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Capitolul 1. Constituirea, scopul, localizarea şi limitele, managementul
ariilor de protecţie specialã avifaunisticã
1.1 Constituirea
Ariile de protecţie special
ã avifaunisticã Lacul Lilieci, Lacul Bacău, Lacul
Galbeni şi Lacul Răcăciuni s-au constituit prin Hotãrârea 2151 din 30 noiembrie 2004,
privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã pentru noi zone, emisã
în
temeiul art. 108 din Constituţia României, republicat ã, şi al Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr.57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Ariile naturale protejate
susmenţionate sunt încadrate în secţiunea D – ARII DE PROTECŢIE SPECIALĂ
AVIFAUNISTICĂ.
Prin Hotărârea Guvernului Nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România, ariile de protecţie special
ã avifaunisticã Lacul Lilieci, Lacul Bac
ău, Lacul
Galbeni şi Lacul Răcăciuni sunt incluse în situl Natura 2000 “Lacurile de
acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti”, COD ROSPA 0063.
1.2 Scopul regulamentului
Regulamentul urmãreşte constituirea unui cadru organizatoric şi stabilirea
unui set de reguli, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea protejãrii,
conservãrii şi administrãrii durabile a speciilor şi habitatelor încredinţate, ţinând cont
în special de presiunea antropicã deosebitã ce se exercitã asupra perimetrelor
protejate prin poziţionarea lor în zone dens populate pe cursul râului Bistriţa şi al
râului Siret.
1.3 Localizarea şi limitele
Suprafeţele şi limitele sunt conforme cu Hotãrârea 2151 din 30 noiembrie
2004, prin care se instituie regimul de arie naturalã protejatã pentru Lacul Lilieci,
Lacul Bacău, Lacul Galbeni şi Lacul Răcăciuni.
I. Aria de protecţie specială avifaunistica Lacul Lilieci, 262 ha, localitatea
Lilieci, comuna Hemeiusi şi localitatea Itesti, comuna Beresti-Bistrita, judeţul Bacau.
Limita nordica: corespunde cu malul lacului care reprezintă şi limita spre parcelele
cadastrale PdT 642, PdT715 şi NR722;
Limita estica: corespunde cu digul lacului şi porneşte de la latura de sud a parcelei
NR722 şi se continua spre sud-vest, pana la canalul de fuga al UHE Bacau I;
Limita sudica: porneşte de la canalul de fuga al UHE Bacau I şi se continua spre
nord-vest, prin digul lacului (CD33) pana la intersectia acestuia cu HR44;
Limita vestica: corespunde atât digului lacului (CD33) care porneşte de la sud de
parcela Ps38 şi se continua pana la intersectia cu HR44, având spre vest parcelele
topografice Psl0l, HB100, A77, A76, cat şi secţiunii de vărsare a Bistritei în lac,
delimitata prin limitele de est ale parcelelor topografice Ps38 şi NN28/1.
Aria de protecţie specială avifaunistica Lac Lilieci cuprinde luciul de apa al
lacului de acumularea Lilieci, de pe raul Bistriţa, extins pe teritoriile comunelor
Beresti-Bistrita (HA716) şi Hemeiusi (HA40). Parcelele şi subparcelele cadastrale
sunt preluate din planuri cadastrale întocmite în anul 1989.
II. Aria de protecţie specialã avifaunisticã Lacul Bacãu II are o suprafaţã de
202 ha şi cuprinde luciul de apã (HL1099) al lacului de acumularea Bacãu II, de pe
râul Bistriţa, cât si parcelele cadastrale situate la coada lacului, care sunt acoperite
cu ape la nivele mai mari decat nivelul mediu. Aceste parcele cadastrale au categoria
de folosintã "ape" şi sunt urmatoarele: 1081, 1082, 1083/1, 1085, 1086, 1087,

1088, 1090, 1092, 1097, 1098 si 1099. Parcelele şi subparcelele cadastrale sunt
preluate din planul cadastral întocmit în anul 1985.
Limita nordicã: porneşte de la intersecţia digului cu limita de nord a parcelei
cadastrale 1097 de unde, se dirijeaza spre nord-est, pana la extremitatea de vest a
parcelei 1098. Pe latura nord-vestica a acestei parcele si pe latura de vest şi de nord
a parcelei 1092, limita nordica traverseaza Bistriţa spre latura de vest a parcelei
1085 la care urmareşte latura de vest şi apoi cea de nord. Limita se continuã pe
latura de est a parcelelor 1081 şi 1082 şi apoi pe latura de sud a parcelelor 1091 si
1089 pânã la intersec ţia cu digul lacului;
Limita esticã: corespunde digului lacului (CD242) care delimiteazã lacul de
parcelele cadastrale 1069, 1068, 1066, 1065, 1064, 1062 şi 1061, situate in
exteriorul ariei protejate;
Limita sudicã: este reprezentatã de extremitatea sudica a digului CD242 (la sud de
parcela A1061), pânã la canalul de fuga al UHE Bacau II. Se continua spre vest cu
ultima sectiune a digului, de direcţie nord-est, care delimiteaza lacul la vest (CD
1100);
Limita vesticã: este reprezentata de digul de vest al lacului (CD 1100) care are o
directie sud-nord si care se invecineazã spre vest cu parcela cadastrala Ps1129.
III. Aria de protectie speciala avifaunistica Lacul Galbeni are o suprafaţã de
1.123 ha şi cuprinde luciul de apa al lacului de acumulare Galbeni, de pe raul Siret,
extins pe teritoriile comunelor Letea Veche, Nicolae Balcescu (tarlaua 47) si Tamasi
(HA949). Parcelele si subparcelele cadastrale sunt preluate din planurile cadastrale
intocmite in anii 1985 (Letea Veche), 1989 (Tamasi) si 1980 (Nicolae Balcescu).
Limita nordicã: corespunde zonei de vãrsare în lac a râurilor Bistriţa şi Siret.
Porneşte de la digul din lungul Bistriţei (CD707), pe limita de sud a parcelelor
cadastrale HC698 si Ps975, intersecteazã digul de pe malul stâng al Bistri ţei (CD953)
care face limita cu parcelele cadastrale A993, Ps1426, Ps1423, HB1424, NR948,
HB1423/3, parcele situate pe teritoriul comunei Letea Veche, cu excepţia parcelei
NR948 situatã în comuna Tamaşi. In continuare, limita traverseazã albia majorã a
râului Siret, delimitând lacul de parcelele cadastrale Psl304 (comuna Letea Veche) şi
de parcelele cadastrale Ps945, A944, HB943, HB942, A940 şi în continuare, digul
lacului (CD904), de pe teritoriul comunei Tamaşi;
Limita esticã: corespunde digului lacului (CD904) care separã acumularea de
parcelele cadastrale A950, A951, A956/1, A956, A958, A915. Limita continua cu
digul lacului CD903 din lungul parcelelor cadastrale A985, A951, A966, HB964, A996,
A999 de pe teritoriul comunei Tamaşi;
Limita sudicã: începe din colţul sud-vestic al parcelei cadastrale A999, se continuã
spre vest pe CD903, traverseazã barajul lacului si se continua pe digul de la vest de
baraj pe toata lungimea parcelei cadastrale HB3453/1 în vecinata cu digul;
Limita vesticã: corespunde digului lacului şi se învecineazã de la sud spre nord cu
parcelele cadastrale Ps3453, Ps2108, Ps2113, F2073, F2071, A1984/2, F1984/1,
A1992 si Ps1993/1, (comuna Nicolae Balcescu). Limita se continua cu CD707 de la
est de parcela cadastralã Ps698/l, pânã la limita de sud-vest a parcelei HC698, de pe
teritoriul comunei Letea Veche.
IV. Aria de protecţie specialã avifaunisticã Lacul Rãcãciuni, are o suprafaţã de
2.004 ha, şi cuprinde luciul de apã al lacului de acumulare Rãcãciuni, de pe râul
Siret, extins pe teritoriile comunelor Cleja (HL545), Tamaşi (HA1950), Horgeşti
(HC1640), Rãcãciuni (HL6915) şi Pânceşti (HC2418). Parcelele şi subparcelele
cadastrale sunt preluate din planurile cadastrale întocmite în anii 1989 (Tamaşi),
1983 (Cleja), 1986 (Rãcãciuni), 1985 (Horgeşti) si 1981 (Pinceşti).
Limita nordica: corespunde zonei de varsare a Siretului în lac şi se suprapune
limitei dintre teritoriile comunale Tamaşi şi Faraoani;
Limita esticã: este reprezentatã de digul canalului de fugã al UHE Galbeni (CD
1951) şi, de la varsarea apelor în lac, se continuã spre sud-est pe digul lacului, care
se încastreaza in formatiunile sedimentare ale Colinelor Tutovei. Din acest punct
catre sud, limita lacului este reprezentata de baza versantului Colinelor Tutovei pana
la Bazga şi de baza frunţii terasei de 50 -60 m a Siretului, pana în apropierea

canalului de fugã al UHE Rãcãciuni. Parcelele cadastrale cu care se invecineazã pe
limita de est sunt: A2041, Ps2042, HB2039, PdPs2038, A2046, HB2035, A1959,
HB1938, A1961, A1938, A1954, Pd1947 - comuna Tamaşi şi Gioseni, Ps1510,
A1519, Pd1515, Ps1526, NNS1553, PsPd1531, NR1536, Ps1556, Ps1569, Tf1580,
Pd1624, Pd1628 - comuna Horgeşti, Pd1810, (comuna Pînceşti), limita oprindu-se în
digul lacului (CCN2417);
Limita sudicã: corespunde secţiunii transversale a ãii
v Siretului, porneşte de la
baza frunţii terasei de 50-60 m a Siretului, urmeazã traseul drumului asfaltat care
face legatura dintre Pincesti şi Rãcãciuni, pânã la digul vestic al lacului (CD6916);
Limita vesticã: corespunde digului lacului (CD6916) care se invecineazã de la sud
la nord cu urmatoarele parcele cadastrale din afara rezervaţiei: 91, 90, 84, 70, 69,
64 (comuna Rãcãciuni), Ps548, NR537, A536, A534, Ps531, Ps526 si A518 (comuna
Cleja), parcele situate în lungul lacului pana la limita cu teritoriul comunei Faraoani.
1.4 Managementul
Responsabilitatea managementului Ariei de Protecţie Special
ã Avifaunisticã
Lacul Galbeni revine Custodelui, Centrul Regional de Ecologie Bacãu, organiza
ţie
neguvernamentalã ecologistã înfiin ţatã în baza Ordonan ţei 26 din 2000.
Custodele integreazã într-un plan unitar şi supravegheazã toate activitã ţile din
perimetrul ariilor naturale protejate sus-menţionate, organizeazã şi efectueazã
activitãţile specifice, asigurând o gospod ãrire unitarã.
In scopul asigurãrii managementului, al gospodãririi, monitorizãrii şi
administrãrii zonei, Custodele va colabora cu instituţiile publice şi alţi agenţi sociali
cu atribuţii legale.

Capitolul 2. Reglementãri. Activitãţi permise; activitãţi interzise în
perimetrul şi vecinătatea A.P.S.A “Lacul Galbeni”.
Sunt interzise activităţile din perimetrul ariei naturale protejate, sau din
vecinătatea acesteia, care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra
speciilor şi habitatelor naturale.
Emiterea actelor de reglementare pentru planuri, proiecte sau activităţi, în
aria naturală protejată şi, după caz, în vecinătatea acesteia se realizează numai cu
avizul custodelui, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2007
cu modificările şi completările ulterioare.
2.1 Cercetarea ştiinţifică
a) Cercetarea ştiinţifică în Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică are drept
scop primordial cunoaşterea şi conservarea patrimoniului avifaunistic în particular, a
faunei şi florei în general. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea
speciilor, stabilirea distribuţiei lor şi evaluarea gradului de periclitare, Custodele va
asigura alături de instituţiile abilitate monitorizarea continuă a speciilor şi habitatelor
cheie, precum şi a speciilor indicatoare.
b) Activitatea de cercetare ştiinţifică, inclusiv realizarea studiilor de impact
sau a altor tipuri de documentaţii, pe teritoriul Ariilor de Protecţie Specială
Avifaunistică se desfăşoară cu notificarea prealabilă şi avizul Custodelui. Custodele
sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, şi cu informaţii proprii activitatea de
cercetare. Custodele are acces la rezultatele cercetării, dar poate folosi aceste
rezultate doar în scopul conservării şi dezvoltării patrimoniului natural al ariei. In
vederea efectuării cercetării se poate încheia un contract, clauzele fiind stabilite de
comun acord.
c) Colectarea de specii de floră şi faună în scop ştiinţific sau de cercetare se
face numai cu notificarea şi avizul Custodelui şi cu respectarea legislatiei din
domeniu.

2.2 Mãsuri speciale pentru protec ţia pãsãrilor
2.2.1 Accesul cu ambarcaţiuni:
a) Accesul cu orice tip ambarcaţiuni pe luciul lacului în peroada 15 noiembrie – 1
martie este strict interzis.
b) In perimetrul APSA “Lacul Lilieci” şi “Lacul Galbeni” accesul ambarcaţiunilor cu
motor cu combustie internă este interzis în tot timpul anului.
c) In perimetrul APSA “Lacul Bacău” şi “Lacul Răcăciuni” accesul ambarcaţiunilor cu
motor cu combustie internă este permis în perioada 15 iunie – 15 noiembrie, pe baza
permisului de acces eliberat de către Custode.
d) In vederea obţinerii permisului de acces în perimetrul ariilor naturale protejate
pentru ambarcaţiuni cu motor cu combustie internă, ambarcaţiunile vor fi înscrise în
Registrul de evidenţă.
e) Custodele poate limita accesul ambarcaţiunilor pe luciul lacului dacă numărul
acestora sau tipul lor aduce prejudicii avifaunei aflate în zonă.
f) Valoarea taxei de înscriere în Registrul de evidenţă al ambarcaţiunilor cu motor cu
combustie internă:
- 50 lei / an pentru motoare cu puterea de maxim 5 CP.
- 100 lei / an pentru motoare cu puterea mai mare de 5 CP.
2.2.2 Alte măsuri privind protecţia păsărilor:
a) Accesul în zonele cu stuf este interzis în perioada 1 martie – 1 iunie.
b) Accesul pe insule, depozite de aluviuni sau alte structuri naturale aflate în apă,
este interzis.
c) Perturbarea liniştii în zona de luncă inundabilă este interzisă.
d) Recoltarea de ouã este strict interzisã;
e) Custodele poate lua mãsuri pentru limitarea accesului pe perioade limitate în
zonele de aglomerare în perioada de migraţie şi iernare.
2.3 Exploatarea amenajării hidrotehnice
Lucrările de exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice si de
gospodărire a apelor din perimetrul ariei, atunci când pot genera un impact negativ
asupra faunei şi habitatelor, se vor face cu notificarea prealabilă şi avizul Custodelui.
Administratorul amenajării hidrotehnice şi Custodele vor comunica reciproc şi
în mod operativ, prin includerea în fluxul informaţional, situaţiile excepţionale
apărute în exploatare, cauzate de viituri, poluări accidentale, alunecări de maluri etc.
2.4 Turism, agrement, sport şi reguli de vizitare
Pe Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică sunt permise şi încurajate
activităţile de turism, educaţie şi sportive, cu respectarea regulilor de vizitare:
a) accesul auto sau cu alte mijloace cu motor cu combustie internă în zona Ariilor de
Protecţie Specială Avifaunistică se poate face până la limita ariei şi pe căile de acces
special marcate şi amenajate;
b) accesul cu bicicleta este liber;
c) camparea şi accesul sunt libere pe suprafaţa ariei, până la limita luciului apei.
d) aprinderea focului pe suprafaţa ariei în zona de luncă inundabilă este interzisă, cu
excepţia vetrelor de foc special amenajate în acest sens sau a grătarelor prevăzute
cu picioare-stativ;
e) în zilele de sâmbătă şi duminică, pentru utilizarea vetrelor de foc special
amenajate din perimetrul APSA “Lacul Bacău” Custodele percepe o taxă de 3 lei;
f) organizarea de competiţii, cursuri şi alte manifestări de grup se pot face în zona de
luncă inundabilă sau pe luciul lacului cu avizarea prealabilă şi avizul Custodelui;

g) organizatorii evenimentelor de grup şi persoanele care desfăşoară activităţi în
perimetrul ariilor naturale protejate au obligativitatea evacuării sau a depozitării doar
în locurile special amenajate a deşeurilor pe care le produc;
h) persoanele care desfăşoară activităţile prevăzute la literele c), d) şi f) sunt
obligate să aibă la supra lor şi să prezinte la solicitarea personalului de pază şi
control un sac menajer;
i) intreţinerea marcajelor turistice şi a traseelor deja existente, amplasarea
panourilor indicatoare şi informative se face de către Custode, sau alte persoane
fizice sau juridice, cu notificarea prealabilă şi avizul Custodelui;
j) este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi
indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor, precum şi a oricăror
amenajări de pe suprafaţa ariei naturale protejate.
2.5 Este interzisă desfăşurarea de activităţi comerciale în perimetrul Ariilor de
Protecţie Specială Avifaunistică fără avizul Custodelui şi alte autorizaţii prevăzute de
lege.
2.6 Activităţi de silvicultură, vânătoare şi pescuit
Activitatile de exploatare industrială/comercială a resurselor naturale din ariile
naturale protejate se vor desfasura numai dupa intocmirea unor studii de impact.
a) Este interzisă arderea, distrugerea sau tăierea vegetaţiei din perimetrul
ariei naturale protejate, inclusiv a vegetaţiei acvatice, fără avizul prealabil
şi acordul custodelui, cu excepţia cazurilor de forţă majoră .
b) 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.
2.6.1 Vânătoare :
a) Vânătoarea se va organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii
nr. 407/2006 republicată şi a legislaţiei specifice ariilor naturale protejate.
b) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul salariat cu atribuţii de ocrotire a vânatului din cadrul persoanelor
juridice care gestionează fonduri de vanatoare, de personalul structurilor de
administrare a ariilor naturale protejate, de alt personal de specialitate,
împuternicit în acest scop de conducătorul autorităţii publice centrale care
răspunde de silvicultura, precum şi de lucrătorii anume desemnaţi de
Ministerul Administraţiei şi Internelor.
2.6.2 Pescuitul :
a) Orice formă de pescuit, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv şi a
pescuitului în scopul cercetării ştiinţifice, este interzisă.
b) Pescuitul recreativ/sportiv se practică pe baza permisului vizat pe anul în
curs de către gestionarul fondului piscicol, al permisului nominal eliberat de
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi pe baza unui Permis de
acces eliberat de Custode, respectându-se prevederile actelor normative din
domeniu.
c) In vederea obţinerii permisului de acces în perimetrul ariilor naturale
protejate pentru activitatea de pescuit recreativ/sportiv, pescarii vor
prezenta permisul nominal eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi
Acvacultură şi vor achita o taxă anuală de 15 de lei.
d) Pescuitul recreativ/sportiv se poate practica din barcă cu excepţia perioadei
15 noiembrie – 1 martie.

e) Activitatea de control şi pază în domeniul pescuitului şi vânătorii va fi
desfăşurată de către autorităţile competente, custode, precum şi gestionarul
fondurilor de pescuit şi vânătoare.
f) Realizarea oricărei populări cu faună cinegetică şi acvatică se va face în
condiţiile legii şi cu notificarea prealabilă şi acordul custodelui.
2.7 Păşunatul
a)
In perimetrul ariilor de protecţie specială avifaunistică este interzis păşunatul
şi amplasarea de stâne şi locuri de târlire.
b)
Cositul şi păşunatul controlat se poate desfăşura in perioade şi zone clar
definite, la solicitarea Custodelui, în vederea menţinerii habitatelor precum pajişti din
lunca inundabilă.

2.8 Construcţii şi lucrări de investiţii
a)
Pe suprafaţa ariei de protecţie specială avifaunistică este interzisă realizarea
de construcţii şi lucrări de investiţii, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor
deservi activităţi de cercetare, administrare, supraveghere, diversificarea şi
protejarea habitatelor şi facilitarea accesului vizitatorilor la arie.
b)
In vecinătatea ariei de protecţie specială avifaunistică este interzisă realizarea
de construcţii şi investiţii susceptibile să aducă prejudicii ariei naturale protejate.
c)
Orice studii sau proiecte care reglementează activităţi ce urmează să se
desfăşoare în aria naturală protejată şi în vecinătatea ei se vor întocmi de către
proiectanţi cu consultarea regulamentului şi a planului de management al ariei
naturale protejate şi se va supune în mod obligatoriu avizării Custodelui.
2.9 Este interzisă depozitarea sau abandonarea oricăror deşeuri pe suprafaţa ariei.
Deşeurile pot fi lăsate doar în locurile special amenajate în acest sens;
2.10
Spălarea autoturismelor şi a obiectelor casnice pe suprafaţa ariei este
interzisă.
2.11

Este strict interzisă deteriorarea oricărei construcţii, împrejmuiri, bariere sau
orice alte amenajări din perimetrul ariei naturale protejate.

2.12 Exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din aria naturală
protejată se va efectua cu avizul Custodelui.
2.13 Deţinatorii cu orice titlu ai suprafetelor de teren de pe arie au obligaţia de a
proteja flora si fauna salbaticã, în sensul men ţinerii echilibrului ecologic şi conserv ãrii
biodiversitãţii, precum şi exploatarii durabile a resurselor în baza prevederilor legale
în vigoare, pentru a nu crea prejudicii mediului inconjurator şi sãnãtã ţii umane;
2.14 In vederea evaluării activităţilor pentru care se solicită avizul Custodelui,
solicitantul va achita o taxă de avizare în valoare de 150 lei.
2.15 Forţa majoră
În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi naturale
epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor
legale în vederea mobilizării şi luării măsurilor de prevenire, reducere şi eliminare a
efectelor negative, cu obligativitatea înştiinţării Custodelui. Custodele va sprijini în
caz de forţă majoră, prin mijloace proprii, în limita posibilităţilor instituţiile abilitate.

Capitolul 3. Activitatea de control şi pază privind respectarea prezentului
Regulament şi a normelor legale
3.1 Activitatea de control şi pază cu privire la respectarea prevederilor prezentului
regulament şi a normelor legale în vigoare privitoare la Ariile de Protecţie Specialã
Avifaunisticã, va fi realizată de către autorităţile competente şi Custode in condiţiile
legii.
3.2.1 Custodele îşi va exercita dreptul de control prin imputerniciţii săi în acest sens,
persoane fizice, membrii ai Centrului Regional de Ecologie Bacãu, autorizaţi pentru
aceasta prin legitimaţiile eliberate de Ministerul Mediului prin Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bacău.
3.2.2 Custodele va organiza şi derula activitatea de pază, control acces, ordine şi
interventie în scopul protejării perimetrului ariei naturale protejate prin agenţi de
pază, rangeri şi membri ai Centrului Regional de Ecologie, în condiţiile legii.
3.3. Activitatea de control şi pază se va desfăşura în baza unei tematici de control,
aprobată de Consililui Director al Centrului Regional de Ecologie Bacãu şi purtând
ştampila asociaţiei. In mod obligatoriu în tematica de control se va preciza aria
controlată, obiectivele controlului, perioada în care se va realiza controlul si
persoanele delegate pentru efectuarea acestuia.
3.4.
La finalizarea fiecarei actiuni de control sau pază, în mod obligatoriu
participanţii vor semna un proces verbal conţinând constatările reieşite în urma
acţiunii desfăşurate şi dupa caz procese verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor în condiţiile legii.
3.5. In îndeplinirea atribuţiilor, reprezentanţii Custodelui ariei naturale protejate cu
drept de control au dreptul de a solicita legitimarea persoanelor care au comis fapte,
sau au fost surprinse încercând sã comitã fapte care constituie contravenţii pe raza
ariei naturale protejate.
Capitolul 4. Tarife
4.1 Tarifele prevazute la alin. (3) ART.30 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, se constituie ca venituri proprii pentru sistemul
de arii naturale protejate si se pot institui pentru vizitarea sau pentru facilitatile,
serviciile si activitatile specifice desfasurate în ariile naturale protejate, în
conformitate cu prevederile Regulamentului ariei naturale protejate.
4.2 Valoarea tarifelor percepute de Custode aferente Ariilor de Protecţie Specială
Avifaunistică “Lacul Lilieci”, “Lacul Bacău”, “Lacul Galbeni” şi Lacul Răcăciuni”, în
conformitate cu prevederile Regulamentului ariei naturale protejate:
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

Activitate

Perioada

- tarif înscriere în Registrul
ambarcaţiunilor cu motor
cu combustie interna

Anual

Art.2.2.1 lit f)

- tarif utilizare vatră de foc
- tarif acces pentru pescuit
recreativ/sportiv
- tarif avizare

Zilnic
Anual

Art. 2.4 lit. e)
Art. 2.6.2 lit.c)

-

Art. 2.14

Valoare tarif.
- lei > 0 CP = 5 CP
50 lei
> 5 CP
100 lei
3 lei
15 lei
150 lei

Capitolul 5. Sancţiuni
5.1
Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în
vigoare. Sancţiunile stabilite în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor
fizice cât şi persoanelor juridice.
5.2
Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3000 RON la 6000
RON, pentru persoane fizice şi de la 25000 RON la 50000 RON, pentru persoane
juridice, încălcarea obligaţiei de a desfăşura pe suprafaţa ariilor naturale protejate
numai a acelor activităţi conforme prevederilor planurilor de management şi a
regulamentelor ariei naturale protejate, în conformitate cu prevederile Articolului 96,
Alin.(1), pct.16 din Ordonanţa de Urgenţa nr.195/2005 privind protecţia mediului.
5.3
Prevederile art. 4.1 se completează cu dispoziţiile Legii nr.180/2002 pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor.
Capitolul 6. Dispoziţii finale
6.1 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se fac de
personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protecţia
mediului, de Academia Română, de personalul împuternicit de agenţiile teritoriale
pentru protecţia mediului, Garda de Mediu, Jandarmerie, Inspecţia Piscicolă,
Inspecţia Apelor, inspectoratele silvice teritoriale, oficiile teritoriale cinegetice, de
ofiţerii şi subofiţerii de poliţie, precum şi de personalul împuternicit al administraţiei
publice judeţene şi locale.
6.2
Autoritãţile şi structurile cu drept de control au acces liber pe suprafaţa ariei
cu orice mijloace în scopul exercitãrii atribu ţiilor oficiale.
6.3
Persoanele fizice si juridice sunt obligate prin lege sa realizeze în totalitate şi
la termen masurile impuse de persoanele imputernicite cu verificarea, inspecţia şi
controlul în domeniul protectiei mediului.
6.4
Orice activitate pentru derularea cãreia se solicitã avizul şi nu primeşte aviz
favorabil din partea Custodelui este interzisã.
6.5
Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.57 din 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, şi a Convenţiilor de
Custodie nr.2570, nr.2571, nr.2572 din 04.05.2006 şi nr.4305 din 22.04.2008,
încheiate cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău.
6.6
Prezentul regulament va fi revizuit anual în funcţie de aspecte ce pot ap
ãrea
în derularea custodiei. Modificãrile vor fi fãcute cu respectarea conven
ţiei de
custodie şi a legislaţiei în vigoare.
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