Coalitia ONG Natura 2000 Romania
WWF DCP - Birou Proiecte Braşov
Str. Lunga, nr.175, 500051, Brasov, ROMANIA
Tel.:+40-771-057-058/ Fax:+40-368-462-564
email: office@natura2000.ro
web: www.natura2000.ro

ONG-urile de mediu cer sprijinul autorităţilor naţionale pentru ariile protejate
Braşov, 5 martie 2010: Organizaţiile membre ale Coaliţiei ONG Natura 2000 România au hotărât să solicite
sprijinul Ministerului Mediului şi al întregului guvern, pentru protejarea ariilor naturale ale României. Delegaţii
prezenţi la Adunarea Generala a Coaliţiei, din 26-27 februarie 2010, de la Miercurea Ciuc, au analizat
situaţia ariilor protejate, şi au încercat să găsească soluţii la probleme actuale, concretizate într-un plan de
acţiune pentru 2010.
Priorităţile din planul de acţiune sunt: determinarea Guvernului României de a aloca un buget pentru ariile
protejate din România (identificarea modalităţilor de finanţare a ariilor protejate), îmbunătăţirea sistemului de
atribuire de custodii pentru arii protejate, facilitarea accesării de fonduri prin POS Mediu prin îmbunătăţirea
procedurii de aplicare şi creşterea capacităţii de absorţie, definitivarea Strategiei Naţionale de Biodiversitate,
soluţionarea cazurilor recente de ilegalităţi în arii protejate şi stoparea altora în stadiu incipient.
Ariile naturale protejate din România se confruntă momentan cu probleme grave. De la lipsa fondurilor
minime necesare desfăşurării unei activităţi normale a administraţiilor acestor arii protejate, până la
presiunea economică exercitată de diverşi investitori, combinată cu lipsa unei strategii de dezvoltare
durabilă la nivel regional, de la numărul mare de arii protejate fără un custode sau administrator, până la
neaplicarea legilor în vigoare, care duce la grave cazuri de distrugere a habitatelor.
„ONG-urile sunt un sprijin pentru autorităţile de mediu, iar semnalele de alarmă pe care le tragem au scopul
de a rezolva aceste probleme. Astfel, fără sprijinul autorităţilor, nu se poate face o schimbare reală, iar
situaţia actuală poate continua pentru o perioadă indelungată. Din pacate, în timp, fără o protecţie adecvată,
parte din biodiversitatea pe care dorim să o protejăm, va dispărea, şi va fi prea târziu sau va costa mult mai
mult să recuperăm aceste pagube. Pe lângă toate acestea, să nu uităm că suntem un stat european, şi
acest statut presupune nu doar drepturi, ci şi obligaţii, în ce priveşte protecţia biodiversităţii ”, a declarat
Florentina Florescu, reprezentant al Secretariatului Coaliţiei ONG Natura 2000 România.
În zilele ce vor urma, toate rezultatele discuţiilor Adunării Generale a Coaliţiei ONG Natura 2000 România
vor fi transmise autorităţilor de mediu, solicitându-se răspunsuri şi acţiuni concrete pentru soluţionarea
problemelor prezentate.
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Coaliţia ONG Natura 2000 România este alcătuită din 51 organizaţii neguvernamentale care acţionează în domeniul protecţiei naturii.
Scopul acestei coaliţii este să contribuie la implementarea efectivă, completă şi la timp a reţelei de arii protejate Natura 2000 în
România şi la sprijinirea acţiunilor de conservare din toate ariile naturale protejate şi a speciilor din afara ariilor naturale protejate.

