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După anii gri ai ariilor protejate, provocați de excluderea ONG-urilor de la
administrarea ariilor protejate și după o lungă serie de dezamăgiri în privința
cooperării societății civile cu legiuitorii, 2021 a reprezentat, în cele din urmă,
un punct critic în evoluția Coaliției Natura 2000.
Datorită voluntarilor și membrilor activi din Coaliție, prin sprijinul logistic și
financiar al acestora și plin implicarea lor constantă în activitățile noastre,
am reușit să depășim o perioadă grea, resimțită de multe organizații
neguvernamentale din domeniul mediului și biodiversității. Grație multelor
ore dedicate Coaliției, o mică echipă reușește câștigarea proiectului
”Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția
naturii din România”! Acesta este derulat în parteneriat cu Asociația Pro
Democrația Club Brașov, cu sprijinul financiar al programului Active Citizens
Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin
Granturile SEE 2014-2021.
Proiectul a adus resursele necesare pentru a reactiva Coaliția, atât prin
angajarea unui secretariat activ, cât și prin activitățile specifice de watchdog,
advocacy, comunicare și dezvoltare organizațională - activități care
consolidează Coaliția într-o poziție de organizație puternică și legitimă, cu
un cuvânt greu de spus în domeniile biodiversității și ariilor protejate.
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate, întrucât o mare parte din noi am participat
la un proces dificil de elaborare a unui proiect de act normativ nou pentru
ariile protejate din România: proces care s-a desfășurat prin zeci de ore de
cercetare și dezbateri, zeci de întâlniri și negocieri dificile. Astfel avem încă
un rezultat bine meritat și anume o propunere de lege care poate sta la baza
unui sistem modern și profesionist pentru administrarea ariilor protejate din
România.
Mulțumim tuturor colegilor și partenerilor care ne-au ajutat în toate
eforturile, provocările și realizările din 2021!
Dan Trifu - Președinte
George Kudor - Director executiv
Teodora Man-Paraschiv - Asistent proiect
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2021 pe scurt

Ianuarie - Februarie
- Perioadă fără personal angajat
- Membrii voluntari ai Coaliției contribuie la scrierea
și depunerea documentației pentru proiectul EEA
”Guvernanță participativă prin implicarea societății
civile în protecția naturii din România.”.

Martie
- Angajare director executiv
- Semnare contract proiect EEA
Aprilie
- Adunare Generală, alegere Consiliu Director și
Președinte.
Mai
- Angajare asistent pe funcții cumulate
- Organizare comunicare Coaliție / întâlniri
periodice online

Iunie
- Întâlnire/curs advocacy Coaliției (Măgura)
- Inființare grupuri de lucru OUG 57 și alte teme
coaliție
- Participare săptămânală la GL OUG 57 (în cadrul
Coaliției și la Ministerul Mediului)

Iulie
- Participare săptămânală la GL OUG 57 (în cadrul
Coaliției și la Ministerul Mediului)
- Realizare site proiect advocacy
- Parteneriat cu SRS în cadrul proiectului
”Animalele domestice hoinare și fără stăpân în
România [...]”

Activități recurente secretariat
- Management proiecte și management
organizație:
Corespondență, realizare de petiții, participare
dezbateri și grupuri de lucru, achiziții proiect,
actualizare documente juridice Coaliție,
organizare intâliri interne și cursuri Coaliție,
planificare comunicare, coordonare intervenții
juridice, dezvoltare grafică și identitate vizuală,
participare evenimente finanțator, coordonare
voluntari, coordonare proiect partener
-Comunicare:
Postări periodice facebook, website Coaliție,
website proiect. Realizare materiale curs,
materiale promo, infografice, rapoarte, design
grafic
-Cercetare și documentare
Cercetare legislație națională și internațională,
obținere opinii juridice, cercetare funcționare
instituții (personal, bugete etc.), cercetare
conflicte în arii protejate, monitorizare propuneri
legislative, cercetare articole, publicații,.
participare la conferințe naționale sau
internaționale

August
- Realizare site Coaliție
- Participare săptămânală la GL OUG 57 (în cadrul
Coaliției și la Ministerul Mediului)

Septembrie
- Inițiere sondaj percepție public asupra protecției
naturii și/sau implicării ONG-urilor
- Participare săptămânală la GL OUG 57 (în cadrul
Coaliției și la Ministerul Mediului)

Octombrie - Decembrie
- Participare săptămânală la GL OUG 57 (în cadrul
Coaliției și la Ministerul Mediului)
- Acțiuni majore instanță: lege și cote vânătoare
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2021 în cifre
40+ întâlniri în cadrul grupului de lucru
pentru OUG 57 de la Ministerul Mediului,
6 întâlniri pe alte subiecte.

14 adrese trimise către instituții de stat, 2
intervenții în instanță, 6 petiții realizate de
membrii Coaliției susținute de organizație, 5
solicitări de consultare pe email

90+ ore în întâlniri zoom Coaliție (grupuri de
lucru OUG57 și alte acțiuni punctuale)
10+ ore întâlniri online în cadrul proiectului
Animale Hoinare

150+ ore cercetare și documentare legislatie,
realizare analiză legislativă, campanie
advocacy, studii de caz

20+ postări Facebook, 10.000 reach, 2
website-uri (Coaliție și proiect), 1 pagina
Instagram, 1 conferință de presă, 8+ apariții în
presă online, 1 interviu
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2021 în media

7

2021 în imagini
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Venituri și cheltuieli
Veniturile organizației s-au constituit din cotizațiile membrilor și din finanțările
nerambursabile accesate de organizație. Cheltuielile principale au avut loc
conform bugetului primului an al proiectului ”Guvernanță participativă prin
implicarea societății civile în protecția naturii din România”. Din valoarea
toatlă a proiectului, pe 3 ani (268 559 EUR), s-au cheltuit aproximativ 44 000
EUR pe salarii și taxe, servicii externe (studiu sociologic, IT și publicitate,
intreținere autoturism), aplicații IT, deplasări, cazare și masă pentru membrii
Coaliției și secretariat. Sumele provenite din cotizații (~10 000 EUR) au fost
păstrate pentru cofinanțarea proiectului.

Cheltuieli 2021

Venituri 2021

Proiect Guvernanță

Proiect Animale Hoinare

Cotizatii

Salarii si taxe

Cazari si masa

Studiu socio

Autoturism

Deplasari

Parteneri proiect

Media si promovare

Altele

Cheltuieli prognozate în perioada următoare: pe lângă salariile echipei de
proiect, se vor realiza achiziții pentru realizarea de filme și spoturi publicitare
aferente campaniei de advocacy, cursuri de formare pentru membrii Coaliției,
apartenență la organizația IUCN, materiale informative și alte deplasări în
scopul proiectului.
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OUG 57
O mare parte din eforturile acestui an au fost concentrate pe îmbunătățirea
legislației ariilor protejate, în urma inițiativei Coaliției și a Ministerului
Mediului de a organiza un grup de lucru trans-instituțional, cu participanți
din partea societății civile. În zecile de ore de întâlniri din Coaliție și de la
Minister, la care se adaugă sute de ore de cercetare legală și propuneri
venite din partea secretariatului și din partea membrilor Coaliției, s-au atins
următoarele obiective principale:
- management delegat funcțional: permiterea tuturor persoanelor juridice
eligibile să poată administra arii protejate
- utilizarea modelului IUCN pentru organizarea sistemului de arii protejate
pe categorii de management.
- introducerea unor prevederi legale pentru încurajarea finanțării ariilor
protejate
- bazele unui sistem modern, informatizat și transparent de monitorizare și
evaluare a eficienței și eficacității managementului ariilor protejate
- îmbunătățirea zonării, pe criterii științifice și practice, și în baza unor
dezbateri cu specialiști și factori interesați
- eliminarea suprareglementărilor din multe articole
- introducerea responsabilității statului român pentru ariile protejate din
România
- corectarea articolelor care au condus la inițierea procedurii de infiringement
împotriva României
- crearea unor articole și definiții care încurajează colaborarea cu factorii
interesați și care să reducă conflictele între aceștia
- introducerea unor termene pentru diferite responsabilități (emitere
metodologii, elaborare planuri de management, revizuire planuri
management etc.)
- debirocratizare și simplificarea unor circuite de avizare.
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Alte acțiuni majore realizate
Prin petiții, scrisori deschise, intervenții în instanțe, poziții publice,
participări la dezbateri și ședințe, sesizări am contribuit astfel:
•
Alături de inițiativa și efortul de neprețuit al colegilor de la Asociația
Alianța pentru Combaterea Abuzurilor, Coaliția Natura 2000 face încă
un pas pentru ca România să aibă legi având ca fundament știința și
bune practici dovedite. Intervenim la Curtea Constituțională cu câteva
sute de pagini de explicații, date, cercetări științifice și jurisprudență
(Amicus Curiae referitor la dosarul nr. 3454AI/2021 – în cazul sesizării
de neconstituționalitate a proiectului de lege pentru modificarea și
completarea legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic).
•
Reușim suspendarea vânătorii pentru toate speciile de păsări
migratoare admise la vânătoare conform Ordinul nr. 1460/2021 al
Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Instanța admite cererea formulată
de Asociaţia OTUS. Decizia este executorie de la momentul pronunțării.
Coaliția Natura 2000 a sprijinit acțiunea Asociației OTUS prin intervenție
în proces, contribuind cu opiniile decisive ale specialiștilor din cadrul
organizației.
•
Poziții pentru îmbunătățirea managementului ursului brun (OUG
81/2021). WWF România, ACDB, MILVUS, FCC, Federația Natura 2000 și alte
organizații de mediu militează în favoarea implementării transparente și
obiective a unor măsuri benefice atât omului, cât și ursului.
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Adunarea Generală și activități
de dezvoltare organizațională
În aprilie 2021 are loc Adunarea Generală a Coaliției, în format online.
Este ales prin vot secret noul Consiliu Director:
Dănuț Angelo Trifu, Attila Nagy, Erika Stanciu, Cristina Șut, Cristian Remus
Papp, Andrei Acs, George Bouros.
Este ales prin vot secret noul Președinte:
Dănuț Angelo Trifu
- În cadrul Coaliției se creează o rutină de comunicare și dezbatere
săptămânală
- Se creează grupuri temporare pentru diferitele teme de interes
- Se clarifică procedura de inițiere de petiții și alte acțiuni
- S-a demarat realizarea unui plan de comunicare
- S-a creat o rutină de monitorizare a presei și a proiectelor de acte normative.
- Coaliția începe promovarea constantă a membrilor și a activităților acestora
- S-a demarat lucrul pentru un sistem decizional intern revizuit și pentru
modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare
- S-a demarat simplificarea procedurii de aderare în cadrul Coaliției

Perspective 2022

•
Sesiuni noi de formare/instruire
•
Demarare consultări și achiziție pentru realizarea de filme de
promovare și spoturi publicitare
•
Finalizarea studiului sociologic privind percepția oamenilor
asupra ariilor protejate și a articolului științific asociat. Finalizarea analizei
legislative și instituționale
•
Finalizarea planului de advocacy și a planului de comunicare asociat
•
Desfășurarea campaniei de advocacy privind modificările legislative
propuse și pentru imbunătățirea transparenței și funcționării anumitor
instituții
•
Monitorizarea campaniei de advocacy
•
Îmbunătățirea gradului de implicare al tuturor membrilor Coaliției în
activitățile săptămânale și importante
•
Actualizare statut și regulament de funcționare
•
Atragere membri noi
•
Organizare întâlniri trimestriale ale Coaliției
•
Participarea în continuare la procesele de modificări legislative
•
Creșterea vizibilității Coaliției
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Federația Coaliția Natura 2000 România, CIF: 32063996,
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