REGULAMENTUL SITULUI NATURA 2000
ROSPA0076 Marea Neagră
Dispoziţii Generale
Art. 1
Prezentul Regulament este realizat în conformitate cu prevederile art. 21, alin (2) al Legii
nr.49/2011 care aprobă OUG nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 2
Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru persoanele fizice
şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară
activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei de protecţie specială avifaunistică Marea
Neagră.
CAPITOLUL I
Categoria, înfiinţarea, scopul, limitele
Art. 3
Situl Natura 2000 Marea Neagră ROSPA0076 (Aria de Protecţie Specială Avifaunistică)
este parte a reţelei ecologice Natura 2000, denumită în continuare SPA.
Art. 4
Situl Natura 2000 ROSPA0076 Marea Neagră a fost declarat prin H.G. 1284/2007
privind desemnarea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 5
Suprafaţa SPA-ului este de 147 242.9 ha, întinzându-se pe suprafaţa judeţului Tulcea
50% şi a judeţului Constanţa 50%.

Art.6
SPA- ul Marea Neagră include situl de importanţă comunitară ROSCI0197 Plaja
submersă Eforie Nord-Eforie Sud, desemnat prin OM nr. 1964/13.12.2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Art. 7
Custodia SPA-ului şi a SCI-ului este asigurată de SC EuroLevel SRL, denumită în
continuare Custode, prin Convenţia de custodie nr. 0166/2010, încheiată cu Ministerul
Mediului şi Pădurilor.
(1) Administrarea sitului de importanţă comunitară se află în coordonarea
metodologică a Direcţiei Generale Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale
Protejate (oug 57, art 16 alin 3) şi se face cu personalul ştiinţific şi tehnic angajat de
custode, în baza convenţiei de custodie şi regulamentului sitului Natura 2000, în acord cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
(2) Convenţia de custodie şi legitimaţia de custode reprezintă documente valabile în
faţa autorităţilor publice şi a altor persoane interesate (oug 57 art 20 alin 2).
Art. 8
Scopul SPA-ului este de a asigura conservarea şi menţinerea într-o stare de conservare
favorabilă a speciilor de păsări existente şi ale habitatelor lor specifice.
Art. 9
Limitele SPA- ului au fost stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 privind
desemnarea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România.
CAPITOLUL II
Reglementarea activităţilor
Art. 10
Activităţile de pază şi control sunt exercitate de către personalul autorizat al Custodelui,
cărora le revine şi sarcina constatării faptelor ce constituie contravenţii. În exercitarea
activităţii de pază şi supraveghere Custodele poate apela la cadrele Poliţiei de Frontieră
ale Poliţiei locale şi ale Serviciului Salvamar. Condiţiile şi modalităţile de colaborare

între Custode şi alte autorităţi vor fi stipulate prin protocol de colaborare încheiat între
părţile implicate.
Art. 11
Relaţiile de colaborare şi/sau parteneriat cu autorităţile cu responsabilităţi în zona costieră
şi marină precum şi cu administratorii/custozii ariilor naturale protejate ce se suprapun
parţial peste ROSPA 0076 Marea Neagră se stabilesc prin acorduri de parteneriat
specifice, sau de colaborare, încheiate cu fiecare persoană juridică în parte.
Activităţi portuare şi transport maritim
Art. 12
Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a sculelor de pescuit sau a
mijloacelor de capturarea a speciilor de floră şi faună sălbatică de orice fel fără deţinerea
documentelor de transport şi a avizului Custodelui.
Art. 13
Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a speciilor de floră şi faună
salbatică, în stare vie sau moartă, fără deţinerea documentelor de transport şi avizului
Custodelui.
Art. 14
Este interzisă deversarea de deşeuri de orice tip în apele SPA- ului (de ex. apă de santină
şi /sau balast, deşeuri petroliere, materiale dragate etc.); Este interzisă utilizarea şi
deversarea substanţelor chimice.
Pescuitul
Art. 15
Pescuitul comercial, sportiv, şi de subzistenţă este permis numai în condiţiile şi în
limitele specificate în permisele de pescuit şi autorizaţiile de mediu (pescuitul sportiv nu
se autorizează din punct de vedere a protecţiei mediului în arealul rezervaţiei 2Mai –
Vama Veche), cu respectarea reglementărilor în vigoare. Pescuitul ştiinţific se face cu
informarea prealabilă a custodelui şi cu acordul şi colaborarea custodelui în arealul SCI
Plaja submersă Eforie Nord Eforie Sud.
Art. 16

În zonele din SPA cu faleze, Constanţa, Eforie, Tuzla, Costineşti pescuitul este
restricţionat în perioada de reproducere şi creştere a speciilor de păsări pentru care SPAul a fost desemnat.
În zona Eforie Nord şi Eforie Sud, se interzice pescuitul comercial (mai ales a celui
efectuat prin metode distructive, cum este traularea) în vederea evitării distrugerii
habitatelor şi speciilor pentru care situl ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie
Sud a fost desemnat;
Art. 17
În activitatea de pescuit comercial sau sportiv sunt interzise:
a) pescuitul exemplarelor din speciile protejate, prohibite sau a exemplarelor sub
dimensiunea legală admisă la pescuit, indiferent de starea în care se află.
b) utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor.
Art. 18
Persoanele fizice sau juridice implicate în activitatea de pescuit au obligaţia:
a) să sprijine Custodele în realizarea unor lucrări de conservare şi îmbunătăţire a
condiţiilor ecologice din zonele de pescuit,
b) să anunţe imediat apariţia unor fenomene de mortalitate a peştelui şi fenomenele
de poluare din zona de pescuit,
c) să deţină în ambarcaţiuni saci menajeri pentru colectarea deşeurilor reciclabile
şi menajere, pe care le vor transporta periodic către spaţiile special amenajate.
Acvacultura
Art. 19
Activitatea de acvacultură având ca scop producerea peştelui sau a altor animale acvatice
pentru consum sau pentru acţiuni de repopulare, desfăşurată pe suprafaţa SPA-ului, prin
aplicarea unor tehnologii omologate de creştere, se poate desfăşura în baza autorizaţiei de
mediu emisă de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
Art. 20
Utilizatorii bazinelor piscicole sau a unităţilor de creşterea peştelui şi a celorlalte animale
acvatice au obligaţia să:

a) respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu şi ale legislaţiei de mediu în
vigoare,
b) execute lucrările de combatere a bolilor materialului piscicol,
c) protejeze terenurile şi apele freatice sau de suprafaţă împotriva poluării sau
degradării,
d) asigure întreţinerea digurilor bazinelor piscicole,
e) nu realizeze lucrări care să împiedice deplasarea liberă a speciilor de faună
sălbatică.
Art. 21
Acvacultura este strict interzisă în perimetrul Sitului Natura 2000 ”Plaja submersă Eforie
Nord Eforie Sud”, precum şi de jur împrejurul ei pe o fâşie cu lăţimea de 1 Mm conform
Art. 25 alin. (2) din Legea Nr. 280 din 24 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.
Vânătoarea
Art. 22
Pe suprafaţa SPA- ului este interzisă vânătoarea speciilor de păsări pentru care acesta a
fost desemnat.
Accesul / circulaţia
Art. 23
Accesul cu orice tip de mijloace de transport pe suprafaţa SPA-ului se realizează numai
cu avizul Custodelui, astfel încât să se încadreze în limitele maxime de noxe şi decibeli
admise de lege.
Turismul
Art. 24
Sunt permise sporturile nautice cu ambarcaţiuni pe suprafaţa SPA-ului de la Capul Midia
până la Mangalia, numai cu avizul Custodelui.
Art. 25
Organizarea de competiţii şi manifestări de grup de orice fel, cursuri pe teren şi tabere, se
pot practica cu infomarea Custodelui, cu cel puţin 5 zile înaintea desfăşurării competiţiei.

Regimul construcţiilor
Art. 26
Realizarea oricăror tipuri de construcţii pe suprafaţa SPA-ului sau în vecinătatea acestuia
se supune procedurii de evaluare adecvată, cu avizul custodelui, conform prevederilor art.
28 din Legea 49/2011 care aprobă OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 27
Procedura de evaluare adecvată se va declanşa în momentul în care la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Constanţa se vor depune documentaţii pentru proiectele publice şi
pivate care vor parcurge etapele de reglamentare stabilite prin Ord. 135/2010 privind
aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiectele publice şi private. În funcţie de încadrarea obiectivelor faţă de ariile naturale
protejate: în vecinătatea şi/sau în interiorul ariilor naturale protejate, A.P.M. Constanţa va
solicita şi avizul custozilor ariilor naturale protejate;
Regimul deşeurilor
Art. 28
Pe suprafaţa SPA-ului este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deşeuri în locuri
neamenajate.
Regimul deşeurilor pe teritoriul Sitului Natura 2000 ”SPA Marea Neagră” se
reglementează astfel:
a) navele şi ambarcaţiunile predau apele poluate la bord şi gunoaiele în locurile
special amenajate în locurile de debarcare;
b) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel în aria protejată;
c) deşeurile vor fi depuse în afara sitului de interes comunitar şi depozitate doar în
locuri special amenajate pentru colectare;
d) turiştii cu locaţia pe plajă şi cei care practică îmbăierea se vor supune regulilor
stabilite de cei care gestionează plaja;
e) se interzice deversarea apelor menajere neepurate din perimetrul terestru al sitului
”SPA Marea Neagră”.

Art. 29
Consiliile locale, persoanele fizice şi persoanele juridice care desfăşoară activităţi pe
suprafaţa SPA- ului sunt responsabile de amenajarea locurilor pentru depozitarea
deşeurilor şi întreţinerea acestora.
Cercetarea ştiinţifică
Art. 30
Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Ariei se desfăşoară cu avizul Custodelui,
care sprijină logistic, la solicitare şi în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.
Avizarea activităţii de cercetare va cuprinde clauze contractuale cu privire la zona
studiată, perioada de desfăşurare a activităţilor, metodele de cercetare folosite,
componenţa echipei.
La finalizarea cercetărilor, titularii temelor de cercetare vor pune la dispoziţia Custodelui
în termen de 30 de zile un raport de cercetare sintetic, după caz, în funcţie de gradul de
interes/aport adus cunoaşterii ariei protejate. Este recomandabilă semnarea de protocoale
de parteneriat sau colaborare cu titularii temelor de cercetare; drepturile asupra
rezultatelor cercetărilor trebuie stabilite prin clauze de comun acord, având în vedere că
în general rezultatele cercetărilor din fonduri publice sunt de interes public;
Art. 31
Custodele poate solicita persoanelor fizice şi juridice, prin a căror activitate au afectat
starea de conservare a speciilor sau habitatelor de interes comunitar, realizarea şi
implementarea măsurilor de restaurare şi/sau conservare a acestora.
Protecţia mediului, florei, faunei şi habitatelor de interes comunitar
Art. 32
Pe suprafaţa siturilor Natura 2000 este interzisă:
- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată,
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din
natură,
- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere şi
de migraţie,
- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea.

- comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în
stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea.
- accesul neavizat de către Custode în apropierea coloniilor de păsări în perioadele de
reproducere şi de creştere (februarie – iulie).
- colectarea speciilor de plante de interes comunitar,
- degradarea sau extragerea panourilor şi a celorlalte inscripţii de indentificare a
siturilor Natura 2000,
- evacuarea apelor uzate sau ale altor deşeuri provenite din orice activitate în situri,
- introducere de specii exotice pe teritoriul siturilor,
− utilizarea detergenţilor în apele SPAului.
Finanţarea activităţilor
Art. 33
Finanţarea activităţilor Custodelui se poate face prin fonduri provenite din:
-‐ bugetul de stat sau al autorităţilor publice,
-‐ activităţi proprii, din sistemul de tarifare şi amenzi ale Custodelui
-‐ proiecte de finanţare, elaborate de Custode sau în colaborare cu alte
organizaţii/instituţii, prin programe locale, naţionale, comunitare sau
internaţionale
-‐ subvenţii, donaţii, sponsorizări şi altele asemenea
Art. 34
Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a siturilor,
Custodele poate institui un sistem de tarife, în conformitate cu prevederile legale.
Informare, conştientizare publică, implicarea comunităţii
Art. 35
Activităţile de informare, conştientizare publică şi implicarea comunităţii, pot fi
organizate cu avizul Custodelui, prin solicitare scrisă cu cel puţin 5 zile înainte de
desfăşurarea activităţilor programate.
Art. 36
Editarea de materiale publicitare sau informaţionale cu privire la patrimoniul natural al
siturilor, precum şi producerea de filme documentare şi de hărţi ale siturilor sunt permise
numai cu avizul Custodelui.

Art. 37
Custodele are dreptul de a produce şi comercializa publicaţii şi materiale de informare
care au drept obiectiv promovarea siturilor ROSPA0076 Marea Neagră şi ROSCI0197
Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud şi a biodiversităţii din zona Mării Negre.
CAPITOLUL III
Sancţiuni
Art. 38
Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage după caz, răspunderea
contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare, atât de către
persoane fizice şi juridice, cât şi de către instituţii.
Art. 39
Costurile pentru repararea prejudiciului vor fi suportate de autorul prejudiciului, în
conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte”.
Art. 40
Cuantumul amenzilor este stabilit de legislaţia specifică privind protecţia mediului şi a
regimului ariilor naturale protejate.
Art. 41
Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale sau infracţionale se face de către
personalul de teren împuternicit de Custode, de comisarii Gărzii de Mediu şi de către
personalul de control abilitat, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale
Art. 42
Personalul Custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces
nelimitat pe suprafaţa siturilor, indiferent de forma de proprietate a terenurilor
respective.

Art. 43
Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să faciliteze accesul personalului de teren
împuternicit de Custode, în vederea efectuării controlului specific în perimetrul destinat
activităţii desfăşurate de aceştia.
Art. 44
Orice persoană fizică sau juridică are obligaţia să se legitimeze la solicitarea expresă a
personalului de teren împuternicit de Custode.
Art. 45
Prezentul Regulament se poate modifica la propunerea Custodelui, în acord cu
prevederile legislaţiei în vigoare, prin argumentarea schimbărilor propuse, prin
implicarea şi consultarea tuturor factorilor interesaţi şi cu avizarea acestuia de către
autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
Art. 46
Regulamentul va fi adus la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina web a
Custodelui www.eurolevel.ro, prin afişare la Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale
care au terenuri pe suprafaţa siturilor şi la sediul APM Constanţa.

