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CAPITOLUL I 

CATEGORIA, ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ARIEI DE 
PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0103 – VALEA ALCEULUI  

Art. 1. Categoria de arie protejată: 
În data de realizare a prezentului Regulament, Valea Alceului a fost declarată ca Arie 
protejată, după cum urmează: 

 Aria de Protecţie Specială Avifaunistică Valea Alceului (ROSPA 0103) 
Art. 2. Înfiinţare: 

 Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Valea Alceului” ROSPA 0103 este arie 
naturală protejată de interes comunitar – categoria arie de protecţie specială cf. 
Directivei Consiliului 79/409/CEE, desemnată prin HG 1284/2007. 

Art. 3. Aria de Protecţie Specială Avifaunistică „Valea Alceului” (în cele ce 
urmează: „Aria”) se află în Regiunea Biogeografică Panonică, în partea centrală a 
Câmpiei de Vest a României, în Câmpia Crişurilor. 
Coordonatele geografice ale Ariei (centrul geografic): 

 longitudine estică: 21º 46' 59'' 
 latitudine nordică: 46º 59' 50'' 

Art. 4. Din punct de vedere administrativ Aria se află în Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Vest, judeţul Bihor, UAT Nojorid. 
Custodia Ariei este asigurată de către Asociaţia Grupul Milvus (în cele ce urmează: 
„Custodele”), prin Convenţia de custodie nr. 0082/25.02.2010 încheiată cu Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
Art. 5. Scopul: 

 conservarea speciilor de păsări existente în sit şi a habitatelor specifice ale 
acestora, respectiv restabilirea/menţinerea statutului favorabil de conservare a 
acelor specii de păsări pe baza cărora Aria a fost declarată, precum şi celor 
care, pe baza datelor colectate după desemnarea sitului, urmează de a fi 
introduse ulterior pe lista de specii care necesită protecţie în Arie; 

 excluderea şi prevenirea acelor activităţi de exploatare sau utilizare a resurselor 
naturale, care contravin obiectivelor de conservare, reglementarea activităţilor 
tradiţionale desfăşurate de comunitatea locală; 

 asigurarea condiţiilor necesare pentru activităţi educaţionale, recreative şi de 
cercetare ştiinţifică.  

Art. 6. Suprafaţa: 
Suprafaţa (ha) totală a Ariei protejate este 1.072 ha 
Art. 7. Limite: 
Limitele Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Valea Alceului” au fost stabilite prin 
HG 1284/2007 şi sunt prezentate în Anexa nr. 2 a Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007. 
Harta localizării şi harta limitelor a Ariei sunt prezentate în Anexele 1. şi 2. Ale 
Regulamentului. 
 
Art. 8. Zonarea funcţională a Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Valea 
Alceului” (zonarea internă) este elaborată în conformitate cu prevederile Art. 22 din 
OUG 57/2007 şi punctul de vedere al Directoratului General Mediu al CE doc.hab. 05-
06-02 (JAC D(2005)) din 21.05.2005: 
Zonarea funcţională a Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică „Valea Alceului” are la 
bază criterii legate de activităţile permise şi de valorile deosebite ce se constituie în 
obiective majore pentru conservare. Zonarea serveşte la delimitarea exactă în Arie a 
categoriilor de habitate, care diferă prin importanţa din punct de vedere al conservării 
speciilor cheie, şi astfel necesită măsuri de conservare specifice. Astfel, principalele 
zone se definesc după cum urmează: 
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1. Zone de protecţie integrală cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului 
natural din interiorul ariilor naturale protejate.  

În zonele de protecţie integrală se interzice: 
a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme 
de folosire a terenurilor, identificate de Custode ca fiind incompatibile cu scopul de 
protecţie şi/sau de conservare; 
b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei 
naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică autorizate de Custode, ori a 
celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale. 
 
În zone de protecţie integrală intră următoarele habitate:  

 plantaţia de salcâm de pe versantul stâng al Văii Alceului, la sud-vest de 
localitatea Livada de Bihor 

 balta de pe Valea Alceului, în amonte de lacul de baraj  
 pajiştile de pe Valea Alceului 

Aceste terenuri se identifică pe baza blocurilor fizice, după cum urmează: 
 

Nr. bloc fizic Suprap. Observaţii 

253518-617390 integral  

254491-617210 integral  

254479-617134 integral  

256428-616720 integral  

257091-615808 parţial doar partea din N, până la limita sudică a plantaţiei de salcâm 

256806-616459 integral  

255735-616788 integral  

255715-616899 integral  

255927-616760 integral  

254860-617467 integral  

256018-616893 parţial
exclus zona construită din estul blocului, intercalată între 
drumul pietruit (prelungirea BF 257470-617230) şi fostele 
iazuri din aval 

257016-616061 parţial
de la limita comună cu BF nr. 257032-616243 inclusiv, până la 
limita comună cu BF nr. 256806-616459 inclusiv 

256835-616672 integral  

 
În zonele de protecţie integrală se pot desfăşura următoarele activităţi: 
a) ştiinţifice şi educative, cu acordul şi supravegherea Custodelui; 
b) activităţi de ecoturism în locurile amenajate şi precizate de Custode; 
c) utilizarea raţională a pajiştilor prin păşunatul ovinelor şi bovinelor, proprietatea 

membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a 
acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 
suprafeţele, în perioadele, speciile şi efectivele avizate de Custode, astfel încât să 
nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
e) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii şi 

grupuri de specii care constituie obiectul protecţiei, respectiv activităţi de 
îmbunătățire a condiţiilor de viaţă ale acestora, pe baza unui plan de acţiune 
provizoriu, elaborat în acest scop de Custode şi valabil până la intrarea în vigoare a 
Planului de Management; 

f) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, pe baza aprobării emisă de 



4 din 15 

către Custode respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 
g) acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi, pe baza aprobării emisă de către 

Custode respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 
h) acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită 

extrageri de arbori şi/sau tratamente cu pesticide, precum şi a speciilor invazive, şi 
acţiunile de monitorizare a acestora. 

 
2. Zone de management durabil sunt zone tampon, care fac trecerea între zonele de 

protecţie integrală şi zonele de dezvoltare durabilă a activităţilor umane. 
În zonele de management durabil se pot desfăşura următoarele activităţi: 
a) ştiinţifice şi educative; 
b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 
c) utilizarea raţională a pajiştilor prin păşunatul ovinelor, caprelor şi bovinelor, 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de 
utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, pe 
suprafeţele, în perioadele, speciile şi efectivele avizate de Custode, astfel încât să 
nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 
e) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii şi 

grupuri de specii care constituie obiectul protecţiei, respectiv activităţi de 
îmbunătățire a condiţiilor de viaţă ale acestora, pe baza unui plan de acţiune 
provizoriu, elaborat în acest scop de Custode şi valabil până la intrarea în vigoare a 
Planului de Management; 

f) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, pe baza aprobării emisă de 
către Custode respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

g) acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi, pe baza aprobării emisă de către 
Custode respectiv autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; 

h) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 
productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 
recoltarea de ciuperci, plante medicinale şi fructe, cu respectarea normativelor în 
vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de către persoanele fizice sau juridice care 
deţin/administrează terenuri în interiorul Ariei sau de comunităţile locale, cu acordul 
Custodelui; 

i) activităţi tradiţionale de cultivare terenurilor arabile cu specii de plante şi pe 
suprafeţe avizate de Custode, numai cu posibilitatea folosirii de fertilizanţi respectiv 
substanţe de protecţie a plantelor admise de Custode; 

j) activităţi de pescuit sportiv, numai în locurile şi perioadele precizate de Custode; 
k) acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită 

extrageri de arbori şi/sau tratamente cu pesticide, precum şi a speciilor invazive, şi 
acţiunile de monitorizare a acestora. 

 
3. Zone de dezvoltare durabilă a activităţilor umane reprezintă zonele de intravilan şi 

zonele în care sunt permise activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de 
interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor 
naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative asupra biodiversităţii. 

În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi, cu respectarea 
prevederilor din planul de management: 
a) activităţi de pescuit sportiv, numai în locurile şi perioadele precizate de Custode; 
b) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor; 
c) activităţi de exploatare a resurselor minerale neregenerabile, dacă această activitate 

a fost începută înaintea înfiinţării Ariei, cu acte de reglementare în vigoare; 
d) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 
e) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 

arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 
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grădinărite şi cvasigrădinărite; 
f) activităţi specifice modului de producţie ecologică de cultivare a terenului agricol şi 

creşterea animalelor, în conformitate cu legislaţia specifică din sistemul de 
agricultură ecologică; 

g) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. 
 
Zonarea Ariei este prezentată în Anexa nr. 3. 
 
Art. 9. Responsabilitatea administrării Ariei de Protecţie Specială Avifaunistică 
„Valea Alceului” revine Custodelui, asigurată de Asociaţia Grupul Milvus prin 
Convenţia de custodie nr. 0082/25.02.2010, conform Ordinului MMDD nr 1533/2008. În 
acest scop Custodele: 

 elaborează Planul de Management prin care, respectând  zonarea funcţională, 
se realizează gospodărirea unitară şi integrată a Ariei protejate; 

 urmăreşte respectarea Planului de Management; 
 organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile 

care se desfăşoară pe teritoriul ariei protejate, astfel încât să se asigure 
îndeplinirea obiectivelor de management ale Ariei, în conformitate cu 
obiectivele de arie naturală protejată de interes naţional şi comunitar stabilite 
prin OUG 57/2007. 

Art. 10. Activităţile Custodelui legate de conservarea biodiversităţii pot fi realizate în 
colaborare cu instituţii ştiinţifice şi de învăţământ superior, ONG-uri de specialitate şi 
consultanţii ştiinţifici implicaţi în program. 
Art. 11. Participarea factorilor interesaţi la managementul Ariei se asigură prin 
organizarea, de către Custode, a unor întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor interesate, 
dezbateri publice cu membrii comunităţilor locale, întâlniri cu operatorii economici 
interesaţi, „zile deschise” pentru publicul interesat. 

 

CAPITOLUL II 

REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN ARIA DE PROTECŢIE SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ ROSPA0103 – VALEA ALCEULUI 

Accesul şi circulaţia în Arie 

Art. 12. Accesul/vizitarea Ariei se face solitar sau în grupuri de maxim 30 persoane. 
Art. 13.  
(1) Este interzis accesul şi circulaţia cu mijloace motorizate pe teritoriul Ariei. Prin 
excepţie, accesul public cu mijloace motorizate este permisă: 

 pe drumurile de exploatare agricole de către proprietarii/deţinătorii de teren 
agricol şi personalului angajat de aceştia pentru cultivarea/întreţinerea 
terenului, cu condiţia să deţină împuternicire emisă de proprietarii de teren în 
acest sens; 

 proprietarilor şi angajaţilor societăţii care administrează lacul de baraj de pe 
Valea Alceului respectiv îl gestionează din punct de vedere piscicol şi pescuit 
sportiv, precum şi persoanelor care accesează lacul de baraj pentru pescuit 
sportiv (identificaţi pe baza biletului de pescuit emis de gestionarul lacului de 
baraj), li se permite accesarea lacului de pescuit direct din sat Livada de Bihor, 
pe drumul de pe malul drept al Văii Alceului, accesul pe podeţul peste Vale şi 
drumul de pe malul stâng fiind interzis; 
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(2) Excepţiile de la restricţia de acces şi circulaţie cu autovehicule vor fi: personalul 
Custodelui, personalul organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, poliţia de 
frontieră, protecţia civilă, autorităţi de mediu, autorităţi de gospodărirea apelor, 
ambulanţă, etc.), personalul împuternicit pentru patrulări şi controale, în cazul în care 
aceste categorii sunt în exerciţiul funcţiunii, pe bază de delegaţie. 
Art. 14. Se interzice accesul de orice fel, atât cu vehicule, cât şi pe jos, pe drumul de 
exploatare agricolă de la limita sud-vestică a plantaţiei de salcâm (bloc fizic nr. 256839-
616333). Proprietarii/deţinătorii terenurilor din sud-vestul plantaţiei de salcâm vor 
accesa zona de pe drumul care trece la limita din sud-vest a acestor terenuri. Singura 
excepţie o va constitui accesul persoanelor pe jos către locurile amenajate de Custode, 
aflate la marginea plantaţiei. 
Art. 15. Este interzisă practicarea de sporturi cu mijloace motorizate, care utilizează 
carburanţi fosili. 
Art. 16. Este interzisă circulaţia cu ambarcaţiuni de orice fel, pe tot parcursul anului în 
habitatele acvatice din zonele de protecţie integrală ale Ariei; de asemenea, se 
interzice circulaţia ambarcaţiunilor cu motor pe Lacul de baraj. 
Art. 17. Se interzice scăldatul persoanelor şi animalelor în habitatele acvatice din 
zonele de protecţie integrală ale Ariei. 

Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit 

Art. 18. Se interzice plantarea de specii de arbori exotice în Arie, fără acordul 
Custodelui. 
Art. 19. Se interzice tăierea vegetaţiei arboricolă şi arbustivă, fără aprobarea 
prealabilă a Custodelui. 
Art. 20. Se interzice strângerea materialului lemnos (atât arbori căzuţi la pământ, cât 
şi crengi) din habitatele arboricole din Arie. 
Art. 21.  

(1) Este interzisă vânătoarea pe teritoriul Ariei şi accesul în Arie cu arme de 
foc de orice fel. Excepţie în acest sens constituie persoanele aparţinând personalului 
organelor statului cu competenţe pe teritoriu (poliţie, poliţia de frontieră, protecţia civilă, 
etc.). 

(2) În vederea conservării speciilor de interes cinegetic, gestionarii fondurilor 
de vânătoare a căror suprafaţă se suprapune parţial suprafeţei Ariei au posibilitatea de 
a delimita zonele de linişte a faunei cinegetice (zone în care exercitarea vânătorii este 
interzisă) astfel încât să fie constituite în suprafaţa Ariei. 

(3) Pe fondurile de vânătoare care se suprapun parţial suprafeţei Ariei, cotele 
de recoltă aprobate se realizează pe suprafeţele din afara Ariei. 

(4) Se interzice popularea cu specii de interes cinegetic exotice a fondurilor de 
vânătoare din cuprinsul Ariei. Orice activitate de populare cu specii de faună de interes 
cinegetic se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui. 

(5) Se interzice hrănirea speciilor de interes cinegetic în fondurile de vânătoare 
din cuprinsul Ariei, fără aprobarea Custodelui. 
Art. 22.  

(1) Se interzice pescuitul de orice fel în zonele de protecţie integrală a Ariei. 
(2) Se interzice pescuitul pe tot parcursul anului în apele de suprafaţă din Arie, 

singurele excepţii fiind Lacul de baraj amenajat pentru piscicultură şi pescuit sportiv, 
respectiv tronsonul de canal de la podeţul peste Vale din nordul plantaţiei de salcâm şi 
până la prima curbă a Văii la dreapta, spre aval (în dreptul capătului plantaţiei de 
salcâm). 

(3) Se interzice popularea cu specii de peşti exotice a apelor naturale şi a 
canalelor din cuprinsul Ariei. Gestionarii bazinelor amenajate pentru piscicultură vor 
asigura ca speciile de peşti exotice din heleştee să nu ajungă în apele naturale. Orice 
activitate de populare cu peşte se va face cu aprobarea prealabilă a Custodelui. 
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(4) Se prevede, în limitele posibilităţilor, păstrarea nivelului maxim de apă în 
lacul de baraj de pe Valea Alceului în vederea prevenirii secării bălţii din amonte, zonă 
de protecţie integrală a Ariei.  

(5) Este interzisă cosirea vegetaţiei acvatice din amenajări piscicole în 
perioada 01 martie - 15 august. 

 
Art. 23.  

(1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane de 
interes comunitar şi care se află sub regim strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în 
anexele OUG 57/2007, precum şi speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise:  
a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;  
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de 

hibernare şi de migraţie; 
c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură; 
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;  
e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia 

autorităţii de mediu competente. 
(2) Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi 

sancţionate de personalul Custodelui şi al celorlalte organe ale statului cu atribuţii în 
zona Ariei, aceştia fiind împuterniciţi în acest sens. 
Art. 24. Acţiunile de gospodărire şi monitorizare a faunei de interes cinegetic, cele de 
protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Ariei se organizează în 
comun de către personalul de specialitate al deţinătorilor legali şi Custodele Ariei. 

Gospodărirea şi exploatarea pajiştilor 

Art. 25.   
(1) Se interzice schimbarea folosinţei pajiştilor (păşunilor şi fâneţelor). Vor fi 

folosite ca terenuri arabile doar terenurile, care până la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament au fost folosite ca atare. 

(2) Plantarea de arbori pe pajişti se va face numai cu acordul Custodelui. 
Art. 26.  

(1) Utilizarea pajiştilor de pe teritoriul Ariei este permisă doar în condiţiile 
prevăzute în prezentul Regulament, pe baza unui contract încheiat cu administratorul 
legal al păşunii şi avizat de Custodele Ariei. 

(2) Închirierea pajiştilor aflate în zona de protecţie integrală către deţinătorii de 
animale din zona învecinată Ariei, alţii decât proprietarii pajiştilor, se face pe bază de 
contract încheiat între părţi cu acordul Custodelui. 

(3) Amplasarea de stâne şi locuri de târlire se face numai cu avizul Custodelui. 
Art. 27. Gospodărirea terenurilor cu vegetaţie ierbacee se supune următoarelor 
reglementări: 
a) terenurile nu vor fi arate, discuite, scarificate, 
b) nu se vor construi alte clădiri sau construcţii decât adăposturi necesare animalelor şi 

personalului însoţitor, cu aprobarea prealabilă a Custodelui, 
c) nu se vor folosi îngrăşăminte chimice, amendamente şi substanţe de protecţie a 

plantelor, 
d) îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul 

a maxim 30 kgN/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de 
primăvară; se va interzice folosirea mustului de gunoi de grajd, 

e) nu se va incendia vegetaţia, 
f) nu se vor folosi utilaje de cosit rotative, 
g) cositul se va realiza de la interiorul spre exteriorul parcelei, 
h) în fiecare parcelă se va menţine o suprafaţă necosită sau nepăşunată, de minim 5% 

faţă de suprafaţa totală a parcelei, 



8 din 15 

i) masa vegetală cosită trebuie strânsă în maxim două săptămâni de la efectuarea 
cositului, 

j) nu de va păşuna cu un efectiv mai mare de 1 UVM/ha; prioritate vor avea deţinătorii 
locali de animale, 

k) păşunatul se efectuează în perioada 01 aprilie şi 30 noiembrie inclusiv, a fiecărui an. 
În afara acestei date prezenţa animalelor domestice pe păşuni este interzisă, 

l) păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la 
retragerea apelor 

m) fiecare turmă şi/sau cireadă de animale are dreptul la câte un singur câine însoţitor 
şi de pază, 

n) nu se vor afecta regimul hidrologic al pajiştilor, prin drenare, desecare, 
o) se vor îndepărta speciile de plante exotice invazive, 
p) se vor păstra arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi, respectiv plantaţiile 

proaspete de arbori, 
q) se vor păstra aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor, 
r) îndepărtarea tufărişului se va realiza în perioada 1 septembrie  – 28 februarie, cu 

menţinerea pe suprafeţe a minim 5%, maxim 10% tufăriş, 
s) în cazul parcelelor învecinate, cositul pe acestea se va efectua în zile diferite, 
t) specii de animale ce se pot păşuna: bovine, ovine, capre, cai, 
u) cositul se poate efectua doar o singură dată pe an, şi numai după data de 15 iunie, 
v) nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţa sau supraînsămânţări. Se pot face 

însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de 
pajişte se degradează sau sunt afectate accidental. 

 
Art. 28. Custodele monitorizează activitatea de păşunat în Arie pentru stabilirea 
impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Arie şi pentru stabilirea unor 
eventuale restricţii în zonele afectate. 
Art. 29. Adăpatul animalelor este interzis în baltă (parte a zonei de protecţie 
integrală), respectiv pe tronsonul de Vale de la intrarea în Arie şi până la limita primului 
fost iaz piscicol din partea dreaptă a Văii, folosit într-o perioadă drept groapă de gunoi 
(bloc fizic nr. 256963-616724, situat între satul Livada de Bihor şi plantaţia de salcâm. 

Cultivarea terenurilor arabile 

Art. 30. Pe teritoriul Ariei este permisă numai cultivarea terenurilor arabile existente 
la data înfiinţării Ariei, cu excepţia zonelor de protecţie integrală, unde se interzice 
aratul terenurilor. 
Art. 31. Este interzisă cultivarea sub orice formă a organismelor modificate genetic 
pe întreg teritoriul Ariei şi la o distanţă de 15 km de la limitele acesteia. 
Art. 32. Cultivarea terenurilor arabile se supune următoarelor reglementări: 
a) să nu fie construite clădiri sau alte construcţii, numai cu aprobarea Custodelui Ariei, 
b) să nu fie folosite fertilizanţi şi pesticide, 
c) îngrăşămintele naturale (gunoi de grajd, compost) pot fi aplicate până la echivalentul 

a maxim 90 kg/ha numai în perioadele fără îngheţ şi după retragerea apelor de 
primăvară; se va interzice folosirea mustului de gunoi de grajd, 

d) să nu fie incendiată vegetaţia, nici resturile vegetale, 
e) să nu se afecteze regimul hidrologic al terenurilor, prin drenare, desecare, 
f) să fie îndepărtate speciile de plante exotice invazive, 
g) să fie păstrate arborii solitari sau pâlcurile de arbori existenţi, 
h) să fie păstrate aliniamentele de arbori şi arbuşti de la marginea parcelelor, 
i) în cursul proceselor de cosire a lucernei  se vor lăsa pe marginea parcelei zone 

necosite, pe o suprafaţă între 5-10% raportată la suprafaţa totală a parcelei. În cazul 
parcelelor învecinate cositul pe acestea se va efectua în zile diferite, 

j) agricultură intensivă se va practica doar cu aprobarea Custodelui, 
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k) raportat la o suprafaţă mai mare, se vor ţine cont de procentajul diferitelor culturi, 
după cum urmează: cel mult 30% cereale, cel puţin 20% leguminoase, cel puţin 
20% ogor nelucrat, cel mult 20% alte culturi. 

Cercetare ştiinţifică 

Art. 33. Cercetarea ştiinţifică în Arie va fi orientată, pe cât posibil, spre realizarea 
scopului primordial, cel de conservare a biodiversităţii şi a peisajului de pe teritoriul 
Ariei. 
Art. 34. În baza rezultatelor subiectelor de cercetare desfăşurate în Arie, Custodele 
propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor Ariei. 
Art. 35. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Ariei se desfăşoară cu avizul 
Custodelui, care din urmă sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, 
activitatea de cercetare. La finalizarea cercetărilor titularii temelor de cercetare vor 
pune la dispoziţia Custodelui un raport de cercetare. 
Art. 36. În cazul subiectelor de cercetare care necesită date/informaţii privind Aria, 
furnizate de Custode, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract 
care să asigure accesul Custodelui la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de 
management a Ariei. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. 
Dreptul asupra utilizării rezultatelor se stabileşte prin contract. 
Art. 37. Rezultatele de cercetare şi de monitorizare a speciilor şi habitatelor de 
interes naţional şi comunitar, precum şi de cartare a habitatelor şi de distribuţie a 
speciilor se vor transmite autorităţii locale de protecţia mediului pentru actualizarea 
periodică a bazelor de date în vederea îmbunătăţirii sistemului-suport de asistare a 
deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile naţionale şi 
internaţionale. 

Turism, reguli de vizitare 

Art. 38. În Arie sunt permise activităţi de turism şi de educaţie ecologică, cu 
respectarea regulilor de vizitare, potrivit prezentului Regulament.  
Art. 39. Camparea pe teritoriul Ariei se reglementează astfel: 

(1) Camparea este permisă doar în locurile amenajate şi marcate în acest 
sens, avizate de Custodele Ariei, 

(2) În zona de protecţie integrală a Ariei camparea nu este permisă, 
(3) Săparea de şanţuri în jurul corturilor este interzisă, 
(4) Camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în 

următoarele situaţii: 
a) de personalul Custodelui, 
b) pentru activităţi de cercetare, cu aprobarea Custodelui, 
c) pentru voluntarii care lucrează pe teritoriul Ariei cu aprobarea Custodelui, în situaţia 

în care sarcinile primite o impun. 
(5)  În locurile de campare se poate încasa tarif de campare de către deţinătorii 

legali ai terenului în cazul în care se asigură condiţii minime de campare. Acest tarif se 
aduce la cunoştinţa Custodelui şi se afişează obligatoriu în apropierea locului de 
campare de către cei ce îl încasează. 
Art. 40. Organizarea de competiţii şi manifestările de grup de orice fel, cursuri care 
presupun accesul pe teren în zona ariei naturale protejate şi în tabere se face numai cu 
avizul Custodelui. 
Art. 41. Deşeurile rezultate din activităţile de turism şi/sau vizitare a Ariei se 
evacuează de pe teritoriul Ariei, urmând a fi depuse la staţiile sau punctele de 
colectare autorizate. 
Art. 42. Accesul câinilor în Arie este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi 
permanent în lesă. Pentru fiecare câine stăpânii trebuie să prezinte toate actele de 



10 din 15 

dovadă a vaccinării. Excepţie fac câinii însoţitori şi de pază, folosiţi de cei care 
păşunează cu animale, respectiv patrulele organizate cu scop de pază care pot utiliza 
în acţiunile lor câini utilitari. 
Art. 43. Perturbarea liniştii în Arie prin orice fel de mijloace acustice sau vizuale 
(strigăte, pocnitori, folosirea de echipamente audio, reflectoare, etc.) este strict 
interzisă. 
Art. 44. Este interzisă practicarea sporturilor nautice şi agrementului cu ambarcaţiuni 
cu motor în tot timpul anului. 
Art. 45. Este interzis scăldatul în zona de protecţie integrală. 
Art. 46. Aprinderea focului pe teritoriul Ariei se reglementează astfel: 

(1) focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest 
scop în perimetrele permise pentru campare, cu lemn de foc asigurat de administratorii 
locului de campare sau prin utilizarea lemnului adus de turişti. Se vor respecta normele 
de prevenire şi stingere a incendiilor. 

(2) sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel 
pentru facerea focului. 

Protecţia factorilor de mediu 

Art. 47. Regimul deşeurilor pe teritoriul Ariei se reglementează astfel: 
(1) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Ariei. 
(2) gestionarii locurilor de campare pentru care se percepe taxă de campare 

au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor 
legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice. 

(3) gestionarii fondului piscicol de pe teritoriul Ariei, care primesc pescari 
sportivi, au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor şi transportării acestora 
la punctele legale de colectare a deşeurilor. 

(4) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea asigurării 
colectării şi transportului deşeurilor menajere de pe teritoriul lor administrativ la 
punctele legale de colectare a deşeurilor. 

(5) autoritatea publică locală de pe raza Ariei are responsabilitatea de a 
desfiinţa depozitele ilegale de deşeuri aflate pe teritoriul lor administrativ. 

(6) deţinătorii cu orice titlu a terenurilor din cuprinsul Ariei au obligaţia de a 
asigura luarea măsurilor de salubrizare/curăţare a terenurilor. 
Art. 48.  

(1) Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice 
mijloace a vegetaţiei naturale. 

(2) Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor 
sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de 
către alte persoane. 
Art. 49. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop, fără 
acordul Custodelui, a ciupercilor, plantelor, animalelor şi a oricăror eşantioane de 
origine naturală de orice fel din Arie. 
Art. 50. Colectarea de specii de floră, faună sălbatică şi a oricăror eşantioane de 
origine naturală se poate face doar cu acordul scris al Custodelui. 
Art. 51. Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi 
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj. 
Art. 52. Este interzis spălatul (vehicule, rufe, recipienţi, etc.) şi utilizarea de detergenţi 
în apele din interiorul Ariei. 
Art. 53. Este interzisă deversarea oricăror substanţe, ape uzate, nămoluri în apele 
din cuprinsul Ariei, fără a fi procesate conform legilor în vigoare. 
Art. 54. Se interzice exploatarea de agregate minerale (nisip, pietriş, lut etc.) din 
suprafaţa Ariei. 
Art. 55. Exploatarea lutului şi a argilei se va realiza numai de către membrii 
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comunităţilor locale, în locurile desemnate de Custode. 
Art. 56. Se interzice prelevarea de apă din zona de protecţie integrală. 

Construcţii 

Art. 57. Pe teritoriul Ariei, în afara zonelor de dezvoltare durabilă, este interzisă 
realizarea de orice construcţii permanente, cu excepţia celor de utilitate publică, care 
vor deservi activităţile de cercetare sau de administrare şi gospodărire a Ariei. 
Art. 58. Realizarea de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare 
administrării şi gospodăririi Ariei este permisă numai cu avizul Custodelui. 
Art. 59. Construirea de cabane/adăposturi turistice sau realizarea oricăror altor 
investiţii în zonele de dezvoltare durabilă sau în imediata vecinătate a Ariei se va face 
doar după aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la procedura-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului, cu accent deosebit pe impactul asupra 
habitatelor şi speciilor pentru care a fost înfiinţată Aria. Documentaţiile se avizează de 
către Custode. 
Art. 60. Construirea de noi drumuri şi/sau poduri în cuprinsul Ariei este interzisă. 
Excepţie fac drumurile şi podurile destinate turismului ciclist, pedestru şi ecvestru. 

Finanţarea activităţilor 

Art. 61. Finanţarea activităţilor Custodelui se poate asigura din fonduri provenite: 
(1) din bugetul de stat sau al autorităţilor locale; 
(2) din activităţi proprii şi din amenzi. Tarifele valabile în Arie sunt prezentate în 

Anexa 4. 
(3) din proiecte de finanţare elaborate de Custode sau în colaborare cu alte 

organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau 
internaţionale, 

(4) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii, legate. 

Procedura de emitere a avizelor şi adeverinţelor 

Art. 62. Toate activităţile, proiectele, planurile şi programele, care vizează Aria sau 
obiective din şi din vecinătatea Ariei se supun avizării Custodelui. 
Art. 63. Avizarea se realizează pe baza următoarelor documente: 

(1) cerere scrisă din partea titularului/beneficiarului sau a reprezentantului acestuia; 
(2) memoriu de prezentare întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare privind 

evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra 
ariilor naturale protejate; 

(3) plan de încadrare în zonă şi plan de amplasament cu limitele Ariei, cu 
precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu 
referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau ca un 
tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de 
proiecţie naţională Stereo 1970; 

(4) extras de carte funciară valabilă la momentul depunerii cererii, precum şi alte 
acte care dovedesc că titularul este deţinătorul legal al terenului pe care 
doreşte realizarea activităţilor/proiectelor/planurilor/programelor; 

(5) copie certificată de conformitate cu originalul după cartea de identitate a 
titularului, dacă acesta este persoană fizică sau copie certificată de 
conformitate cu originalul după codul unic de înregistrare a titularului, dacă 
acesta este persoană juridică. 

(6) dovada achitării tarifului de avizare stabilit prin prezentul Regulament (Anexa 
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4.). 
Art. 64. În vederea luării unor decizii cât mai corecte, Custodele poate solicita şi alte 
documente, studii de specialitate, care să furnizeze informaţii suplimentare privind 
impactul posibil asupra factorilor de mediu din Arie. 
Art. 65.  

(1) Emiterea avizului se realizează de către Custodele Ariei în termen de maximum 
30 de zile de la depunerea completă a documentaţiei solicitate şi achitarea 
tarifului de avizare. 

(2) Pentru documentaţiile incomplete sau în cazul neachitării tarifului de avizare, 
procedura de avizare se suspendă. 

(3) Procedura de avizare suspendată pe o perioadă mai lungă de 6 luni se 
clasează din oficiu, fără a trimite vreo înştiinţare în acest sens titularului. 

Art. 66. În cadrul procedurii de avizare se emite: 
(1) Aviz favorabil (pozitiv), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ 

programele supuse avizării sunt considerate de Custode că nu au un impact 
negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a 
habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici 
şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare; pentru anumite 
activităţi care dăunează în orice fel speciilor şi habitatelor cheie, se pot percepe 
măsuri de compensare, precizate de Custode. 

(2) Aviz nefavorabil (negativ), în cazul în care activităţile/proiectele/planurile/ 
programele supuse avizării sunt considerate de Custode că pot avea un impact 
negativ semnificativ asupra integrităţii Ariei, asupra stării de conservare a 
habitatelor sau speciilor care fac obiectul protecţiei, sau asupra factorilor biotici 
şi abiotici care asigură suport comunităţilor de vieţuitoare. 

Art. 67. În afara avizului descris mai sus, Custodele mai poate emite adeverinţe 
necesare proprietarilor/deţinătorilor de terenuri pentru a beneficia de facilităţi prevăzute 
de actele normative în vigoare pentru terenurile din arii naturale protejate. 
Art. 68. Emiterea adeverinţelor se realizează pe baza următoarelor documente: 

(1) cerere scrisă din partea titularului/beneficiarului sau a reprezentantului acestuia; 
(2) plan de încadrare în zonă şi plan de amplasament cu limitele Ariei, cu 

precizarea coordonatelor geografice (STEREO 70) ale amplasamentului. 
Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu 
referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970, sau ca un 
tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de 
proiecţie naţională Stereo 1970; 

(3) extras de carte funciară în original sau copie certificată de conformitate cu 
originalul, valabilă la momentul depunerii cererii, precum şi alte acte care 
dovedesc că titularul este deţinătorul legal al terenului pe care doreşte 
realizarea activităţilor/proiectelor/planurilor/programelor; 

(4) copie certificată de conformitate cu originalul după cartea de identitate a 
titularului, dacă acesta este persoană fizică sau copie certificată de 
conformitate cu originalul după codul unic de înregistrare a titularului, dacă 
acesta este persoană juridică. 

(5) dovada achitării tarifului de emitere a adeverinţei stabilit prin prezentul 
Regulament (Anexa 4.). 
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CAPITOLUL III 

SANCŢIUNI 

Art. 69. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea 
contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 70. Încălcarea prevederilor din prezentul regulament constituie contravenţie dacă 
faptele nu au fost săvârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni. 
Art. 71. Indiferent de natura răspunderii, urmările prejudiciilor aduse mediului prin 
încălcarea prezentului Regulament vor fi înlăturate de făptaş, indiferent de culpă, 
restabilind condiţiile anterioare producerii prejudiciului. Costurile pentru repararea 
prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în conformitate cu principiul 
„poluatorul plăteşte”. 
Art. 72. Cuantumul amenzilor este cea stabilită prin legislaţia specifică privind 
protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate în vigoare. 
Art. 73.  

(1) Încălcarea prevederilor legale, altele decât cele sancţionate conform cu 
legislaţia specifică privind protecţia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale 
protejate, se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, de către persoanele 
împuternicite prin alte acte normative specifice. 

(2) Sancţiunile stabilite pentru încălcarea prezentului Regulament se pot aplica atât 
persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. 
Art. 74. Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la 
data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii. 
Art. 75. Prevederile articolului precedent se completează cu dispoziţiile Ordonanţei 
nr. 2 din 12 iulie 2001 aprobată şi modificată prin Legea nr.180/2002 privind regimul 
juridic al contravenţiilor. 
Art. 76. Aplicarea prezentului Regulament se face de către Custode şi de către 
personalul organelor statului cu competenţe în zonă. 
Art. 77. Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din 
cadrul autorităţilor prevăzute la articolul precedent sunt acte procedurale, potrivit 
reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 78. Amenzile aplicate în temeiul prezentului Regulament se fac 100% venit la 
bugetul de stat, din care o cotă de 25%, aferentă fondului de stimulare a personalului, 
se virează de către unităţile Trezoreriei Statului în contul Custodelui, pe baza situaţiilor 
financiare lunare întocmite şi prezentate de către Custode, în termen de cinci zile 
lucrătoare de la primirea acestora. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 79. Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de 
acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul Ariei, indiferent de forma de proprietate. 
Art. 80. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a furniza informaţiile şi 
datele solicitate de Custode, pentru a asigura gospodărirea eficientă a Ariei. 
Art. 81. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia de a asista personalul 
Custodelui în activitatea de verificare şi control şi a facilita controlul activităţilor ai căror 
titulari sunt, precum şi prelevarea de probe. 
Art. 82. Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea 
expresă a personalului de inspecţie şi control al Custodelui. 



14 din 15 

Art. 83. Custodele Ariei are obligaţia de a alimenta bazele de date ţinute de 
autorităţile pentru protecţia mediului în vederea îmbunătăţirii sistemului suport de 
asistare a deciziilor în domeniul ariilor naturale protejate şi de raportare la instituţiile 
naţionale şi internaţionale. 
Art. 84. Custodele Ariei are obligaţia să prezinte anual la autorităţile de protecţia 
mediului în raport corect şi complet privind starea ariei naturale protejate, modul de 
gestionare a eventualelor probleme apărute şi acţiunile întreprinse în baza planului de 
mangement, precum şi situaţia realizării obligaţiilor asumate în convenţia de custodie. 
Art. 85. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (inundaţii, incendii, 
calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform 
prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării Custodelui, care va participa la acţiunile 
de alertare şi mobilizare în vederea prevenirii şi eliminării efectelor unor asemenea 
evenimente. 
Art. 86. Aria şi zonele de protecţie vor fi evidenţiate în mod obligatoriu în planurile 
naţionale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 
Art. 87. Autorităţile publice locale au responsabilitatea de a evidenţia limitele Ariei în 
planurile urbanistice ale localităţii. 
Art. 88. Prezentul Regulament poate fi modificat de către autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului, la propunerea Custodelui. 
Art. 89. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 
Art. 90. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin publicare pe pagina web 
a Asociaţiei Grupul Milvus – www.milvus.ro, respectiv prin afişare la primăriile 
unităţilor administrativ-teritoriale a căror suprafaţă administrativă de suprapune cu Aria. 
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ANEXA 1 

HARTA LOCALIZĂRII ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ 
ROSPA0103 – VALEA ALCEULUI 

ANEXA 2 

HARTA LIMITELOR ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ 
ROSPA0103 – VALEA ALCEULUI 

ANEXA 3 

HARTA ZONĂRII ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0103 

– VALEA ALCEULUI 

ANEXA 4 

TARIFELE APLICABILE PE TERITORIUL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ 
AVIFAUNISTICĂ ROSPA0103 – VALEA ALCEULUI 

 

 


