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CONDITII	

privind desfasurarea activitatilor agricole 

in perimetrul ariei naturale protejate “Valea Calmatuiului”- ROSCI 0259 si 
ROSPA-0145 

	

								UAT Comuna Rusetu va aduce la cunostinta urmatoarele conditii referitoare la desfasurarea 
activitatilor agricole in perimetrul ariei naturale protejate “Valea Calmatuiului- ROSCI 0259 si 
ROSPA 0145, avand in vedere : 

- Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare, au fost stabilite masuri privind garantarea conservarii si 
utilizarii durabile a patrimoniului natural, care reprezinta obiect de interes public 
major si o componenta a stategiei nationale pentru dezvoltare durabila, instituindu-se 
categoriile de arii naturale protejate, tipurile de habitate naturale, speciile de floră și 
faună sălbatică și alte bunuri ale patrimoniului natural ce se supun regimului special 
de protecție, conservare și utilizare durabilă. 

- „Valea Călmăţuiului este una din cele mai întinse suprafeţe de sărătură din România şi 
prezintă o importanţă ornitologică deosebită pentru următoarele specii: Glareola 
pratincola, Burhinus oedicnemus şi Recurvirostra avosetta. Situl este folosit de un 
număr mare de exemplare de Ciconia ciconia şi specii de limicole în timpul migraţei. 
Reprezintă o importantă zonă de cuibărit, hrănire şi odihnă pentru Tadorna tadorna. A 
fost semnalat în zona cuibăritul speciei Oenanthe isabellina”; 

- Soluri moderat sărăturate, cu exces de umiditate, terenuri plane cu specii edificatoare: 
Plantago maritima(pătlagina de mare), Camphorosma annua(peliniţă), Scorzonera 
laciniata(scorsonera) dar şi rare precum Chartolepis glatifolia. Râul Călmăţui este 
principala apă curgătoare care străbate zona, are un curs permanent cu apă dulce, 
favorizând dezvoltarea unei vegetaţii caracteristice râurilor de câmpie. 

- Zonele de sărătură, bălţile şi zonele mlăştinoase din perimetrul sitului trebuie menţinute 
ca atare deoarece acestea reprezintă habitate importante pentru majoritatea speciilor 
calificante ale acestui sit. 
 



- Prin Arie Naturala Protejata se intelege “ zona terestră și/sau acvatică în care există 
specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică 
ori culturală deosebită, care are un regim special de protecție și conservare, stabilit 
conform prevederilor legale”. 

- SCI(Sit de Importanta Comunitara)-“ situl/aria care, în regiunea sau în regiunile 
biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea ori restaurarea la o 
stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 sau a 
speciilor de interes comunitar prevăzute în anexa nr. 3 și care contribuie semnificativ la 
coerența rețelei "Natura 2000" și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității 
biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de animale 
cu areal larg de răspândire, siturile de importanță comunitară trebuie să corespundă 
zonelor din areal în care sunt prezenți factori abiotici și biotici esențiali pentru existența 
și reproducerea acestor specii” 

- SPA(arii de protecție specială avifaunistică)- “ariile naturale protejate ale căror 
scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de 
conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru 
protecția de păsări migratoare, mai ales a celor prevăzute în anexele nr. 3 și 4 A;” 

- In conformitate cu prevederile art.28 din O.u.G. nr.57/2007 cu modificarile si 
completarile ulterioare “Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale 
protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, 
precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci 
când aceste activități au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecție 
și conservare a speciilor și habitatelor. Pentru protejarea și conservarea păsărilor 
sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activitățile din afara ariilor naturale 
protejate care ar produce poluarea sau deteriorarea habitatelor” 
     Astfel, va facem cunoscute urmatoarele conditii pentru desfasurarea activitatilor 
agricole in perimterul ariei naturale protejate : 

v  folosirea substanţelor chimice în interiorul ecosistemelor acvatice şi în vecinătatea 
acestora (50 m),  

v îmbăierea animalelor sau spălării unor utilaje în albia râului,  
v arderea vegetaţiei,  

v interzicerea/ limitarea intervenţiilor asupra habitatelor umede, desecare, drenare;  
v inundării galeriilor cu ocazia implementării anumitor proiecte în zonă; 

v evitarea fragmentării habitatelor prin construcţia de drumuri sau alte bariere; 
v interzicerea tratamentelor fitosanitare de eradicare a speciei pe terenurile agricole(in 

zonele unde sunt identificati popandai); 
v combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării sau a altor metode ilegale 



de intervenţie asupra păsărilor sălbatice; 
v interzicerea folosirii momelilor, capcanelor: arme, cuşti, păsări artificiale, plase, spray-

uri, orbirea animalelor cu lumina pe timp de noapte şi altele; 
v distrugerea cuiburilor păsărilor sălbatice, culegerea ouălelor păsărilor sălbatice; 

v gestionarea corespunzătoare de către titular si personalul acestuia, conform normelor în 
vigoare, a substanţelor şi deşeurilor periculoase; 

v interzicerea/limitarea exploatării stufărişului şi a vegetaţiei adiacente suprafeţelor 
acvatice utilizate pentru cuibărit de către păsările acvatice;  

v Circulația utilajelor agricole si a autovehiculelor se va face numai pe drumurile de acces ; 
v Depozitarea deșeurile vegetale, provenite din oricare activitate, în zonele cu pasune, în 

zonele umede, în canalele de desecare existente sau pe malul și în albia Râului Călmățui; 
v  Sunt interzise activitatile de recoltare/comercializare a oricaror specii de fauna si flora 

indiferent de stadiul de dezvoltare, din arealul desemnat, pentru speciile aflate sub 
incidenta protectiei biodivesitatii. Zonele de sărătură, bălţile şi zonele mlăştinoase din 
perimetrul sitului trebuie menţinute ca atare deoarece acestea reprezintă habitate 
importante pentru majoritatea speciilor calificante ale acestui sit; 

v Este interzisa capturarea sau uciderea accidentala a unor exemplare de fauna 
salbatica(pasari,mamifere,reptile,amfibieni) din speciile protejate: 

o        Spermophilus citellus (popandaul european); 
o         Bombina Bombina (Buhai de balta cu burta rosie); 
o        Emys orbicularis(Broasca-țestoasă europeană de baltă); 
o        Cobitis taenia(zvarluga); 
o        Lycaena dispar(Fluture roșu de mlaștină); 
o        Burhinus oedicnemus(pasarea ogorului); 
o        Ciconia ciconia (Barza); 
o         Glareola pratincola(Ciovica Rosie); 
o         Himantopus himantopus(Piciorong); 
o         Pasari limicole; 
o         Recurvirostra avosetta(cioc intors); 
o        Oenanthe isabellina(pietrar rasaritean); 
o       Tadorna tadorna(califar alb); 
o        Limosa limosa(Sitar de mal); 
o        Numenius arquata(Culic mare); 
o        Anas clypeata(rața lingurar); 

 
 

Totodata, se vor respecta si prevederile instituite in Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare, in 
ceea ce priveste folosirea îngrășămintelor chimice și produsele de protecție a plantelor 
în zonele sau pe suprafețele unde sunt instituite măsuri speciale de protectie. 
 
Se vor respecta si cerintele privind ecoconditionalitatea elaborate de catre APIA, incluse 
in cadrul angajamentelor si declaratiilor aferente fiecarui an de cerere. 



 
 
 
Datele de contact ale Serviciului Teritorial Buzau din cadrul Agentiei Nationale pentru 
Arii Naturale Protejate – Bdul- Nicolae Balcescu, Nr.48(in cadrul Institutiei Prefectului- 
intrarea din spate- OCPI ), etaj 3, e-mail: bz.ananp@ananp.gov.ro, tel. 0371471865. 

 
 
 
 
 
 

 





 



 


