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Nr.
Către
În atenţia domnului
Stimate domn,
Coaliţia ONG Natura2000 România şi Asociaţia EcoRodna, vă cer să acţionaţi pentru rezolvarea
unei ilegalităţi comise în Parcul Naţional şi situl Natura 2000 „Munţii Rodnei”. Din
dispoziţia Primăriei Comunei Romuli, Judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a construit fără acordul
Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional, un drum de 12 km pe teritoriul ariei protejate mai sus
menţionate, drum ce intră şi în Rezervaţia Ştiinţifică Pietrosul Rodnei, rezervaţie pe teritoriul
căreia orice activitate umană este interzisă. Mai multe detalii veţi găsi în sesizarea ataşată
acestei scrisori.
Menţionăm că acest drum, realizat în parte cu fonduri Europene, încalcă prevederile
Directivei Uniunii Europene 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
plante şi animale sălbatice, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
Prin deschiderea accesului auto în Parcul Naţional şi în Rezervaţia Ştiinţifică creşte presiunea
asupra zonei, cu potenţial impact negativ prin creşterea necontrolată a numărul de vizitatori şi
prin asigurarea de condiţii optime pentru braconaj. Orice amânare de a se rezolva această
situaţie, inclusiv prin aducerea la starea iniţială a zonei pe cheltuiala făptuitorului, poate
duce la pierderi şi distrugeri iremediabile pentru această arie protejată.
Acest caz este reprezentativ pentru situaţia în care se află siturile Natura 2000 din România –
arii protejate incluse în Reţeaua Ecologică a UE – declarate doar pe hârtie, fără a avea
clarificată modalitatea de administrare, fără o autoritate naţională de coordonare şi resurse
alocate de la bugetul statului pentru administrare, şi fără a avea aprobate măsuri de menţinere a
statutului favorabil de conservare până la elaborarea planurilor de management pentru aceste
zone.
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Această situaţie va duce în curând la măsuri severe din partea Comisiei Europene, măsuri
ce pot duce chiar la sistarea finanţărilor pentru România.
Alături de contextul nefavorabil în care se desfăşoară managementul ariilor naturale protejate de
interes naţional, în special al parcurilor naţionale şi naturale – lipsa resurselor financiare de la
statul român şi a unei autorităţi naţionale de coordonare – modul în care se pregăteşte
gestionarea siturilor Natura 2000 nu va permite îndeplinirea cerinţelor UE in domeniu. Acest
lucru este cu atât mai grav cu cât România este una din ţările cele mai bogate în ce priveşte
valorile şi resursele naturale din Uniunea Europeană.
Cele 50 de organizaţii ale Coaliţiei ONG Natura2000 România consideră inacceptabil faptul că
nu se acordă nici o atenţie capitalului natural al ţării, că se ignoră total problemele ariilor
naturale protejate, inclusiv ale siturilor Natura 2000, ca urmare vom atrage atenţia autorităţilor
naţionale şi europene asupra acestei situaţii şi vom solicita măsuri concrete pentru
îmbunătăţirea situaţiei.
Sperăm că veţi acorda atenţia şi sprijinul dumneavoastră în vederea iniţierii procesului de
realizare a unui cadru bine structurat şi eficient pentru managementul parcurilor naţionale, al
parcurilor naturale, rezervaţiilor, monumentelor naturii şi siturilor Natura 2000 în România.
Vă mulţumim!
Cu deosebită stimă,
Erika Stanciu
Membru Consiliul Reprezentativ
Coaliţia ONG Natura2000 România
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Secretariatul Coaliţiei ONG Natura2000 România a primit o sesizare care prezintă următoarea situaţie:
În situl Natura 2000 şi Parcul Naţional Munţii Rodnei la dispoziţia Primăriei Romuli din judeţul Bistriţa
Năsăud s-a construit un drum de acces de aproape 12 km, fără avizul Consiliului Ştiinţific al Parcului
Naţional, deşi conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, orice lucrare de
acest gen dintr-un parc naţional trebuie aprobat de Adminsitraţia Parcului, respectiv Consiliul Ştiinţific. În
acest caz drumul intră şi în Rezervaţia Ştiinţifică Pietrosul Rodnei pe teritoriul căreia orice construcţie de
infrastructură este strict interzisă (OUG 57/2007, articol 32, alin 1).
Conform Directivei Uniunii Europene 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de
plante şi animale sălbatice transpusă în legislaţia Românească prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, orice activitate susceptibilă de a avea impact negativ asupra sitului Natura 2000 sau a parcului
naţional este interzisă sau se poate efectua numai după evaluarea impactului asupra mediului (OUG
57/2001 articolul 28).
În perioada septembrie-octombrie 2008, Primăria Romuli a reabilitat un drum forestier prin intermediul
proiectului SAPARD – „Reabilitarea drumului forestier Strâmba”, cu valoare de 2,6 milioane Euro, drum
ce intră 700 m în interiorul sitului Natura 2000 şi al Parcului Naţional Muntii Rodnei – Rezervaţie a
Biosferei. Reabilitarea celor 700 m din interiorul arie protejate nu a fost avizată de Consiliul Ştiinţific al
Parcului.
În continuarea acestui tronson de 700 m drum, drumul a fost continuat încă 12 km până în mijlocul
Rezervaţiei Ştiinţifice Pietrosu Mare, una dintre cele mai vechi rezervaţii din ţară, declarată în 1932, pe
raza judeţului Maramureş. Deşi buldozerul a fost găsit la faţa locului de către Garda de Mediu
Maramureş, nu s-a luat nici o măsură de sancţionare a faptei.
Primăria Romuli a solicitat avizul către Consiliul Stiinţific al Parcului pentru realizarea acestui drum, dar
avizul a fost negativ, întrucât legislaţia în vigoare nu permite realizarea de asemenea lucrări.
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Drumul creat până în mijlocul rezervaţiei ştiintifice are un efect extrem de negativ asupra faunei locale,
deoarece facilitează accesul braconierilor la ciopoarele de capre negre din căldarea glaciară Buhăiescu,
rangerii Parcului întâlnindu-se de nenumărate ori pe acest drum cu maşini de teren. Administraţia
Parcului a încercat să oprească accesul pe acest drum prin săparea unui sanţ, dar în decurs de 2
săptămâni, accesul a fost redeschis.
Deşi Administraţia Parcului Naţional Rodna a sesizat în octombrie 2008 Garda de Mediu Maramureş,
Inspectoratul de Poliţie Maramureş, Jandarmeria Montană Borşa, pedepsirea făptuitorului nu s-a realizat,
pe drum observându-se un număr din ce în ce mai mare de maşini de teren.,
Pentru orice alte detalii despre acest caz poate fi contactat Asociaţia EcoRodna sau Secretariatul
Coaliţiei ONG Natura2000 România.
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