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REGULAMENTUL  

ARIILOR NATURALE PROTEJATE  

 

ROSCI0005 BALTA ALBĂ-AMARA-LACUL 

SĂRAT CÂINENI-JIRLĂU  

ROSPA0004 BALTA ALBĂ-AMARA-JIRLĂU  

2.271-BALTA ALBĂ  

2.272-BALTA AMARA  

2.260-LACUL JIRLĂU-TRUP VIȘANI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 1. Regulamentul este documentul în care sunt incluse toate prevederile legate de activitățile 

umane permise și modul lor de aprobare, activitățile restricționate sau interzise, regulile ce 

trebuiesc respectate în ariile naturale  protejate.  Termenii specifici din prezentul regulament au 

aceeași semnificație cu cea din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.        

Art. 2. Situl ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău, numit in continuare 

ROSCI0005, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului nr. 1964/2007 privind declararea 

siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 

în Romania, modificat  și completat prin Ordinul nr. 2387/2011.  

a) Desemnarea sitului a avut drept scop menținerea sau asigurarea, acolo unde este cazul, a unei 

stări de conservare favorabilă pentru  anumite specii si habitate de interes comunitar.  

b) Din punct de vedere administrativ, situl este situat în Regiunea 2 SE pe teritoriul județelor 

Buzău și Brăila, fiind suprapus următoarelor UAT : Boldu si Balta Albă (jud. Buzău), respectiv 

Grădiștea, Vișani, Jirlău, Galbenu (jud.Brăila). 

Art. 3.  

(1) Situl ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, numit în continuare ROSPA0004, a fost instituit 

ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România prin Hotărârea 

Guvernului nr 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecție specială, avifaunistică și 

modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr 971/2011.  

(2). Desemnarea a avut drept scop instituirea regimului de arie naturală protejată și încadrarea în 

categoria de management ca arie de protecție specială avifaunistică. 

(3) Din punct de vedere administrativ este situat in Regiunea 2 SE pe teritoriul județelor Buzău și 

Brăila, fiind suprapus următoarelor UAT : Balta Albă și Boldu din jud. Buzău, respectiv 

Grădiștea, Vișani, Jirlău și Galbenu din jud. Brăila. 

Art. 4.  

(1) Aria naturala protejată Balta Albă a fost în instituția prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, corespunde 

categoriei a IV IUNC și a fost desemnată în scopul  protecției și conservării unor habitate și 



specii naturale importante sub aspect avifaunistic și floristic, oferind posibilitatea vizitării în 

scopuri științifice și educative. 

(2) Din punct de vedere administrativ este situată în Regiunea 2 SE pe teritoriul UAT Balta Albă 

(județul Buzău) si Grădiștea (județul Brăila),  lângă drumul DN22C Buzău-Brăila. 

Art. 5.  

(1) Balta Amara a fost instituită arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, corespunde 

categoriei a IV IUNC și a fost desemnată cu scopul protecției și conservării habitatului de pajiști 

saraturate continentale, prioritar în Directiva Habitate -92/43/CEE și readucerii intr-o stare de 

conservare favorabilă habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări 

migratoare sălbatice. Condițiile oferite de această rezervație, cantitatea mare de pește și prezența 

unei insule de stuf de peste 100 ha in mijlocul balții duc la o prezență masivă a avifaunei aflată în 

căutare de hrană și adăpost. 

(2) Din punct de vedere administrativ este situată pe teritoriul UAT Balta Albă, în satul Amara.  

Art. 6.  

(1) Lacul Jirlău-Trup Vișani a fost desemnat arie naturală protejată prin Legea nr. 5/2000 privind 

aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a III-a -zone protejate, 

corespunde categoriei a IV IUNC, prezintă aceleași caracteristici ca și celelalte două, specific 

fiind faptul că este alcatuită din două bălți separate de un dig, dar pot fi socotite ca o singură 

unitate biogeografică.  

Din punct de vedere administrativ este situată pe teritoriul UAT Vișani, Jirlău, Galbenu. 

Art. 7.  

(1) Responsabilitatea administrării siturilor ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sarat Câineni-

Jirlău, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău și a rezervațiilor suprapuse 2.271-Balta Albă, 

2.272-Balta Amara, 2.260-Lacul Jirlău-Trup Vișani revine custodelui Asociației Maximilian 

Buzău (AMB) în baza Convenției de custodie nr. 346/08.07.2014 încheiată cu Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor și a Actului adițional nr. 342/08.06.2015 încheiat  cu Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului.  

(2) Până la întocmirea Regulamentului de către custode, toate activitățile și intervențiile pentru 

menținerea și refacerea habitatelor, din interiorul și vecinătatea siturilor se vor realiza în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN22
https://ro.wikipedia.org/wiki/Buz%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Br%C4%83ila


conformitate cu prevederile “Setului minim de măsuri emis de APM Buzău” și ale Convenției de 

custodie”. 

Art. 8.  

(1) Pentru planurile/proiectele/activitățile din interiorul sau vecinătatea ariilor naturale 

protejate, emiterea actelor de reglementare se va face cu respectarea procedurilor aflate în 

vigoare, pe baza documentațiilor de mediu specifice, ținându-se seama de avizul 

custodelui. 

Art. 9.  

(1) Terenurile din perimetrul ariilor naturale protejate, evidențiate cadastral ca pașuni, 

indiferent de forma de proprietate, se folosesc în exclusivitate pentru pașunat. 

(2) Pe teritoriul ariilor naturale protejate este interzisă introducerea la pașunat a animalelor 

fără certificate sanitar-veterinare. 

(3) Pe teritoriul ariilor naturale protejate este interzis pașunatul fără contracte încheiate cu 

deținătorii/administratorii pașunilor. 

(4) Proprietarii de pășuni și terenuri arabile iși vor adapta activitățile desfășurate în ariile 

naturale protejate în funcție de măsurile de conservare propuse, limitând tratamentele 

fitosanitare și aplicarea de îngrășăminte  minerale sau organice doar la cele ce nu 

afectează speciile de floră și faună protejate. 

(5) Avertizările unităților fitosanitare privind tratamentele pentru boli și dăunatori sunt 

valabile pentru suprafețele din interiorul și vecinătatea ariilor naturale protejate, însă 

utilizarea pesticidelor este permisă numai cu avizul custodelui  

(6) Sunt interzise arderea vegetației, a miriștilor sau a resturilor vegetale sau curățirea 

terenurilor prin incendiere, cu excepția situației în care operațiunilor reglementate de 

autoritatea competentă pentru protecția mediului.  

(7) Amplasarea locurilor pentru stâne se va face în afara zonelor unde a fost identificată 

vegetația caracteristică habitatatelor determinante pentru și la o distanță de cel puțin 150 

m față de marginea apelor, numai după consultarea custodelui. 

(8) Numărul admis de câini este cel stabilit de lege, iar aceștia vor purta obligatoriu jujee; 

(9) Custodele poate cere proprietarilor de animale interzicerea insoțirii turmelor de către 

câini  



în perioada de reproducere a păsărilor sălbatice și creștere a juvenililor, precum și în 

perioadele de pasaj.  

(10) Custodele monitorizează activitatea de pășunat pentru stabilirea impactului asupra 

florei si faunei din situri și pentru stabilirea unor eventuale restricții în zonele afectate.  

(11) În cazul degradării evidente a pășunilor, custodele poate opri de la pășunat 

anumite suprafețe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal. 

Art. 10  

(1). Desfășurarea activităților de pescuit și acvacultură se va face cu respectarea prevederilor 

legislației în vigoare;  

(2) În bălțiile naturale se va practica acvacultură numai de tip extensiv;  

(3) În apele naturale se interzice pescuitul în perioada 01 martie - 01 iulie a fiecărui an.  

(4) Se interzice păstrarea exemplarelor de pește și a altor viețuitoare acvatice cu dimensiuni sub 

cele admise la pescuit în bazinele piscicole naturale, conform legislației în vigoare; exemplarele 

cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu vor putea fi reținute, acestea fiind 

redate mediului acvatic imediat după capturarea lor;  

(5) Se interzice popularea cu specii exotice de pești a apelor naturale din cuprinsul ariilor 

naturale protejate;  

(6) Activitatea de acvacultură se va desfășura cu metode ce nu periclitează viața păsărilor 

sălbatice din zona asigurând dezvoltarea durabilă a siturilor. 

Art. 11 

(1) În perimetrul ariilor naturale protejate, respectiv zona luciului de apă și zonele cu stufăriș, 

vânătoarea se realizează conform legislaţiei în vigoare;  

(2) Pe raza ariilor naturale protejate, până la elaborarea planului de management,  activitatea de 

vânătoare se face în conformitate cu legislația specifică în vigoare. 

(3) Acțiunile de evaluare a vânatului și de interpretare a rezultatelor se organizează de către 

gestionarul fondului cinegetic cu participarea custodelui. 

(4) Gestionarul fondului cinegetic are obligația de a anunța custodele cu minim 5 zile lucrătoare 

înainte, despre intenția de organizare a evaluării vânatului, urmând să se ajungă la un acord 

comun în ceea ce privește data evaluării. 

(5) În vederea conservării faunei protejate custodele va iniția stabilirea zonelor de liniște a 

fondurilor cinegetice de pe cuprinsul ariilor naturale protejate. Stabilirea acestor zone se va face 



împreună cu Agențiile pentru Protecția Mediului Buzău și Brăila, cu Garda Forestieră Focşani, 

cu gestionarii fondurilor cinegetice, precum și, atunci când este cazul, cu participarea agenților 

economici care desfășoara activități specifice pe teritoriul respectiv. 

(6) Gestionarul fondului cinegetic va informa vânătorii despre existența zonelor de protecție, 

înscriind în fiecare autorizație zonele unde vânătoarea este permisă.  

(7) Gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să informeze vânătorii în legătură cu 

delimitarea zonelor de liniște, inclusiv și în special în momentul în care le eliberează autorizațiile 

de vânătoare. 

(8) Planurile de management cinegetic se corelează cu planul de management al ariilor naturale 

protejate. 

(9) Acțiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a 

acestora, precum și paza împotriva acțiunilor ilegale care pot afecta fauna sau arealele unde 

acestea se găsesc, se organizează de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor 

cinegetice cu participarea  personalului desemnat de custode. 

(10) În vederea asigurării controlului asupra braconajului în interiorul siturilor, gestionarul 

fondului cinegetic are obligația să colaboreze cu custodele, informându-l  despre momentul și 

locul unde se vor desfășura acțiunile de vânătoare și despre acțiunile de combatere a braconajului 

pe care le întreprinde.  

(11) Pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt interzise: 

a) capturarea fără drept a exemplarelor oricăror specii de faună si colectarea ouălor. 

b) vânătoarea în suprafețele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, 

practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic și ale siturilor 

comunitare respective în ceea ce privește această activitate, 

c) vânarea păsărilor acvatice în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața 

liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată pe mai mult de 70%, 

d) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic, 

e) capturarea sau uciderea păsărilor prin metode interzise prevăzute în legislația în vigoare 

ariilor naturale protejate. 

(12) Pe raza ariilor naturale protejate, până la elaborarea planului de management,  activitatea de 

vânătoare se face in conformitate cu legislația specifică în vigoare. 



(13) Custodele poate recomanda  limitarea temporară a accesului vânătorilor, pescarilor și a altor 

persoane în anumite zone ale ariei în perioada reproducerii sau a depunerii icrelor. 

 

Art. 12.  

(1) Pe terenurile agricole din cadrul ariilor naturale protejate sunt încurajate agricultura 

tradițională și ecologică. 

(2) Pe aceste terenuri este interzisă :  

      a) cultivarea plantelor modificate genetic  

      b) introducerea în cultură a speciilor fără certificate fitosanitare 

      c) utilizarea pesticidelor și a fertilizanților chimici  

      d) folosirea mustului de gunoi de grajd. 

      e) îndepărtarea arborilor solitari sau a pâlcurilor de arbori existenți.      

      f) preluarea prin indiferent ce metodă a apei din râurile și pâraiele care curg pe teritoriul 

siturilor, fără aviz de gospodărire a apelor, fără avizul custodelui și fără asigurarea măsurilor de 

protecție a faunei acvatice. 

       g) afectarea regimului hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare. 

       h) incendierea tarlalelor 

        i) amplasarea stupinelor fără aplicarea unor măsuri ferme de asigurare a securității 

populației și de evitare a distrugerii cadrului natural, precum și fără un angajament scris al 

apicultorului transmis custodelui. 

(3) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole din interiorul 

ariilor protejate se face în condițiile legii.  

(4) Îngrășămintele naturale pot fi aplicate până la echivalentul a maxim 30 kg azot substanță 

activă la hectar. 

(4) Deținătorii/administratorii de teren agricol aflat în cele două situri pot să își desfășoare 

activitățile agricole în condițiile legii, inclusiv cu avizul custodelui, acest document se elibereaza 

numai în urma angajamentului agricultorilor respectivi legat de respectarea prevederilor legale 

privind bunele practici agricole și acceptarea monitorizării custodelui în orice moment al anului 

agricol. 

Art. 13. 

 



(1) În zonele forestiere aflate pe teritoriul ariilor naturale protejate se execută numai lucrări care 

sunt  

în concordanță cu Setul minim de măsuri emis de APM Buzău, în conformitate cu prevederile 

Convenției de custodie. 

(2) Lucrările silvice din ariile naturale protejate se execută și cu avizul Custodelui. 

(3) Amenajamentele silvice ce intră în componența ariilor naturale protejate vor fi revizuite in 

mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea Planului de Management. Planurile 

amenajistice vor include date privind distribuția elementelor de biodiversitate de interes național, 

cât și cele precizate în legislația specifică siturilor Natura 2000 în suprafața pădurii. Se vor avea 

în vedere speciile și habitatele naturale de interes conservativ care fac obiectul desemnării ariilor 

naturale protejate. 

(4) Elaborarea propunerilor de intervenții în pădurile cuprinse în ariile naturale protejate vor 

include o evaluare a impactului acestora asupra elementelor de biodiversitate  

Art. 14. 

 

(1) Accesul în ariile naturale protejate este liber și se poate face pe urmatoarele cai de acces : 

calea ferată Făurei-Tecuci, DN22C Râmnicu-Sărat–Brăila și pe drumurile județene Făurei–

Jirlău–Vișani–Câineni–Plăsoiu, Râmnicu Sărat–Ghergheasa– Amara,  Buzău–Bobocu–

Bălăceanu–Galbenu–Vișani, Buzău–Vadu Pașii –Săgeata– Robeasca–Jirlău–Vișani. Din punct 

de vedere geografic siturile se află la circa 25 km de Râmnicu-Sărat și la 20 km de Făurei. 

(2) Accesul și circulația în interiorul ariilor naturale protejate cu mijloace motorizate este 

permisă numai pe drumurile de exploatare agricolă sau forestieră amenajate în acest scop.  

(3) Circulația mijloacelor motorizate în scop de agrement într-o manieră care deranjează 

localnicii sau turiștii este interzisă. 

(4) Folosirea skijet-urilor pe lacurile din interiorul ariile naturale protejate este interzisă. 

(5) Excepțiile de la restricția de acces și circulație cu autovehicule sunt stabilite de custode. 

Art. 15.  

(1) Cercetarea științifică are ca scop principal cunoașterea, menținerea sau asigurarea unei stări 

de conservare favorabilă pentru  anumite specii și habitate.  

(2) Activitățile de cercetare științifică pe teritoriul ariilor naturale protejate se desfășoară cu 

avizul custodelui care, când este solicitat, le sprijină logistic și financiar și în măsura 

posibilităților.  



(3) În cazul în care în tmpul derulării unor teme de cercetare custodelui îi sunt solicitate 

informații referitoare la ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău,  ROSPA0004 

ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 - Balta Albă, 2.272 - Balta Amara, 2.260 -Lacul 

Jirlău-Trup Vișani, atunci, între acesta și titularul temei de cercetare, va fi încheiat un contract în 

baza căruia custodelui îi vor fi puse la dispoziție rezultatele cercetării. Aceste informații vor fi 

utilizate de custode pentru buna administrare a ariilor naturale protejate . 

(4). Orice studii care pe teritoriul ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău,  

ROSPA0004 ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 - Balta Albă, 2.272 - Balta Amara, 

2.260 -Lacul Jirlău-Trup Vișani, planifică efectuarea unor activități de exploatare a resurselor 

naturale, sau orice proiecte care planifică activități agricole, zootehnice, industriale, sportive și 

de agrement, sau turistice-altele decât cele legate de turismul de drumeție, se supun avizării lor 

de către custode. 

Art. 16. 

 

(1). Pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt permise activități de turism, agrement și educație 

în condițiile respectării regulilor de vizitare și a legilor în vigoare, astfel incât să se asigure 

conservarea valorilor patrimoniale. 

(2) Accesul în ariile naturale protejate și vizitarea lor se face solitar sau în grupuri organizate.  

(3) Pe parcursul vizitării ariilor naturale protejate sunt interzise orice fel de activități care ar 

putea afecta integritatea sau care ar putea pune în pericol elementele de mediu protejate și în mod 

deosebit : 

a) depozitarea sau abandonarea deșeurilor de orice natură. 

b) degradarea sau distrugerea indicatoarelor, marcajelor sau panourilor informative. 

c) aprinderea focului sau orice activități care pot provoca incendii. 

d) camparea în afara locurilor special amenajate, cu excepția delegaților custodelui care 

desfășoară activități în interesul ariilor naturale protejate. 

(4) Vizitarea unor obiective turistice se face după achitarea tarifului stabilit de custode și aprobat 

de autoritatea centrală pentru protecția mediului prin adresa nr. 11563/A.J./05.11.2015. Excepție 

de la plata tarifului de vizitare fac :  

a) copii sub 10 ani,  

b) persoane cu handicap pentru care legislația prevede scutirea la plata unor taxe,  

c) membrii comunității locale,  



d) personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pășuni,  

e) personalul custodelui,  

f) personalul Academiei Romane,  

g) persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de cercetare pe suprafața ariilor 

naturale protejate,  

h) reprezentanții autorităților publice centrale pentru protecția mediului și a structurilor din 

subordine,  

i) proprietarii/concesionarii și administratorii de terenuri și luciu de apă din ariile protejate 

respective,  

j) persoane care desfășoară activități autorizate prin acte de reglementare în vigoare pe teritoriul 

ariei protejate. 

(5) Camparea pe teritoriul ariilor naturale protejate este permisa cu avizul custodelui în locurile 

amenajate de deținătorii de terenuri sau în locurile amenajate sau marcate în acest sens. în 

locurile de campare dotate cu amenajari specifice (WC–uri ecologice, vetre de foc, containere 

pentru colectarea deșeurilor, instalații de apă potabilă, etc) se poate percepe un tarif, o parte din 

contravaloarea acestuia fiind folosită pentru ecologizarea și întreținerea locului de campare. 

Tariful va fi adus la cunoștiință custodelui și se afișează obligatoriu în imediata apropiere a 

locului de campare. 

(6) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligația de a asigura liberul acces al 

vizitatorilor/turiștilor pe traseele și în zonele în care se realizează activități permise din cadrul 

siturilor. 

(7) Custodele monitorizează turismul în vederea stabilirii impactului acestei activități asupra 

florei și faunei de pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

(8) Administratorii și/sau proprietarii unităților de prestări servicii turistice sprijină activitatea de 

monitorizare a fluxului turistic pe baza unui protocol de colaborare încheiat cu custodele. 

(9) Custodele nu poate fi făcut responsabil pentru distribuirea cu sau fara plată a materialelor 

informative din punct de vedere turistic care nu sunt elaborate de acesta și pe care nu le-a avizat, 

custodelui și se afișează obligatoriu în imediata apropiere a locului de campare. 

(10) Dreptul de campare poate fi revocat de custode în cazul încălcării de către persoanele care-l 

utilizează a regulilor siturilor sau a regulilor de bună conduită (agresivitate, zgomot si altele 

asemenea) sau în cazul în care se constată o degradare accentuată a mediului. 



(11) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai  pentru personalul custodelui și 

voluntarii care lucrează pe teritoriul siturilor, în situația în care sarcinile primite o impun. 

(12) Utilizarea focului este permisă numai în vetre special amenajate în locurile de campare, cu 

lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare și prin respectarea normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor.  

(13) Utilizarea focului pentru grătar este permis numai în locurile special amenajate acestui scop 

și semnalizate în acest scop.  

(14) Sunt strict interzise adunatul și defrișarea vegetației lemnoase de orice fel pentru aprinderea 

focului. 

(15) Săparea de șanțuri în jurul corturilor sau sub corturi este interzisă. 

(16) Este interzis accesul cu ambarcațiuni cu motor indiferent de tipul lor cu excepția 

personalului custodelui și a paznicilor pescariilor care au avizul custodelui. 

(17) Organizarea de competiții și manifestările de grup de orice fel, cursuri care presupun 

accesul pe teren în zona sitului și în tabere se fac numai cu avizul custodelui. 

Art. 17. 

(1) Custodele poate organiza acțiuni de informare, vizitare și educare în scopul conștientizării 

populației locale în ceea ce privește necesitatea conservării valorilor naturale ale ariilor naturale 

protejate. 

(2). Acțiuni asemănătoare se pot organiza și de către alte instituții, cu avizul custodelui. 

Art. 18 

Fondurile necesare finanțării activităților se vor obține din : 

(1) Activitățile proprii. 

(2) Tarifele instituite de custode, inclusiv cele aprobate de autoritatea centrală pentru protecția 

mediului prin adresa nr. 11563/A.J./05.11.2015.  

(3) Proiecte întocmite de custode 

(4) Subvenții, donații, sponsorizări.  

Art. 19 

(1) În vederea îmbunătățirii permanente a administrării siturilor, custodele poate încheia 

parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și cu persoane fizice sau juridice 

interesate pe baza unor protocoale sau contracte încheiate în condițiile legii.  

Art. 20.  



 

(1) În rezervaţiile naturale nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin 

excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi 

asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite, precum şi unele 

activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale. 

Art. 21. 

(1) Se interzice abandonarea și/sau depozitarea deșeurilor de orice fel pe teritoriul ariilor naturale 

protejate 

(2) Se interzice proprietarilor și/sau administratorilor terenurilor să permită abandonarea pe 

terenurile pe care le dețin pe raza a oricăror feluri de deșeuri, aceștia împreună cu autoritățile 

administrației publice locale, fiind responsabili de starea de curățenie a acestora  

(3) Se interzice spălatul mașinilor sau  a altor obiecte ce pot cauza poluarea, precum și utilizarea 

detergenților, în apele de pe teritoriul siturilor. 

 (4). Se interzice depozitarea pe malurile apelor din situri a deșeurilor de orice natură sau 

introducerea în ape a unor substanțe explozive, toxice, narcotice precum și folosirea tensiunii 

electrice. 

(5) Persoanele fizice și juridice sunt obligate să asigure luarea măsurilor de salubrizare a 

terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional. 

Art. 22.  

(1) Membrii Asociației Maximilian Buzău împuterniciți cu legitimație de custode emisă de 

autoritatea de mediu au acces nelimitat pe teritoriul ariilor naturale protejate. 

(2) Orice persoană fizică sau juridică are obligația de a furniza informațiile sau datele cu 

relevanta pentru mediu și solicitate de custode. 

(3) Orice persoană fizică sau juridică are obligația și dreptul să asiste personalul custodelui în 

activitatea de verificare și control, de a facilita controlul activităților ai căror titulari sunt, de a 

facilita prelevarea de probe pentru analizarea factorilor de mediu de pe teritoriul teritoriul ariilor 

naturale protejate. 

(4) Orice persoană fizică sau juridică aflată pe teritoriul sitului are obligația să se legitimeze la 

solicitarea expresă a personalului custodelui.  

(5) Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea Custodelui, în urma modificării 

condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor 



de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau 

habitatelor, respectiv a activităților ce se desfășoară pe raza ariilor naturale protejate.  

(6) Prezentul Regulament intră în vigoare după aprobarea sa prin ordin al autorităţii publice 

centrale pentru protecţia mediului. 

(7) Respectarea regulamentului este obligatorie și pentru persoanele fizice si juridice care dețin 

sau care administrează terenuri și alte bunuri și/sau care desfășoară activități în perimetrul și în 

vecinătatea ariilor naturale protejate.                                                 

 

 








