări a activităţilor administrativ – organizatorice pe teritoriul RŞG de către personalul 

salariat al Academiei aflat în subordinea COŞ. 

 

Art. 9.  RŞG realizează venituri proprii din: 

- tarife de cazare (conform deciziei COŞ) 

- taxe de intrare în Rezervaţie 

- servicii de ghidare 

Modul de gestionare a acestor fonduri va fi stabilit de COŞ. 

 

Art. 10. Măsurile de supraveghere, pază şi management ale RŞG se corelează cu măsurile 

echivalente ale Parcului Naţional Retezat. Ele se stabilesc de comun acord de către COŞ, CMN 

şi Administraţia PNR şi vor fi integrate în planul de management al PNR. 

 

Art. 11. Pe teritoriul RŞG sunt permise următoarele activităţi: 

- cercetări ştiinţifice (personal de specialitate din institutele Academiei, din alte 

institute, din universităţi, muzee); 

- practica studenţilor biologi, geologi, geografi, silvicultori (sub îndrumarea cadrelor 

didactice); 

- vizite oficiale ale unor specialişti români şi străini; 

- acţiuni/ lucrări în conformitate cu planul de management care va fi elaborat. 

Asemenea activităţi se pot realiza doar în baza avizului acordat de CMN, cu respectarea 

condiţiilor care vor fi stipulate. Rezultatele cercetărilor efectuate în RŞG vor fi transmise la 

Academie/ CMN sub formă de rapoarte şi publicaţii. 

 

 

 



Art. 12.  Pe teritoriul RŞG sunt interzise următoarele activităţi: 

- turismul; 

- camparea; focul; abandonarea deşeurilor; 

- tăierea sau deteriorarea arborilor, culegerea/ colectarea de plante şi animale (cu 

excepţia eşantioanelor necesare pentru cercetările autorizate de CMN); 

- vânătoarea şi pescuitul; 

- păşunatul: 

- deschiderea de noi poteci sau trasee turistice; 

- alterarea peisajului şi a ambianţei naturale, prin indiferent ce mijloace. 

Controlul asupra activităţilor care au loc pe teritoriul RŞG este exercitat de personalul de 

pază al Academiei, care poate fi ajutat în acest domeniu de personalul Administraţiei PNR şi de 

personalul silvic din teritoriu. 

 

Art. 13.  Academia Română, prin COŞ şi CMN, dezvoltă şi coordonează relaţiile dintre 

RŞG şi Administraţia PNR, Direcţia Silvică Hunedoara, administraţiile altor arii protejate din 

ţară sau din străinătate. 

 

Art. 14. COŞ şi CMN desfăşoară o activitate integrată în scopul realizării obiectivelor 

RŞG, prin elaborarea şi implementarea unor planuri şi măsuri eficiente de administrare, 

gospodărire, management şi valorificarea ştiinţifică a Rezervaţiei Gemenele, arie protejată 

reprezentativă a ţării noastre. 

 

 

      ********** 


