Anexa nr. 2

Regulamentul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0125 Lacurile Vaduri și
Pângărați
Art. 1. Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați,
denumită în continuare ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați, a fost declarată prin Hotărârea
de Guvern nr. 971 din 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr.
1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 2. Scopul instituirii regimului de protecție al ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați
și este protecția și conservarea stării favorabile a speciilor de avifaună și habitatelor specifice.
Art. 3. Limitele sitului Natura 2000 au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului și
dezvoltării durabile nr. 1964/2007, cu modificările ulterioare, iar suprafața acestuia este de 452
ha.
Art. 4. Custodia sitului Natura 2000 este deținută de organizația non-guvernamentală Eco
Moldavia Pângărați, conform Convenției de Custodie nr. 3791/29.06.2005, încheiată între
aceasta și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Art. 5. Responsabilitatea managementului sitului Natura 2000 și al rezervației naturale
menționate la art. 1 revine, conform convenției de custodie, organizației non-guvernamentale
Eco Moldavia Pângărați, care asigură coordonarea unitar a tuturor activităților de pe raza
acesteia, în vederea conservării biologice în conformitate cu planul de management.
Art. 6. – (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier național inclus în aria protejată
se execută numai activități silvice, prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea
reglementărilor în vigoare privind zonarea funcțională a pădurilor și a ariei naturale protejate.
(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de pe raza sitului Natura 2000 por fi
supuse aprobării numai cu avizul custodelui, în vederea punerii în concordanță cu planul de
management al ariei naturale protejate ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați. Beneficiarul
amenajamentului trebuie să invite un reprezentant al custodelui la conferințe de amenajare.
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Art. 7. Respectarea deciziilor, a condițiilor de eliberare și a termenelor de aplicare a
acordurilor/avizelor custodelui este obligatorie pentru beneficiarii acestora, custodele având
obligația să informeze instituțiile abilitate în vederea sistării lucrărilor în cazul în care acestea nu
respectă prevederile din acordul/avizul în vigoare și să ia măsurile necesare de stopare a efectelor
negative

asupra

patrimoniului

natural,

cheltuielile

fiind

suportate

de

beneficiarul

acordului/avizului.
Art. 8. Pe teritoriul ariei pot fi admise activități cu caracter tradițional, de valorificare
durabilă a unor resurse naturale. Vor fi interzise utilizări ale terenurilor sau exploatarea
resurselor care dăunează obiectivelor de conservare ale ariei protejate și pot afecta starea de
conservare a speciilor de păsări și a habitatelor acestora.
Art. 9. Orice persoană fizică sau juridică care desfășoară activități în arealul ROSPA0125
Lacurile Vaduri și Pângărați, respectiv: cercetare, implementare proiecte diverse, amenajări
terenuri și altele asemenea, are obligația solicitării unui aviz din partea custodelui.
Art. 10. Resursele financiare ale ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați, necesare
funcționării acesteia şi implementării planului de management se asigură din bugetul custodelui.
Art. 11. (1) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a
ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați, potrivit planului de management, Custodele va
institui tarife ce vor fi avizate conform Ordinului nr. 3836/08.11.2012 privind aprobarea
Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale
protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea
de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.
(2) Custodele poate face oricând propuneri de modificare a tarifelor prevăzute la articolul 5,
din prezentul, precum și propuneri de instituire a unor noi tarife.
Art. 12. În ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați sunt permise următoarele activități:
a) științifice și educative;
b) activități tradiționale de valorificare durabilă a resurselor naturale;
c) intervențiile pentru menținerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de
specii sau comunități biotice care constituie obiectul protecției;
d) acțiunile de înlăturare a efectelor unor calamități, la propunerea administratorului lucrării
hidrotehnice, a ABA Siret și/sau a altor instituții implicate, împreună cu custodele ariei protejate;
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f) pescuitul sportiv.
Art. 13. În ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați sunt interzise:
a) activitățile are pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor speciilor de avifaună,
precum şi perturbări ale speciilor de avifaună pentru care a fost desemnată aria protejată,
atunci când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecție
şi conservare a speciilor şi habitatelor;
b) activitățile de agrement nautic, cu ambarcațiuni motorizate care folosesc combustibil fosil;
c) prin excepție de la cele menționate mai sus, sunt premise activități care țin de
exploatarea/întreținerea barajelor și a lacurilor de acumulare, precum și activități ce țin de
prevenirea producerii unor calamități naturale.
Art. 14. Pentru speciile de păsări de interes comunitar de pe raza ariei protejate sunt
interzise:
a) recoltarea, capturarea, distrugerea, uciderea sau vătămarea și orice alte forme legate de acestea
ale exemplarelor, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
b) deranjarea în mod intenționat a speciilor comunitare în cursul perioadei de reproducere, de
creștere, de hibernare și de migrație;
c) degradarea, distrugerea, culegerea sau/și deteriorarea intenționată a cuiburilor și/sau ouălelor
din natură;
d) degradarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
e) culegerea, tăierea, recoltarea, dezrădăcinarea, distrugerea sau recoltarea cu intenție habitatelor
lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
f) transportul, deținerea, vânzarea sau schimburile, precum și oferirea spre schimb sau vânzarea
exemplarelor luate din natură în orice scop, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
Art. 15. Pe raza ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați mai sunt interzise următoarele
activități:
a) abandonarea sau depozitarea deșeurilor de orice fel, cu excepția locurilor special amenajate;
b) circulația autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor şi a
bicicletelor în afara drumurile publice, forestiere, a traseelor turistice după indicatoarele sau
barierele care le limitează accesul, cu excepția accesului și circulației forțelor și mijloacelor
privind apărarea țării, ordinea publică şi siguranța națională;
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c) desfășurarea de activități comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără aprobarea
custodelui;
d) distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a plăcilor,
stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
e) fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul custodelui;
f) recoltarea pârții fertile a solului sau a brazdelor de iarbă;
g) vânătoarea speciilor de păsări acvatice;
h) arderea vegetației uscate;
i) distrugerea, tăierea, dezrădăcinarea stufului şi a tufișurilor situate în aria protejată şi imediata
apropiere a limitelor acesteia;
j) exploatarea agregatelor minerale;
k) deversarea apelor uzate menajere.
l) desfășurarea de activități în perimetrul ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați, ce pot să
genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor de păsări şi habitatelor naturale de
interes comunitar.
Art. 16. (1) Sunt interzise activitățile din perimetrul ROSPA0125 Lacurile Vaduri și
Pângărați sau din vecinătatea acestora care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra
speciilor sălbatice şi habitatelor naturale de interes comunitar pentru care a fost desemnată,
precum și următoarele activități:
a) apariția zgomotelor și vibrațiilor cauzate de lucrările agricole,
b) poluarea apelor subterane cu substanțe chimice utilizate în agricultură,
c) defrișarea vegetației lemnoase,
d) practicarea pășunatului intensiv,
e) aprinderea focului în perimetrul ariei protejate,
f) accesul necontrolat în cadrul ariei naturale protejate,
g) executarea de lucrări hidrotehnice, acumularea şi depozitarea deșeurilor menajere şi
industriale, utilizarea pesticidelor şi fertilizatorilor pe terenurile agricole limitrofe,
h) exploatarea resurselor biotice precum plante, fructe, ciuperci, faună de interes cinegetic în
lipsa actelor de reglementare specifice,
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(2) Sunt exceptate lucrările hidrotehnice, în situația în care aceste lucrări sunt necesare din
considerente ce țin de prevenirea producerii unor calamități naturale, a unor accidente la baraje și
de menținerea la parametrii proiectați a celor două baraje și lacuri de acumulare.
Art. 17. În perimetrul ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați este permisă activitatea de
ecoturism, astfel că se pot permite realizarea de dotări şi amenajări destinate primirii turiștilor,
adăposturi, precum şi desfășurării activităților de educație şi instruire ecologică organizate în
cooperare cu autoritățile locale, instituțiile de învățământ şi cu organizațiile nonguvernamentale
angajate în activități de protecție şi educație ecologică.
Art. 18. În perimetrul ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați executarea oricăror lucrări
pe ape sau care au legătură cu apele se va face, conform legislației în vigoare, după obținerea
avizului de gospodărire a apelor.
Art. 19. Proiectele, planurile și programele de pe teritoriul ariei protejate ROSPA0125
Lacurile Vaduri și Pângărați,

se vor supune procedurilor specifice de evaluare adecvată,

conform legislației în vigoare.
Art. 20. Documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism vor necesita eliberarea
avizului din partea Autorității Competente pentru Protecția Mediului respectiv Avizul Natura
2000.
Art. 21. Obligativitatea instituțiilor abilitate, de a înștiința în prealabil Custodele ariei
naturale protejate, pentru a interveni în cazul producerii de fenomene de forță majoră este
arbitrară şi forțată, întrucât în eventualitatea producerii unor dezastre sau calamități naturale, în
baza prerogativelor conferite de cadrul legal cu aplicabilitate în domeniu, prefectul va dispune şi
urmări executarea acelor dispoziții necesare pentru limitarea/înlăturarea deîndată a efectelor
acestora.
Art. 22. Planurile de amenajare a teritoriului, cele de dezvoltare locală și națională, precum și
alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din situl ROSPA0125 Lacurile Vaduri și
Pângărați se armonizează de către autoritățile emitente ale acestora cu prevederile planului de
management al sitului, în termen de 6 luni de la data aprobării acestuia.
Art. 23. După aprobarea Regulamentului ariei protejate, custodele va informa autoritățile
administrației publice locale competente asupra obligativității actualizării Planului de Amenajare
a teritoriului Județean și a Planului Urbanistic General, prin integrarea prevederilor referitoare la
aria naturală protejată în cuprinsul acestora.
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Art. 24. Avizul Custodelui ariei naturale protejate este necesar atât pentru actualizarea
documentațiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism existente, cât şi pentru cele care vor fi
elaborate în viitor.
Art. 25. În vederea localizării cu exactitate a ariei naturale protejate în documentațiile de
amenajarea teritoriului şi urbanism, în piesele grafice/desenate ale documentațiilor, este necesar
ca, prin grija autorităților administrației publice locale competente, să fie incluse şi limitele ariei
naturale protejate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările ulterioare.
Art. 26. Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
contravențională, penală, materială sau civilă, potrivit legislației în vigoare. Aplicarea
prezentului Regulament se face de către Custode și de către personalul instituțiilor statului,
abilitat să constate şi să aplice sancțiuni potrivit competențelor legale.
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Anexa nr. 1 la Regulament
Harta ariei naturale protejate
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