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Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt  
 

 

Stimate Domnule Prefect 
 

Având in vedere adresa dumneavoastra nr  29920 din 12.06.2018,  înregistrată la APM Olt cu nr. 
4874 din 12.06.2018, prin care solicitati sa prezentam in cadrul sedintei Comisiei de Dialog Social 
tema privind Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii prin implementarea 

Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

  Ariile de protecţie specială avifaunistică sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt 

conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă 
a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări 

migratoare sălbatice. 

Aria protejată Valea Oltului Inferior are o suprafaţă de 52.786 ha, este localizat în sudul României 
şi se întinde în lungul râului Olt de la sudul municipiului Râmnicu Vâlcea până în dreptul 

localităţii Izbiceni. 

Aria protejată a fost declarat pentru conservarea a 13 specii de interes comunitar respectiv, lebăda 
de iarnă (Cygnus cygnus), ferestraşul mic (Mergus albellus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), 
stârcul pitic (Ixobrychus minutus), egreta mare (Egretta alba), barza albă (Ciconia ciconia), eretele 
vânăt (Circus cyaneus), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), ciocântorsul (Recurvirostra 

avosetta), bătăuşul (Philomachus pugnax), pescăruşul mic (Larus minutus), dumbăveanca 

(Coracias garrulus) şi sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor).  

Nr.             13.06.2018 

Către: 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – INSTITUTIA PREFECTULUI – 

JUDETUL OLT 

În atenţia: Domnului PREFECT     Petre – Silviu Neacsu 

Referitor la: Sedinta Comisiei de Dialog Social 
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Situl Natura2000 Valea Oltului Inferior a fost declarat prin Hotărârea de Guvern nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România publicat in Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2007, 

modificat de Hotărârea de Guvern nr.971/2011. 

În mare, obiectivele planului de management vizează asigurarea unui statut de conservare favorabil 
al speciilor şi habitatelor naturale de interes conservativ naţional şi/sau comunitar, gestionarea 
durabilă a resurselor naturale şi conservarea peisajului actual prin menţinerea şi încurajarea 

activităţilor antropice tradiţionale.  

Pricipiile planului de management urmăresc trasarea unor linii generale pe care se va sprijini 

acţiunea de realizare a planului de management. 

 Principiul opiniei generale unitare 

 Principiul dezvoltării durabile, ameliorării calităţii vieţii şi asigurării coerenţei 
managementului 

 Conservarea şi valorificarea calităţii mediilor naturale 

 Promovarea realizării regulamentelor locale de urbanism şi a planurilor de amenajare a 
teritoriului care să integreze obiectivele planului de management al Sitului Natura 2000 
Valea Oltului Inferior. 

 Încurajarea ecoturismului cu respectarea echilibrelor locale 

 Susţinerea intensă a informării populaţiei, dezvoltării culturale şi al educaţiei permanente 

 Atitudinea ostilă a populaţiei din zonă faţă de orice activitate nouă din zonă este pusă pe 
seama slabei comunicări cu autorităţile locale şi a lipsei de participare în luarea deciziilor. 

 Principiul respectării autonomiei locale 

 Principiul precauţiei şi transparenţei în luarea deciziei 

 Principiul conservării diversităţii biologice 

 Principiul integrării şi informării populaţiei în acţiunile desfăşurate 

 Principiul ameliorării şi refacerii ecosistemelor şi peisajelor degradate 

 Principiul corelării acţiunilor cu situaţia reală şi aplicarea de măsuri organismele 
competente 

Agenția pentru Protecția Mediului Olt a depus la Autoritatea de Management pentru POIM 
proiectul cu titlul “Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor în contextul dezvoltării 

durabile a comunităţilor locale prin implementarea planului de management al ariei naturale 

protejate ROSPA0106 Valea Oltului Inferior”. 

 APM Olt beneficiar 
 partener asociat ASOCIAŢIA PENTRU 0 ROMÂNIE DESCHISĂ 

 bugetul proiectului este de 5225,65 mii lei 
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Obiectiv general: Protejarea și refacerea biodiversității prin implementarea măsurilor de 
conservare din planul de management aprobat în aria naturală protejată ROSPA0106 Valea Oltului 

Inferior 

Obiective specifice: 

1. Implementarea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă 

a speciilor de interes national și comunitar din aria naturală protejată de importanță 
comunitară ROSPA0106 Valea Oltului Inferior 

2. Creşterea nivelului de conştientizare şi educaţie a publicului şi grupurilor interesate privind 
importanţa conservării biodiversităţii şi pentru obţinerea sprijinului în vederea realizării 

obiectivelor planului de management al sitului  
3. Cresterea capacității administrative de gestionare a ariilor naturale protejate a Agenției 

pentru Protecția Mediului Olt, instituția responsabilă pentru asigurarea managementului 

ariei protejate 

Activităţile proiectului:  

A. Realizarea măsurilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor 
şi habitatelor de importanţă comunitară pentru care a fost declarată aria naturală protejată 

A.1. Asigurarea unor condiţii optime de cuibărire pe durata implementării planului de 

management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu 

din sit 

A.2. Asigurarea unor condiţii optime de hrănire pe durata implementării planului de 

management în scopul realizării unei stări de conservare favorabile pentru speciile criteriu 

din sit 

A.3. Reducerea la minim a mortalităţii directe cauzată de împuşcarea accidentală, coliziunea 

cu liniile electrice şi înecarea datorită plaselor de tip monofilament 

B. Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară 

B.1. Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile 

dependente de mediul acvatic pe durata implementării planului de management 

B.2. Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit 

B.3. Investigarea şi evaluarea utilizării şi a tipurilor de pesticide folosite în pajiştile, păşunile 

şi terenurile agricole din sit 

B.4. Monitorizarea schimbării folosinţei terenurilor și controlul regulat la calităţii apei 
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B.5. Monitorizarea activităţilor de pescuit sportiv şi a celor de pescuit comercial 

nereglementat/de subzistenţă 

C. Conştientizarea şi educarea publicului cu privire la importanţa conservării biodiversităţii 
în ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, prin acţiuni de informare şi educaţie ecologică 

C.1. Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanţă naţională şi 

comunitară 

C.2. Acţiuni de conştientizare şi informare - documentare a populaţiei cu privire la speciile si 

habitatele de interes comunitar şi naţional, la arealul acestora şi măsurile ce trebuie aplicate 

pentru realizarea unei stări de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de pe raza ariei 

naturale protejate; 

C.2.1. Crearea unei identități vizuale a ariei naturale protejate 

C.2.2 Elaborarea şi editarea de materiale de promovare şi conştientizare, cu speciile si 

habitatele de interes naţional şi comunitar de pe suprafaţa ariei naturale protejate în 

vederea realizării acţiunilor de conştientizare a populaţiei; 

C.2.3. Elaborarea ghidului cuprinzând cele mai bune practici de administrare a pajiștilor 

și ghidul privind tehnologiile și metodele de exploatare a materialelor de construcții și 

promovarea acestora în rândurile proprietarilor/ gestionarilor de pajiști și al autorităților 

publice locale 

C.2.4 Conştientizarea factorilor de interes şi decizionali locali – autorităţi locale, 

instituţii publice şi populaţie din localităţile de pe suprafaţa ariei 

C 2.5. Conştientizarea tinerei generaţii 

C.3. Publicitatea proiectului 

D. Managementul proiectului - Organizarea şi funcţionarea Unităţii de Implementare a 
Proiectului (UIP); 

E. Întărirea capacității administrative a APM Olt prin achiziția de echipamente 

F.Auditul proiectului 

Cu deosebită consideraţie, 

Director Executiv 
Dorel STEOMLEGA 

 


