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Regulament  de   vizitare 

a monumentului istoric Cetatea Rupea 
 

 

 

CAPITOLUL I  

1. Cadrul legislativ 

 - OUG nr. 57/2019 – privind codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

-Art. 5 alin. (3), lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local cu modificările ulterioare 

; -Legea nr. 422/2001(r1) privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificările şi completările ulterioare, Titlul IV;  

-Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; - 

Prevederile Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încalcare a unor 

norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

; -Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002, unde figureaza Cetatea 

Rupea, proprietate publică a orasului Rupea ; 

 -Lista Monumentelor Istorice unde Cetatea Rupea Figureaza ca si monument 

istoric  

 - Art. 867-870 din Codul Civil; 

 

 

CAPITOLUL II 

2.Prevederi generale  

2.1. Baza legală de funcţionare:  

(1) Compartimentul Administrare Cetate  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orasului Rupea stabileşte prin prezentul Regulament principalele 

obligaţii ale proprietarului, , administratorului şi utilizatorilor obiectivului 

turistic Cetatea Rupea 

. (2) Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea şi folosirea în 

condiţii corespunzătoare şi de durată al prezentului obiectiv turistic, finanțat 

prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,. (3) În obiectivului turistic 

Cetatea Rupes sunt permise activități de turism și agrement, cu titlu gratuit, cu 

respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament. 
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 (4) Regulamentul mai prevede şi autoritățile abilitate pentru constatarea şi 

sancţionarea contravenţiilor, în caz de nerespectare a prevederilor legale în 

vigoare.  

2.2. Domeniu de aplicare  

Prezentul regulament se aplică tuturor utilizatorilor şi vizitatorilor obiectivului 

turistic Cetatea Rupea . 

 2.3. Administrator 

 (1)  Este Consiliul Local al orasului Rupea,prin Compartimentul de 

administrare al Cetatii. Accesul şi vizitarea obiectivului turistic sunt asigurate de  

personalul angajat in cadrul Compartimentului Administrare Cetate din cadrul 

Aparatului de specialitate al Primarului orasului Rupea, Telefon: 

______________________, e-mail: contact@primariarupea.ro 

 (2) Promovarea şi asigurarea funcţionalităţii obiectivului turistic se realizează 

de către Compartimentul Administrare Cetate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Rupea  

 

2.4(1) Accesul turiştilor în interiorul zonei administrate este permis numai prin 

locurile  stabilite şi marcate. 

(2) Zona administrată cuprinde: situl arheologic în suprafață de 18,3 ha înscris 

in Cartea Funciară nr. 704 a orasului Rupea,   

Căile de acces spre zona administrată sunt următoarele: 

a.) Cale de acces principală: din Str.Republicii sosea asfaltata si trotuar-

casa de bilete 

            b.) Cale de acces secundară: Str.Cetatii, drumul pietruit continuat cu cale 

pietonala; 

Traseele de  vizitare sunt următoarele: 

 Traseul de vizitare:  poarta principala -incinta IV-incintele II si III – incinta I 

 (3) Programul de vizitare la Cetatea Rupea: 

Perioada 01 noiembrie – 31 martie: 9:00 – 17:00 

Perioada 01 aprilie – 31 august: 9:00 – 20:00 

Perioada 01 septembrie – 31 octombrie: 9:00 – 19:00          

 

 

CAPITOLUL III OBLIGATII 

 

3. Folosirea în scop comercial a imaginilor fotografiate sau filmate în zona 

administrată, indiferent de suport, nu este permisă decât cu acordul prealabil al 

conducerii UAT Orasul Rupea 
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4. Organizarea de adunări publice, manifestări de orice natură,  activităţi 

culturale, sportive sau de orice fel în interiorul zonei administrate se face numai 

cu aprobarea conducerii UAT Orasul Rupea 

5. Vizitatorii monumentului istoric au următoarele obligații: 

a) să achite taxele aferente vizitării zonei administrate, stabilite prin hotărârea 

Consiliului Local Rupea. 

b) să nu modifice ori să nu degradeze panourile informative, marcajele, 

indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în 

perimetrul zonei administrate; 

c) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate; 

d) să nu aprindă focul, torțe, lumânări, candele sau orice alt obiect cu flacară 

deschisă în incinta zonei administrate ori în imediata apropiere a zidurilor 

cetății; 

e) să respecte orarul de vizitare al zonei administrate și să nu pătrundă în incinta 

zonei administrate in afara orelor de program. 

f) să parcheze autovehiculele numai în zonele special amenajate în acest scop și 

cu respectarea marcajelor pentru parcare; 

g) să folosească pentru satisfacerea necesitãţilor fiziologice doar locul special 

amenajat, în mod civilizat și respectând normele igienice afișate; 

h) să nu foloseascã produse de igienã personalã în interiorul zonei administrate; 

i) să nu îndepărteze ori să nu distrugã vegetaţia, plantele, rocile sau orice alte 

elemente ale cadrului natural şi/sau construit din zona administrată; 

j) să nu profaneze monumentul istoric prin postarea sau înscripţionarea unor 

semne sau mesaje în interiorul zonei administrate; 

k) să păstreze liniştea şi sã nu deranjeze alţi vizitatori prin strigăte, producerea 

de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument 

muzical sau prin manifestări care afectează imaginea zonei administrate; 

l) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte în alte locuri decât în cele 

special amenajate; 

m) să nu campeze, să nu desfășoare activități de picnic sau plajă și să poarte o 

ținută decentă pe parcusrsul vizitării în interiorul zonei administrate; 

n) să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice pe timpul vizitării în 

incinta zonei administrate; 

o) să folosească numai locurile de odihnă special amenajate în mod civilizat și 

să nu se așeze pe sol sau pe alte echipamente (șezlong, scaun, hamac, saltea de 

orice tip, etc.) în incinta zonei administrate însoțit de refuzul de a se ridica de pe 

acestea sau de a utiliza locurile de odihnă în mod civilizat; 
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p) să nu escaladeze și să nu se așeze pe monumente, ziduri sau elemente din 

piatră depozitate sau căzute din structura monumentelor (ziduri sau alte 

construcții, etc.) în incinta zonei administrate; 

r) se interzice expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte 

produse precum și practicarea actelor de comerţ în incinta zonei administrate 

fară acordul prealabil al administratorului; 

s) se interzice filmarea cu ajutorul dronelor ori ridicarea în aer a dronelor în 

incinta  zonei administrate fără aprobarea prealabilă a conducerii  UAT Orasul 

Rupea. 

 

 

CAPITOLUL IV PAZA CETATII 

 

6. Paza și intervenția trebuie să fie asigurata de către o societate comercială 

specializată în serviciul de paza, protective și supraveghere, care să fie 

constituită și să funcționeze conform prevederilor legale (Legea 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor). 

6.1 Imobilul Cetatea Rupea situat în orasul Rupea, la vest de localitate pe dealul 

Cohalmului  este compus din :  

-  clădirea „Cetatea Rupea care figurează în LISTA MONUMENTELOR 

ISTORICE a Ministerului Culturii fiind înregistrat sub nr. BV-II-a-A-11769 în 

suprafață de _________ mp. 

- 1 clădire adicente – WC public  

1 Chiosc – Casa de bilete 

- terenul aferent constructiei 

 

6.2. Imobilul „Cetatea Rupea” se află în proprietatea orasului Rupea,  

Serviciile de paza cu post fix trebuie să fie asigurate în regim de permanență ( 

24 ore/zi) 

Societatea trebuie să aibă posibilitatea comunicării operative telefonice astfel 

încât în caz de necesitate agenţii de pază să poată solicita sprijin echipelor de 

intervenţie rapidă.   

 

6.3 Prin serviciile de pază solicitate se asigură: 

 

a.Paza amplasamentului imobilului „Cetatea Rupea” împotriva accesului 

neautorizat sau a b.ocupării abuzive; 
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c.Paza amplasamentului imobilului „Cetatea Rupea” împotriva furturilor, a 

distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor acţiuni producătoare de pagube 

materiale; 

d.Paza amplasamentului imobilului „Cetatea Rupea”, a bunurilor si asigurarea 

integrității acestora; 

e.Detectarea substanţelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice 

natură care pot provoca o pagubă;  

f.Furnizarea către agentul de pază a informaţiilor legate de incidentele apărute 

în timpul activităţii de pază; 

g.Paza amplasamentului imobilului „Cetatea Rupea” împotriva accesului 

neautorizat sau a ocupării abuzive 

 

CAPITOLUL V CONTRAVENTII  

 

           7. Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum 

urmează: 

a) nerespectarea dispoziţiilor art.5, lit. a), c), f), g), h), l) cu amendă de la 100 lei 

la 200 lei; 

b) nerespectarea dispozițiilor art.5, lit. n), o),  cu amendă de la 300 lei la 600 lei; 

c) nerespectarea dispozițiilor art.5, lit. e), i), k), și m) cu amendă de la 200 lei la 

1.000 lei; 

d) nerespectarea dispozițiilor art.5 b), d), j), p), r) şi s) cu amendă de la 500 lei 

la 2.000 lei 

(2) Constatarea contravenţiilor la prezentul regulament de vizitare şi aplicarea 

sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se face prin  împuterniciți ai Primarului 

Orasului Rupea, numiti prin dispozitie a acestuia  

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 

data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, dupã caz, de 

la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. 

(1), agentul constatator având obligația de a menționa despre aceastã posibilitate 

în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, anexă la prezentul regulament. 

            8. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevãzute la art. 7 se 

completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2001, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare. 

 
     Secretar General UAT  

     Roman Ioana Madalina  


