CUSTODE „Aria Naturală Protejată Lacul Snagov” (RNLS) Cod 2560
Convenția de custodie nr 354 din 08.07.2014 emisă de MMSC (valabilă 10 ani)
Regulamentul și Planul de Management al ANPLS sunt aprobate prin OM
MMAP nr. 652 din 31.03.2016, publicat în MO nr 380bis din 18.05.2016
Mai multe detalii în: http://Forum.FundatiaSnagov.ro
Fundatia SNAGOV

Tel: (+4) 0730 097505 * Fax: (+4) 0372 005110 * custode@FundatiaSnagov.ro
Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA
Nr. de înreg Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor: 52/14-dec-2007
Cod Fiscal: 22911517 * Detalii suplimentare: www.FundatiaSnagov.ro

Anexa D11

DECLARAȚIE – ANGAJAMENT
referitor la drepturile/obligațiile în calitate de proprietar – riveran ori prestator de servicii
în Zona Snagov – Aria Naturală Protejată ”Lacul Snagov” (ANPLS)
1. Subsemnat(ul)(a) ____________________________________ legitimat cu CI/BI/P seria _______ nr
____________ eliberat de ________________________ în data de _____________________
[ ] pentru acces în ANPLS, utilizare ambarcatiune (proprie), desfășurare activități în ANPLS/vecinătăți
[ ] în calitate de proprietar (reprezentant cu procură notarială) al terenului/imobilului aflat la adresa:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

cu ocazia comunicarii solicitarii / obtinerii PERMIS-ului de acces in ANPLS, a AVIZ-ului pentru
desfasurea activitatilor solicitate in CERERE,
Am luat la cunostiinta despre:
1. Biodiversitatea din zona Snagov (228 specii protejate si rare in 4 habitate – in comunele Snagov,
Gruiu, Ciolpani) – care formeaza un complex de ecosisteme cu o serie de paticularitati care
necesita conservare, protectie si activitati specifice de intretinere. Am luat la cunostiinta despre
limitele (intinderile) celor doua arii naturale protejate, de interes national, existente in zona Snagov
si am inteles specificul acestora din informatiile existente pe website-ul www.FundatiaSnagov.ro
si cele oferite de custodele ariei protejate Lacul Snagov:
1a) “Lacul Snagov” - suprafata de 100/158 ha (+elementele specifice)
1b) “Padurea Snagov” – suprafata de 10/17 ha (+elementele specifice);
2. Existenta Regulamentului si Planului de Management a ANPLS, publicata in MO nr 380bis din
18.05.2016 (disponibil si in http://Forum.FundatiaSnagov.ro), din care rezulta un set de obligatii,
restrictii si drepturi – pe care le voi respecta. Corelate si cu Legea 49/2011 directivele europene
Habitate si Pasari;
3. drepturile si atributiile custodelui (specificate in Conventia de custodie);
4. existenta unor proiecte si activitati de voluntariat pentru conservare, protectie, intretinere, utilizare
sustenabila a celor doua arii protejate Lacul si Padurea Snagov, derulate de catre alte organisme si
organizatii nationale si internationale pentru protectia naturii (Fundatia SNAGOV, Facultatea de
Biologie, institute de cercetare). Astfel, inteleg eforturile (bani si munca voluntara) depuse de
catre custode si alti voluntari si inteleg ca pot sa contribui la acestea, daca doresc;
5. custodele ariei naturale protejate Lacul Snagov (si voluntarii asociati) au realizat deja poze ale
intregului mal al lacului (si periodic realizeaza noi seturi de poze), care pot face dovada
constructiilor ilegale in aria protejata si / sau a altor abuzuri la adresa diversitatii biologice
6. faptul ca refacerea si mentinerea intr-o stare favorabila de conservare a sistemelor ecologice
presupun costuri foarte mari care pot fi si imputate factorilor vinovati/responsabili si ca de regula
costurile asociate acestora pot fi intre 5 – 50 de ori mai mari decat costurile uzuale aferente
actiunilor de distrugere (ex: escavarea malurilor si eliminarea stufului/florei palustre)
7. “protectia identitatii peisagistice” (prevazuta si in angajamentele de aderare cu UE), care inseamna
conservarea ansamblului de padure + lac (inclusiv flora si fauna salbatica – specifica);
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8. faptul ca, in special riveranii lacului Snagov (si mai ales cei din aria protejata Lacul Snagov),
trebuie sa se mentina informati despre aspecte legate de mediu / conservarea biodiversitatii / etc –
urmand sa fie invitati la o serie de informari si actiuni specifice;
9. custodele are un set de proceduri de monitorizare in baza carora, periodic, face verificari si
actualizeaza date despre biodiversitate, care sunt necesare si raportate periodic la nivel ierarhic;
In sensul celor mai sus prezentate, declar ca inteleg si ma angajez sa respect urmatoarele:
a) prevederile legislative in vigoare (prioritar: Regulamentul si Planul de Management ANPLS) care
fac referire la protectia naturii;
b) sa aplic masurile care deriva din Regulamentul (R) si Planul de Management (PM) al ariei naturale
protejate Lacul Snagov (ANPLS). Nota: Majoritatea prevederilor de mai jos, sunt incluse in R+PM
c) sa las terenul in forma naturala si liber de orice constructie in zona de protectie (distanta minima de
protectie este de 5 metri de la mal – destinata vegetatiei ripariene), fara betonari, iar constructiile au
retragere de 10 metri fata de mal;
d) sa nu realizez constructii permanente la malul lacului inclusiv de tipul pontoanelor, debarcaderelor
si/sau al garajelor pentru barci. Constructiile provizorii pot fi acceptate in unele cazuri numai in
baza unor studii si documentatii (cu precizarea/respectarea unor - solutii tehnice, materiale, culori
etc) – in conditiile legii si a procedurilor convenite;
e) imprejmuirea proprietatii: solutia constructiva sa fie aleasa din materiale care sa permita trecerea
speciilor de fauna salbatica intre locatia proprie si vecinatati. Nu este permisa folosirea sarmei
ghimpate. Sa nu se blocheze in nici un fel accesul faunei salbatice intre terenul-proprietate si lac.
f) sa nu escavez malurile (afectand astfel ecosistemele/biodiversitatea) si sa pastrez malul natural;
g) sa nu indiguiesc malurile (si mai ales sa le betonez) blocand astfel tranzitia speciilor de fauna
salbatica intre mal si apa;
h) sa nu distrug prin nici o forma (ardere, defrisare, indepartare etc) vegetatia specifica malului lacului
si cea acvatica (formatiuni stuficole fixe si/ sau mobile, alte specii de flora din aria protejata)
i) pe timpul iernii sa nu indepartez in nici un fel vegetatia putrezita/inghetata (in care hiberneaza si
sunt oua si larve pentru generatiile anului urmator – exemplu: stuful);
j) sa nu distrug sau sa perturb eventuale cuiburi de pasari sau ale altor animale salbatice aflate pe
terenul din proprietatea mea;
k) sa nu ucid sau sa capturez sub nici o forma eventualele animale salbatice care ar putea ajunge
accidental pe terenul proprietatea mea, din vecinatate, ANPLS sau zona Snagov;
l) sa nu arunc/depozitez deseuri menajere in lac si pe suprafata de teren libera de constructii;
m) sa nu evacuez ape uzate (exemplu: menajere) in aria naturala protejata Lacul Snagov (ANPLS)
n) nu se permite introducerea de fauna si flora in ANPLS – fara informarea custodelui (necesita
realizarea unor cercetari si aprobari de specialitate si pot perturba flora si fauna si echilibrele
acestora);
o) sa nu folosesc ambarcatiuni mari si cu motoare puternice pe Lacul Snagov si in special in aria
protejata (polueaza prin: zgomot, hidrocarburi, valuri mari ce erodeaza malurile si tulbura apa,
afecteaza/sperie fauna etc);
p) nu sunt permise activitati generatoare de zgomote si iluminari puternice care pot dauna faunei
salbatice;
q) in cazul producerii unor accidente si schimbari deosebite referitoare la flora si fauna salbatica: sa
instiinteze custodele si/sau Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov;
r) relatia cu custodele: are drept de control, constatare si sanctionare ai acces in locatie. Promit sa ajut
in actiunile de mentinere si conservare si monitorizare a biodiversitatii din zona, sa raspund la
invitatii, la solicitarile de informatii si clarificari – initiate de custode si de catre alte autoritati si
organisme cu atributii in domeniul protectiei naturii;
Nota: Prezentul angajament face parte din documentatia si conditiile impuse PERMIS-ului / AVIZ-ului.
Numele Prenume: __________________________________ Semnătura: ___________________
Data și locul completarii: _______________________________________________________
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