
 

Anexa nr.2 

 

 

REGULAMENTUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

ROSPA0032 DENIZ TEPE 

ROSCI0067 DENIZ TEPE 

REZERVAŢIA NATURALĂ DEALUL DENIZ TEPE, COD IV.70 

 

 

Capitolul I 

Dispozitii Generale 

 

Art.1 

Scopul prezentului regulament este de a stabili un set de reguli ce vor fi respectate in interiorul 

Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0032 Deniz Tepe (denumit in continuare 

ROSPA0032 Deniz Tepe), Sitului de Importanta Comunitara ROSCI0067 Deniz Tepe (denumit in 

continuare ROSCI0067 Deniz Tepe) cat si a ariei naturale protejate de interes national "Rezervatia 

naturala Dealul Deniz Tepe" (denumita in continuare rezervatia naturala).  

 

Art.2 

Termenii si expresiile din prezentul regulament au aceiasi semnificatie cu cei definiti prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Capitolul II 

Infiintarea, scopul, limitele, zonarea sitului Natura 2000 Deniz Tepe 

 

Art.3  

Infiintarea 

Aria de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0032 Deniz Tepe este o arie naturala protejata de 

interes comunitar desemnata prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de 

protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România.  

 

Art.4  

Alte categorii de arii protejate suprapuse ROSPA0032 Deniz Tepe 

 a) Situl de Importanta Comunitara ROSCI0067 Deniz Tepe desemnat prin Ordinul 

ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice 

europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare. 

 b) Rezervatia Naturala Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) instituită prin Hotărarea Guvernului 

nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. 

 

Art.5  

Scopul 

Scopul infiintarii ariei protejate Deniz Tepe este conservarea, mentinerea si acolo unde este cazul, 

readucerea la o stare de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor specifice speciilor 

de  pasari migratoare prezente in formularul standard Natura 2000 Deniz Tepe (Hotărârea 

Guvernului nr. 1284/2007, anexa 4). 

Referitor la celelalte doua categoriii de arii protejate suprapuse pe ROSPA0032 Deniz Tepe (art.4 

lit.a,b), se va urmari atingerea obiectivelor de conservare prin realizarea unui management integrat, 



 

tinand cont de respectarea  celei mai restrictive funcţii de protecţie (Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007, art. 21). 

 

Art.6  

Limitele 

Limitele Ariei de Protectie Speciala Avifaunistica ROSPA0032 Deniz Tepe sunt stabilite de prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007, Anexa I. 

Harta ROSPA0032 Deniz Tepe in care sunt prezentate limitele si suprafetele acesteia cat si a 

celorlalte doua categorii de arii protejate suprapuse, se gasesc la Anexa I din prezentul regulament. 

Suprafata totala a ROSPA0032 Deniz Tepe este de 1891,1 ha dupa cum urmeaza: Judetul Tulcea: 

100% (Mihai Bravu 14%, Mihail Kogalniceanu 6%, Nalbant <1% din suprafata unitatii 

administrative cuprinsa in sit). 

 

Art.7  

Zonarea 

Zonarea interna a ariei protejate  Deniz Tepe va fi elaborata in cadrul planului de management si va 

fi functionala dupa aprobarea acestuia. Pana la momentul aprobarii planului de management se vor 

respecta masurile minime de conservare pentru speciile si habitatele de interes comunitar si 

national, stabilite de custode. 

 

Art.8 

Responsabilitatea administrarii  ariei protejate Deniz Tepe revine custodelui, reprezentat de 

Societatea Ornitologica Romana si Fundatia Eco-Pontica conform contractului de custodie incheiat 

cu Ministerul Mediului si Padurilor nr. 0196/15.07.2010. 

 

Art.9 

Pentru planurile, proiectele, activitatile publice sau private din ROSPA0032 Deniz Tepe sau din 

vecinatatea acesteia emiterea actelor de reglementare se va face pe baza documentatiilor de mediu si 

cu avizul custodelui sitului Natura 2000. 

 

Capitolul III 

Reglementarea activitatilor in Situl Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe si 

Rezervatia Naturala Dealul Deniz Tepe (cod IV.70). 

 

Art.10  

Interdictii generale 

Pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0032, ROSCI0067 Deniz Tepe si Rezervatia Naturala 

Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) sunt interzise orice fel de activitati sau actiuni care ar putea pune in 

pericol speciile sau habitatele protejate de aceasta. 

 

Art.11 

Pe teritoriul ROSPA0032 sunt interzise urmatoarele activitati: 

a) vanatoarea, colectarea, recoltarea, capturarea, ucidearea sau distrugerea speciilor de 

plante si animale sau a habitatelor protejate prin orice mijloace, precum si orice alta 

activitate care ar pune in pericol aceste specii inclusiv introducerea speciilor alohtone. 

b) instalarea parcurilor eoliene în interiorul sitului Natura 2000 şi în imediata apropiere a 

acestuia (minim 3 km). 

c) incendierea vegetaţiei uscate de pe terenurile agricole (miriştile) din interiorul şi 

vecinătatea sitului, cu excepţia cazurilor în care s-ar impune ca o măsură de carantină 

fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, cu luarea în 

aceste cazuri a unor măsuri de protecţie a speciilor de păsări 

d) înfiinţarea sau redeschiderea carierelor de piatră în interiorul sitului; 



 

e) depozitarea ingrasamintelor, pesticidelor şi alte substanţe periculoase atât în cadrul ariei 

protejate cât şi în imediata vecinătate a acesteia (minim 1 km). În urma administrării 

fertilizanţilor şi a pesticidelor, recipientele folosite la păstrarea acestora se vor elimina 

respectând prevederile HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de 

ambalaje cu modificările şi completările ulterioare. 

f) distrugerea si degradarea panourilor informative, placutelor , marcajelor de orice fel. 

g) camparea in alte locuri decat cele special marcate. 

h) accesul si circulatia cu mijloace motorizate pe alte drumuri decat cele publice se face 

numai cu acordul custodelui. Exceptie fac proprietarii de terenuri agricole(sau 

imputernicitii acestora) care circula cu mijloace motorizate numai pe drumurile de 

exploatare, personalul custodelui, personalul organelor statului cu competente in 

teritoriu (politie, politia de frontiera, autoritati de mediu, ambulanta, alte autoritati de 

control etc.); 

i) limitarea lucrărilor de înteţinere a drumurilor de acces în aria protejată şi a dezvoltării 

altor drumuri 

j) transformarea pajiştilor, păşunilor şi a zonelor de stepă în terenuri arabile 

 

Pe teritoriul ROSCI0067 sunt interzise urmatoarele activitati: 

a) activităţile de extracţie a granitului 

b) accesul cu vehicule în perioada aprilie-octombrie pentru evitarea deteriorării şi 

fragmentării habitatelor existente 

 

Art. 12 

Pe teritoriul ROSPA0032 Deniz Tepe urmatoarele activitati sunt reglementate si controlate: 

 

a) utilizarea drumurilor de exploatare din afara sitului, redirijarea circulaţiei de pe 

drumurile de exploatare din interiorul sitului către cele paralele aflate la distanţe mici, 

dar situate în afara limitelor sitului; 

b) folosirea de îngrăşăminte, pesticide şi alte substanţe periculoase atât în cadrul ariei 

protejate cât şi în imediata vecinătate a acesteia (minim 1 km).  

c) folosirea utilajelor agricole mecanizate în interiorul sitului în perioada aprilie-iulie, 

perioada de cuibărire şi de creştere a puilor pentru speciile de interes comunitar; 

k) pasunatul, in functie de capacitatea de support a pajistilor (adaptarea efectivului de 

animale domestice la capacitatea de suport a pajiştilor pentru a preveni degradarea 

acestora şi pentru menţinerea sau chiar îmbunătăţirea stării de conservare a pajiştilor 

prezente în interiorul sitului) si de calendarul practicarii acestuia. 

l) amplasarea stanelor, in vederea evitării degradării intense a unor suprafeţe de pajişte prin 

instalarea speciilor de plante segetale, cu atractivitate redusă pentru speciile de păsări; 

 

Pe teritoriul ROSCI0067 Deniz Tepe urmatoarele activitati sunt reglementate si controlate: 

a) fertilizarea naturală a pajiştilor prin târlirea controlată cu animale - se recomandă, 

târlirea tradiţională normală, care se face cu oile/caprele şi anume 4÷6 nopţi pentru 1 

oaie sau capră/1m2 

b) păşunatul raţional şi tradiţional în acord cu capacitatea de suport a păşunatului din 

cadrul pajiştilor: datorită capacităţii de suport pentru păşunat, pe suprafaţa pajiştilor se 

vor întreţine maxim 845 oi şi capre de toate vârstele sau 155 bovine de toate vârstele pe 

o durată de maxim 200 zile de păşunat din prima decadă a lunii aprilie până la sfârşit de 

octombrie, în rest, peste iarnă din noiembrie până în martie, pajiştile trebuie să stea în 

repaus pentru refacere; 

c) extinderea terenurilor arabile 

d) depozitarea/abandonarea ambalajelor de pesticide; 

e) amplasarea adăpătoarelor pentru animale în afara limitelor ariei protejate; 



 

 

Art. 13  

Pe suprafata Rezervatiei Naturale Dealul Deniz Tepe (cod IV.70) sunt interzise urmatoarele 

activitati: 

a) păşunatul în pajiştile de pe Dealul Deniz Tepe în perioada 15 aprilie – 15 iunie; 

b) păşunatul în cazul caprinelor se va realiza doar în zonele inferioare ale Dealului Deniz 

Tepe şi în pajiştile din vecinătatea acestuia; 

c) păşunatul pe versantul sud-estic, în jumătatea superioară a Dealului Deniz Tepe, în 

perioada 01 aprilie-01 iunie; 

d) accesul pe Dealul Deniz Tepe cu vehicule motorizate; 

e) practicarea sporturilor extreme (parapanta); 

 

Art.14   

Cercetare stiintifica 

a) cercetarea si monitorizarea stiintifica pe teritoriul ariei protejate va fi orientata spre  

spre realizarea scopului pentru care aceasta arie a fost desemnata: conservarea speciilor si 

habitatelor de interes comunitar si national realizarea scopului pentru care aceasta arie a fost 

desemnata: conservarea speciilor si habitatelor de interes comunitar si national. Prin activităţi de 

cercetare se înţelege identificarea elementelor natural valoroase din zonă, a problemelor generale si 

specifice care afectează habitatele, flora si fauna autohtonă, în vederea stabilirii celor mai bune 

măsuri de conservare 

b) activitatile de cercetare stiintifica pe teritoriul ROSPA0032 Deniz Tepe se desfasoara numai 

cu avizul custodelui, care le sprijina logistic, la solicitare si in limita posibilitatilor. 

c) in cazul temelor de cercetare care necesita date sau informatii privind aria protejata, 

furnizate de custode, se va incheia un contract cu cei care deruleaza tema, prin care 

custodele sa isi asigure accesul la rezultate in vederea utilizarii lor in managementul ariei. 

Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de catre parti. Dreptul asupra utilizarii 

rezultatelor se stabileste prin contract. 

 

Art.15 

Prin exceptie de la Art.11 lit.a) a prezentului Regulament, recoltarea de probe si colectarea speciilor 

de flora si fauna pentru temele de cercetare stiintifica, analize sau ca material educativ se poate face 

doar cu acordul scris al custodelui. 

 

Art.16   

Gospodarirea si exploatarea pajistilor 

a) utilizarea pajistilor de pe teritoriul ariei protejate este permisa doar pentru localitatile 

care detin pasuni in zona, in conditiile prevazute de prezentul Regulament si in baza 

unui contract incheiat cu administratorul legal al pasunii si avizat de custode. 

b) inchirierea pajistilor aflate in aria protejata catre detinatorii de animale, altii decat 

proprietarii pajistilor se face pe baza de contract incheiat intre parti cu acordul 

custodelui. 

 

Art.17 

Custodele monitorizeaza activitatea de pasunat pe teritoriul ariei protejate Deniz Tepepentru 

stabilirea impactului acestei activitati asupra florei si faunei din aria protejata in vederea stabilirii 

unor eventuale restrictii in zonele afectate. 

 

Art.18  

In cadrul terenurilor arabile sunt interzise urmatoarele activitati: 

a) constructia de cladiri sau alte constructii fara acordul custodelui 

b) incendierea vegetatiei ierboase, miristilor si resturilor vegetale fara acordul custodelui. 



 

c) indepartarea arborilor solitari, a palcurilor de arbori, sau aliniamentelor de arbori sau 

arbusti de la marginea parcelelor. 

d) cultivarea sub orice forma a organismelor modificate genetic. 

 

Art.19 

 Reguli de vizitare 

Accesul turistilor in aria protejata este permisa numai pe traseele special amenajate, in perioadele şi 

în condiţiile mentionate la art. 11, 12, si 13. Acestea vor fi indicate de catre custode prin amplasarea 

de panouri informative pe drumurile de acces in aria protejata. 

 

Art.20 

Camparea in afara perimetrelor special amenajate se poate face numai cu acordul scris al custodelui. 

 

Art.21 

Organizarea de competitii si manifestarile de grup de orice fel care presupun accesul in zona se fac 

numai cu acordul scris al custodelui. 

 

Art.22 

Accesul animalelor de companie este permis in aria protejata numai daca acestea sunt tinute in lesa, 

cusca etc. 

 

Art.23 

Distrugerea sau degradarea panourilor informative, a indicatoarelor, placilor, stalpilor, bornelor sau 

alte marcaje de pe teritoriul ariei protejate este strict interzisa. 

 

Art.24 

Perturbarea linistii in aria protejata prin orice fel de mijloace (strigate, pocnitori, artificii, 

echipamente audio etc) atat pe traseele amenajate cat si la locurile de campare este strict interzisa. 

 

Art.25 

Custodele poate stabili un sistem de tarife, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului, conform prevederilor legale în vigoare. Tarifele practicate sunt afişate în locul de acces în 

sit sau sunt comunicate persoanelor interesate la cerere 

 

Art.26 

Fotografierea sau filmarea în scop comercial în perimetrul ariei naturale protejate fără aprobarea 

custodelui este interzisă. Pentru folosirea aparatelor de fotografiat sau filmat în perimetrul ariei 

naturale protejate se va percepe un tarif în conformitate cu art. 25 din prezentul regulament. 

 

Art.27 

Activitatile de educatie ecologica pe teritoriul ariei protejate se vor realiza numai cu acordul 

custodelui si in prezenta unui reprezentant al acestuia. 

 

Capitolul IV 

Sanctiuni 

 

Art.28 

Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea contraventionala, 

penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare. 

 

 

 



 

Art.29 

Incalcarea prevederilor din prezentul regulamentconstituie contraventie daca fapteleau nu fost 

savarsite astfel incat potrivit legii penale, sa constituie infractiuni. 

 

Art.30 

Cuantumul amenzilor este cel stabilit prin legislatia specifica privind protectia mediului, respectiv 

privind regimul ariilor naturale protejate. 

 

Art.31 

Incalcarea prevederilor legale, altele decat cele sanctionate conform cu legislatia specifica privind 

protectia mediului, respectiv privind regimul ariilor naturale protejate, se sanctioneaza potrivit 

dispozitiilor legale in vigoare, de catre persoanele imputernicite prin alte acte normative specifice. 

 

Art.32 

Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii 

procesului verbal jumatate din minimul amenzii. 

 

Art.33 

Prevederile articolului precedent se completeaza cu dispozitiile Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata si modificata prin Legea nr.180/2002 privind 

regimul juridic al contraventiilor. 

 

Art.34  

Aplicarea prezentului regulament se face de catre custode in baza legitimatiei de custode si de catre 

personalul organelor statului cu competente in zona. 

 

Capitolul V 

Dispozitii finale 

 

Art.35 

Planurile si programele care sunt susceptibile de a avea efecte negative asupra habitatelor si 

speciilor din aria protejata si din vecinatatea acesteia vor fi supuse avizarii de catre custode. 

 

Art.36 

Orice activitate sau lucrare care este susceptibila de a avea un efect negativ asupra habitatelor si/sau 

speciilor din aria protejata si din vecinatatea acesteia vor fi supuse avizarii de catre custode. 

 

Art.37 

In cazul producerii fenomenelor de forta majora (incendii, calamitati naturale etc.), institutiile 

abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor 

legale, cu instiintarea de urgenta a custodelui ariei protejate. 

 

Art.38 

a) Custodele pune la dispozitia publicului interesat si a autoritatii publice locale prezentul 

regulament. 

b) Prezentul regulament poate fi modificat la propunerea custodelui, in acord cu prevederile 

legale, prin argumentarea schimbarilor propuse, prin implicarea si consultarea tuturor 

factorilor interesati si cu avizarea acestuia de catre autoritatea publica centrala pentru 

protectia mediului. 

c) Propuneri privind modificarea si adaptarea prezentului regulamentpot fi depuse la 

custode sub forma scrisa de catre toti factorii interesati prin argumentarea solida si reala 

a propunerilor inaintate. 



 

Anexa I la Regulament 

  

 
 

 
 


