Anexa nr. 1. Regulamentul ariei naturale protejate
Art. 1 – Situl Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, situl de importanță comunitară
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSCI 0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele și
rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare au fost declarate ca arii naturale protejate prin Legea nr.49 /
2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 57 / 20 iunie 2007 privind regimul ariilor protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
Art.2 (1) - Desemnarea sitului Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre a avut la bază
conservarea a 17 specii ce se regăsesc la Anexa I a Directiva 2009/147/CE (Directiva Păsări), 66 alte
specii migratoare, listate in anexele Convenției asupra speciilor migratoare (Bonn) și 3 specii
periclitate la nivel global, conform Formularului standard publicat în Anexa 4 a Ordinului ministrului
mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) - Desemnarea sitului Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele a avut la bază
conservarea a 5 tipuri de habitate de interes comunitar, a 2 specii de mamifere, a 2 specii de amfibieni,
a 12 specii de pești și a unei specii de nevertebrate, toate enumerate în anexa II la Directiva
92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de
faună și floră sălbatică (Directiva Habitate), conform Formularului standard publicat în Anexa 4 a
Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările și completările
ulterioare
(3) Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare a fost desemnată prin Hotărârea de Guvern nr. 1143/2007
privind instituirea de noi arii naturale protejate și a avut drept obiectiv principal protejarea și
conservarea coloniei speciei de cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus), specie prezentă în Anexa 2 a
Convenției de la Berna și în Anexa 3 a OUG nr. 57/2007
Art. 3 - Regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre
și al ariilor naturale protejate incluse fixează cadrul general de administrare pentru aria de protecție
specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, situl de importanță comunitară
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSCI 0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele și
rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare.
Art. 4 - Regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre
și al ariilor naturale protejate incluse stă la baza Planului de Management al ariei de protecție specială
avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale protejate suprapuse: situl
Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare.
Art. 5 – Limitele ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale protejate suprapuse: situl
Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare au
fost aprobate prin Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările
și completările ulterioare și sunt puse la dispoziția factorilor interesați pe pagina web a

Ministerului Mediului (www.mmediu.ro), în format shapefile, având sistem de referință
geografică în sistemul național de proiecție Stereografic 1970.
Art. 6 - Situl Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale protejate suprapuse:
situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare,
vor fi evidențiate în mod obligatoriu în planurile naționale, zonale și locale de amenajare a teritoriului
și urbanism.
Art. 7 - Limitele ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre, ale
sitului de importanță comunitară ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, ROSCI0376 Râul Olt între
Mărunței și Turnu Măgurele și rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare sunt prezentate în Anexa nr.3
la prezentul Plan de management.
Art. 8 - Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre se găsește în
partea de SV a județului Teleorman, respectiv în partea de SE a județului Olt și include suprafețe ale
unităților administrativ teritoriale următoare: Județul Olt: Corabia, Gârcov, Giuvărăști, Izbiceni, Orlea;
Județul Teleorman: Islaz, Lița, Lunca, Segarcea-Vale, Turnu Măgurele.
În cadrul ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre găsim: situl de importanță comunitară ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele și rezervația
naturală B.10. Ostrovul Mare (pe Dunăre, în dreptul localității Islaz).
Art. 9 (1) - Aria de protecție specială avifaunistică se înscrie în categoria de arie naturală protejată.
Ariile de protecție specială avifaunistică au fost desemnate la nivelul Uniunii Europene în baza
Directivei pentru Păsări 2009/147/CE, pentru siturile care protejează speciile de păsări ce sunt sub
incidența Directivei. Ariile de protecție specială avifaunistică fac parte din rețeaua europeană de arii
naturale protejate Natura 2000.
(2) - Situl de importanță comunitară a fost instituit în vederea înscrierii în categoria ariilor speciale de
conservare (SAC). Aceste categorii de arii naturale protejate au fost desemnate la nivelul Uniunii
Europene în baza Directivei pentru Habitate 92/43/CEE, pentru siturile care protejează speciile și
habitatele ce sunt sub incidența Directivei. Situl de importanță comunitară face parte din rețeaua
europeană de arii naturale protejate Natura 2000.
(3) - Rezervația naturală corespunde categoriei IV IUCN. Rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare
este o insulă supusă unei intervenții active de management pentru a asigura menținerea habitatelor
naturale și îndeplinirea necesităților speciei de cormoran pitic (Phalacrocorax pygmeus).
Art. 10 - Administrarea ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre
cu situl de importanță comunitară ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele ROSCI0376 Râul Olt între
Mărunței și Turnu Măgurele și rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare se realizează de către Agenția
Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în baza legii 95/2016.
Art. 11 - Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre se împarte în
următoarele zone:

a) zona de cuibărire a speciilor protejate (rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare);
b) zonele perimetrale (benzile cu lățimea de 20 de metri care bordează zona de cuibărire
a speciilor protejate);
c) zonele pentru activități umane în armonie cu natura.
Art. 12 – Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe suprafața
ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale protejate suprapuse: situl Natura 2000
ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele și Rezervația naturală B10. Ostrovul Mare, nu sunt permise
activități care pot genera un impact semnificativ fiind interzise activitățile care pot genera poluarea
sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care aria de interes comunitar a
fost desemnată.
Art. 13 - Pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt interzise:
a) scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri din zone de
cuibărire a speciilor protejate, pentru alte obiective decât cele care vizează asigurarea securității
naționale, asigurarea securității, sănătății oamenilor și animalelor și prevenirea catastrofelor
naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării științifice și bunei administrări a ariilor naturale
protejate;
c) schimbarea destinației terenurilor fără aprobarea administratorului;
d) desfășurarea de activități în perimetrul ariilor naturale protejate sau în vecinătatea acestora, ce
pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice și habitatelor naturale
pentru care au fost desemnate, în lipsa actelor de reglementare specifice;
e) desfășurarea următoarelor acțiuni împotriva habitatelor naturale și speciilor de floră și faună
sălbatică, precum și împotriva speciilor de păsări protejate:
I) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor
aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
II) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de
creștere, de hibernare și de migrație;
III) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din
natură;
IV) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
V) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu
intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
VI) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre
schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic.

VII) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
viii) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din
natură;
IX) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
X) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere sau
de maturizare și de migrație;
XI) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;
XII) comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în
stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de
identificat.
g) vânătoarea, capturarea sau uciderea speciilor sălbatice protejate;
h) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum și orice forme de folosire a
terenurilor, incompatibile cu scopul de protecție și/sau de conservare;
i) diminuarea habitatelor naturale de importanță comunitară fără compensații;
j) incendierea pășunilor și a terenurilor agricole din suprafața ariilor naturale protejate, cât și din
vecinătate;
k) aprinderea și folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate și semnalizate în acest
scop de Primăriile limitrofe;
l) abandonarea deșeurilor în afara locurilor special amenajate și semnalizate pentru colectare;
m) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanți fosili, în scopul practicării de sporturi,
în afara traseelor indicate;
n)

distrugerea

sau

degradarea

panourilor

informatoare

și

indicatoare,

construcțiilor,

împrejmuirilor, barierelor, plăcilor, stâlpilor, semnelor de marcaj, marcajelor sau oricăror
amenajări aflate în inventarul ariilor naturale protejate;
o) pășunatul și amplasarea de stâne sau locuri pentru târle, fără aprobarea administratorului;
p) activități comerciale de tip comerț ambulant, fără aprobarea administratorului;
r) desfășurarea programelor, proiectelor și activităților care contravin Regulamentului și Planului
de Management.
s) cultivarea organismelor modificate genetic.
Art. 14 - Este interzis accesul oricăror persoane în zona de cuibărire a speciilor protejate și în zonele
perimetrale fără acordul administratorului.

Art. 15 - În zona de cuibărire a speciilor protejate și în zonele perimetrale se poate pătrunde cu
acordul administratorului, pentru desfășurarea următoarelor activități:
a) științifice și educative;
b) activități de ecoturism care nu necesită realizarea de construcții-investiții;

c) intervențiile pentru menținerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunități biotice care constituie obiectul protecției, în conformitate cu planului de
management;
d) intervențiile în scopul reconstrucției ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor
ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea administrației și cu avizul consiliului
științific, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului;
e) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, la propunerea administratorului ariilor
naturale protejate, în baza aprobării autorității publice centrale pentru protecția mediului;
f) acțiunile de prevenire a înmulțirii în masă a dăunătorilor forestieri și acțiunile de monitorizare
a acestora;
h) intervențiile care au drept scopuri protejarea, promovarea și asigurarea continuității existenței
obiectivelor pentru care au fost constituite și unele activități de valorificare durabilă a anumitor
resurse naturale;
Art. 16 - În zonele pentru activități umane în armonie cu natura se pot desfășura următoarele activități:
a) activități de pescuit sportiv, industrial și piscicultură;
b) activități de exploatare a resurselor minerale neregenerabile;
e) lucrări forestiere în conformitate cu managementul durabil al pădurilor;
f) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor;
g) activități specifice de agricultură durabilă cu respectarea cerințelor minime de protecție a
apelor și solului, a normelor de ecocondiționalitate și a Codurilor de bune practici, în conformitate
cu legislația specifică;
h) Este încurajat modul de producție ecologic de cultivare a terenului agricol și creșterea
animalelor;
i) activități de investiții/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea
principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte negative
semnificative asupra biodiversității;
j) alte activități tradiționale efectuate de comunitățile locale.

Art. 17 - Repopularea cu pește a corpurilor de apă aflate pe teritoriul ROSCI0376 Râul Olt între
Mărunței și Turnu Măgurele, se va face numai cu specii autohtone cu respectarea tuturor cerințelor
prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 18 - Toate activitățile desfășurate în ariile naturale protejate menționate anterior se vor realiza
după îndrumările date de administrator, în conformitate cu prevederile Planului de Management al
ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale
protejate incluse.

Art. 19 - Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care
pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au
fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere
obiectivele de protecție și conservare a speciilor și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea
păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ariilor naturale
protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor.
Art. 20 - Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă ori nu este necesar pentru
managementul ariilor naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod
semnificativ ariile, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări
adecvate a efectelor potențiale asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, avându-se în
vedere obiectivele de conservare a acesteia. Pentru orice activitate sau obiectiv care are impact în
ariile naturale protejate, administratorul solicită încheierea unui contract de monitorizare pe durata
desfășurării activităților sau lucrărilor de realizare.
Art. 21 - Administratorul instituie un sistem de tarife cu respectarea Ordinului nr.3836 / 2012 privind
aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii ariilor naturale
protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de
avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.
Art. 22 - Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul regulament sau desfășurarea oricăror
activități în alte condiții decât cele prevăzute de normele în vigoare atrage, după caz, răspunderea
contravențională, penală, materială sau civilă conform legislației în vigoare.
Art. 23 - Prezentul Regulament este valabil până la momentul elaborării și aprobării unui nou
Regulament, în conformitate cu evoluția legislației specifice și a nevoilor de protecție.
Art. 24 - Prezentul Regulament este pus în aplicare de administratorul ariei de protecție specială
avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre cu situl de importanță comunitară ROSCI0044
Corabia – Turnu Măgurele, ROSCI0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele și rezervația
naturală B.10. Ostrovul Mare, respectiv Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.
Art. 25 - Administratorul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0024 Confluența Olt Dunăre cu situl de importanță comunitară ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele ROSCI0376 Râul
Olt între Mărunței și Turnu Măgurele și rezervația naturală B.10. Ostrovul Mare este Agenția
Națională pentru Arii Naturale Protejate, în conformitate cu Legea 95/2016.
Art. 26 - Sistemul de tarife instituit de administrator, cu aprobarea Ministerului Mediului
Serviciul

Nr.

Cuantumul
Tipul de serviciu

crt.
1.**

tarifului
(lei)

1.1.

Analiza

verificarea

și Analiza și verificarea documentației în
cadrul

procedurii

de

evaluare

a

200 pentru
persoane

documentației în cadrul impactului asupra mediului și emiterea
procedurii de evaluare a avizului pentru proiectele care nu se
impactului

asupra suprapun

mediului

pentru impactului

anumite

studiului
asupra

de

evaluare

a

mediului/evaluare

proiecte adecvată

publice și private sau Analiza și verificarea documentației în
revizuirea/actualiuizarea cadrul
acordului de mediu

procedurii

de

evaluare

a

impactului asupra mediului și emiterea
avizului
suprapun
impactului

pentru

proiectele

studiului
asupra

de

care

evaluare

se
a

mediului/evaluare

adecvată

fizice
400 pentru
persoane
juridice
500 pentru
persoane
fizice
2000 pentru
persoane
juridice
250 pentru

Analiza și verificarea documentației și
emiterea

avizului

pentru

revizuirea/

actualizarea acordului de mediu

persoane
fizice
400 pentru
persoane
juridice

1.2.

Analiza

și Analiza și verificarea documentației în

verificarea

cadrul procedurii de emitere a autorizației

documentației în cadrul de mediu fără bilanț de mediu și emiterea
procedurii de emitere a avizului

250 pentru
persoane
fizice
500 pentru

autorizației de mediu/

persoane

autorizației integrate de

juridice

mediu

Analiza și verificarea documentației în 4000 pentru
cadrul procedurii de emitere a autorizației

persoane

integrate și emiterea avizului

juridice

Analiza și verificarea documentației cu
bilanț de mediu și emiterea avizului

500 pentru
persoane
fizice
1000 pentru
persoane
juridice

Analiza și verificarea documentației și
emiterea

avizului

pentru

revizuirea/

actualizarea autorizației de mediu

125 pentru
persoane
fizice

250 pentru
persoane
juridice
Analiza și verificarea documentației și
emiterea

avizului

actualizarea

pentru

autorizației

revizuirea/

integrate

de

mediu
Parcurgerea Analiza și verificarea documentației și

1.3.

procedurii de emitere a emiterea
avizului

de

pentru

avizului

pentru

planuri

și

mediu programe

persoane
juridice
250 pentru
persoane
fizice

și

planuri

2500 pentru

500 pentru

programe

persoane
juridice
Analiza Analiza și verificarea documentației și

1.4.
documentațiilor

care emiterea avizului

privesc activitățile de

50 pentru

recoltare/

persoane

capturare

și/sau

achiziționare

fizice

și/sau comercializare a
unor plante și animale
din

flora

și

fauna

sălbatică în stare vie,
proaspătă

sau

semiprelucrată, a unor

250 pentru

flori de mină, fosile de

persoane

plante
animale

și

fosile

juridice

de

vertebrate

și

nevertebrate.
2.

Fotografiere

floră,

Albume

faună, habitate naturale Plan local
și

peisaj

comercial.

în

scop Plan regional
Plan național
Plan internațional
Materiale publicitare
Plan local
Plan regional

250 lei/zi

Plan național
Plan internațional
Publicații diverse
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
3.

Filmare
habitate
peisaje

floră,

faună,

naturale
în

Film artistic

și Plan local
scop Plan regional

comercial (film artistic, Plan național
spot

publicitar/ Plan internațional

documentar).

Spot publicitar
Plan local
Plan regional

500 lei/zi

Plan național
Plan internațional
Film documentar
Plan local
Plan regional
Plan național
Plan internațional
*Tarifele includ TVA
**Cu excepția persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ ajutor de handicap/
pensie minimă garantată).
Art. 27 - Respectarea regulamentului este obligatorie pentru administratorul ariilor naturale protejate,
precum și pentru persoanele fizice și juridice care dețin sau care administrează terenuri și alte bunuri
și/sau desfășoară activități în interiorul și în vecinătatea Sitului.
Art. 28 - (1) Actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism pentru comunele și
suprafețele acestora incluse în perimetrul sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor
naturale protejate incluse se face de către autoritățile administrațiilor publice responsabile, prin
integrarea în aceste documentații a prevederilor referitoare la situl de importanță comunitară
menționat.
(2) Modificarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la
alin. (1) se fac cu avizul administratorului sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor
naturale protejate incluse, pentru asigurarea conformității cu prevederile Planului de Management.

(3) Documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism menționate la alin. (1) modificate și/sau
actualizate de către autoritățile administrațiilor publice locale menționate la alin. (1) vor include în
piesele grafice/desenate și limitele sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale
protejate incluse.
Art. 29 - (1) Fondul forestier național de stat și privat, precum și vegetația forestieră din afara acestuia,
care suprapun peste suprafața sitului ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre și al ariilor naturale
protejate incluse, sunt administrate de către ocoale silvice de stat sau private, legal constituite.
Proprietarii de teren din fond forestier respectă prevederile legale în vigoare cu privire la
administrarea fondului forestier.
(2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în situl ROSPA0024 Confluența Olt Dunăre și în ariile naturale protejate incluse se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele
silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și cu avizul
administratorului.
(3) Planurile amenajistice pentru suprafața pădurii vor include atât datele privind distribuția
elementelor de biodiversitate de interes național, cât și pe cele precizate în legislația specifică siturilor
Natura 2000, avându-se în vedere speciile și habitatele naturale de interes comunitar ce fac obiectul
desemnării sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale protejate incluse.
(4) Elaborarea propunerilor de intervenții în pădurile cuprinse în situl ROSPA0024 Confluența Olt Dunăre și în ariile naturale protejate incluse trebuie să includă o evaluare a impactului acestora asupra
elementelor de biodiversitate pentru care a fost constituit situl de importanță comunitară, luându-se în
calcul intensitatea intervenției și suprafața pe care se propune intervenția respectivă.
(5) Amenajamentele elaborate după aprobarea planului de management vor include un capitol de
monitorizare a evoluției elementelor specifice care au determinat constituirea sitului de importanță
comunitară.
(6) În perimetrul sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și al ariilor naturale protejate
reconstrucția ecologică se poate realiza conform prevederilor din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu
modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației în vigoare privind avizarea planurilor
și proiectelor în arii naturale protejate de către autoritățile competente.
Art. 30 - (1) Terenurile din suprafața sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și în ariile naturale
protejate incluse evidențiate ca pajiști, indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate
pentru pășunat, fâneață, cultivarea plantelor de nutreț, în vederea obținerii de masă verde, fân sau
semințe.
(2) Utilizarea durabilă a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat este permisă numai cu animalele
domestice proprietate a membrilor comunităților ce dețin aceste pășuni sau care dețin dreptul de
utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislația națională în vigoare, pe suprafețele, în
perioadele și cu speciile și efectivele avizate de administrator, astfel încât să nu fie afectate habitatele
naturale și nici speciile de floră și faună.

(3) Exploatarea fânețelor se face fără mijloace mecanizate.
(4) Pășunatul se supune următoarelor reglementări:
a) pășunatul de către alte persoane decât proprietarii de drept este permis cu informarea
administratorului de către autoritățile locale prin adresă scrisă care să aibă anexată contractele
încheiate între părți,;
b) este interzis pășunatul fără contracte încheiate cu deținătorii/administratorii pășunilor;
c) este interzis pășunatul cu mai multe animale sau cu alte specii decât cele specificate în
contracte;
d) pășunatul este interzis în fondul forestier indiferent de proprietar și/sau administrator;
e) numărul admis de câini se stabilește prin contractul de pășunat, în limitele prevăzute de
legislația;
f) trecerea prin fond forestier și trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare,
în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
g) este interzisă lăsarea animalelor nesupravegheate la pășunat.
(5) Administratorul ariilor naturale protejate monitorizează activitatea de pășunat pentru stabilirea
impactului acestei activități asupra florei și faunei din situl ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și
ariile naturale protejate incluse și pentru stabilirea unor eventuale măsuri de refacere a zonelor
degradate sau instituirea de restricții în zonele afectate.
(6) În cazul degradării pășunilor, administratorul ariilor naturale protejate poate opri de la pășunat
anumite suprafețe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.
Art. 31 - (1) Realizarea oricăror construcții pe teritoriul situat în extravilanul localităților din situl
ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale protejate inclusese poate face cu respectarea
prevederilor art. 28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Proprietarii/administratorii obiectivelor care utilizează sursele de apă de pe teritoriul sitului
ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale protejate incluse sunt obligați să asigure
debitele de servitute conform legislației în vigoare și conform actelor de reglementare emise în scopul
desfășurării activității.
(3) Administratorul ariilor naturale protejate are dreptul să verifice existența tuturor actelor de
reglementare emise, precum și modul de respectare al acestora și să sesizeze instituțiile abilitate în
cazul în care se constată încălcări ale prevederilor acestora.
(4) Autoritățile locale din perimetrul sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale
protejate incluse sau din imediata vecinătate a acestora sunt obligate să transmită administratorului
ariilor naturale protejate, copii la zi ale PUG, PUZ și PUD, din care să reiasă statutul juridic al
terenurilor și al construcțiilor.
Art. 32 - (1) Cercetarea științifică în situl ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale
protejate incluse va fi orientată, pe cât posibil, spre protecția și conservarea speciilor și habitatelor de
interes comunitar pentru care situl și ariile naturale protejate incluse au fost declarate.

(2) În baza rezultatelor proiectelor de cercetare desfășurate în sit, acceptate și avizate de forurile
științifice abilitate, administratorul ariilor naturale protejate propune măsurile de conservare ce se
impun pentru realizarea obiectivelor sitului ROSPA0024 Confluența Olt - Dunăre și ariile naturale
protejate incluse.
(3) Activitățile de cercetare științifică și cele instructiv-educative de pe teritoriul sitului, se desfășoară
cu avizul administratorului ariilor naturale protejate, care sprijină logistic, la solicitare și în măsura
posibilităților, activitatea de cercetare.
(4) În cazul proiectelor de cercetare științifică de pe teritoriul sitului ROSPA0024 Confluența Olt Dunăre și ariile naturale protejate incluse, se va încheia obligatoriu contract cu cei care derulează
tema. La finalul proiectelor, rezultatele cercetărilor se pun la dispoziția administratorului ariilor
naturale protejate, care actualizează baza de date în vederea utilizării lor în activitatea de management
a sitului și ariilor naturale protejate incluse. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către
părți. Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabilește prin contract.
(5) Orice studii care planifică activități de exploatare a resurselor naturale din sit și ariile naturale
protejate incluse orice proiecte care planifică lucrări de orice fel se supun de către proiectanți avizării
administratorului, aceasta fiind necesară în vederea verificării încadrării activităților planificate de
studiile sau proiectele menționate mai sus în prevederile regulamentului sitului și al ariilor naturale
protejate incluse.
(6) În situația în care legislația în vigoare prevede necesitatea avizării proiectelor de cercetare de către
Academia Română prin Comisia Monumentelor Naturii, atunci acest aviz este obligatoriu.
(7) Acțiunile de repopulare cu specii de plante și animale se realizează cu respectarea art. 34 din OUG
nr. 57/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Reconstrucția ecologică a habitatelor deteriorate se realizează cu respectarea legislației specifice în
vigoare. În cazul în care degradarea habitatelor se datorează unor activități umane desfășurate în mod
ilegal, contravaloarea proiectului de reconstrucție va fi suportată de către cei vinovați.
Art. 33 - (1) Pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse sunt permise activități de turism
și de educație, cu respectarea regulilor de vizitare a sitului, potrivit prezentului regulament.
(2) Vizitarea sitului și al ariilor naturale protejate incluse este permisă numai pe traseele turistice
marcate cu semne convenționale - marcaje vopsite cu bandă, triunghi, cruce sau punct, de culori
diferite în funcție de traseu și încadrate cu alb, pe drumurile auto deschise și semnalizate ca atare
accesului publicului, cu respectarea instrucțiunilor de pe panourile informative cu care sunt echipate
acestea, aflate în evidența administratorului.
(3) Părăsirea traseelor turistice de către turiști se face numai însoțiți de personalul administratorului
sau de către personalul împuternicit de acesta.
(4) Camparea pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse se va face în zone special
stabilite, amenajate și semnalizate corespunzător de către administrator, în limita locurilor disponibile.

(5) Regimul deșeurilor pe teritoriul sitului și al ariilor naturale protejate incluse se reglementează
astfel:
a) este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul sitului, turiștii având obligația
de a elimina deșeurile generate pe timpul vizitării și de a le depozita doar în locuri special
amenajate în acest scop;
b) gestionarii/proprietarii pensiunilor, caselor de vacanță, a altor clădiri și a locurilor de campare
pentru care se percepe taxă de campare au obligația eliminării deșeurilor și a depozitării
temporare a acestora în containere, cu respectarea reglementărilor legale și astfel încât să nu
existe posibilitate de acces a animalelor domestice sau sălbatice;
c) administratorii hotelurilor, precum și a punctelor de alimentație publică aflate în perimetrul
sitului și al ariilor naturale protejate incluse au obligația de a efectua permanent igienizarea de
resturi menajere a suprafețelor din jurul acestor locații;
d) construcțiile noi vor fi dotate obligatoriu cu instalații de epurare a apelor uzate conform
prevederilor legale în vigoare, iar construcțiile existente vor fi dotate cu asemenea instalații
într-un termen stabilit de comun acord cu proprietarul sau administratorul acestora. Până la
utilarea cu instalații de epurare, construcțiile existente vor fi dotate obligatoriu cu bazine
hidroizolate vidanjabile.
Art. 34 - Avizarea activităților de recoltare în scop comercial a plantelor medicinale și ciupercilor se
va face în urma elaborării unui studiu de evaluare a capacității de suport la recoltare a speciilor pe an
și unitatea de suprafață, pentru ca această activitate să nu afecteze dezvoltarea și capacitatea de
înmulțire la nivel de individ și să se poată menține perenitatea ecosistemică.
(2) Avizarea amplasărilor de stupine se face în baza unor angajamente ferme din partea solicitantului
de a amplasa stupinele la o distanță mai mare de 300 metri de traseele turistice în vederea asigurării
securității turiștilor. Pentru evitarea degradării cadrului natural nu este permisă aducerea de animale
domestice în vatra stupinei, nu este permis focul direct pe sol și nici compactarea solului, toate aceste
prevederi urmând a fi specificate într-un protocol ce se va încheia între apicultorul solicitant și
administrator.
(3) Următoarele activități/acțiuni, altele decât cele deja menționate în prezentul regulament se pot
realiza cu avizul administratorului:
a) deschiderea de noi trasee turistice, reamenajarea celor existente;
b) manifestări sportive, concursuri, cursuri sau altele asemenea.
Art. 35 - Constatarea faptelor ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor se fac de către
personalul administratorului și de către personalul altor instituții ale statului în baza competențelor
legale.
Art. 36 - Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează conform OUG nr.
195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului și conform

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
49/2011.
Art. 37- Administratorul colaborează cu instituțiile abilitate să constate și să aplice sancțiuni pentru
contravenții/infracțiuni în baza actelor normative care reglementează Codul silvic, stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice, stabilirea cuantumului prejudiciilor din tăierile ilegale, vânătoarea
și protecția fondului cinegetic, circulația materialelor lemnoase și controlul circulației acestora,
precum și stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din
păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național.
Art. 38 - Sancțiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât persoanelor
fizice cât și persoanelor juridice.
Art. 39 - În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul administratorului are dreptul de a solicita
legitimarea persoanelor care au comis fapte sau au fost surprinse încercând să comită fapte care
constituie contravenții și/sau infracțiuni pe raza sitului și al ariilor naturale protejate incluse, în baza
legitimației de control deținută.
Art. 40 - Aprobarea prezentului Regulament se aduce la cunoștință factorilor interesați prin grija
administratorului.
Art. 41 - Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea administratorului, cu aprobarea
autorității publice centrale pentru protecția mediului.

