Despre Natura 2000
Pentru conservarea patrimoniului sãu natural, Uniunea Europeanã promoveazã ca instrument principal
dezvoltarea unei Reþele de arii de conservare a naturii care sã acopere þãrile membre UE, dar sã aibã
în vedere ºi þãrile candidate.
Reþeaua Ecologicã Europeanã Natura 2000 este formatã din: Arii Speciale de Conservare (Special
Areas of Conservation) - constituite conform Directivei Habitate (Directiva 92/43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale ºi a Faunei ºi Florei Sãlbatice) ºi Arii de Protecþie Specialã Avifaunisticã
(Special Protected Areas) – constituite conform Directivei Pãsãri (Directiva 79/409 din 1979 referitoare la conservarea pãsãrilor sãlbatice), ce are scopul sã menþinã într-o stare de conservare favorabilã
o selecþie a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) ºi
specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate ºi în Anexa I a Directivei Pãsãri).
Þãrile Membre UE au propus aproximativ 18% din suprafaþa Uniunii Europene ca situri Natura 2000.
Declararea unui sit Natura 2000 nu înseamnã izolarea acestuia. Se þine cont de interesele economice,
culturale ºi sociale din zona vizatã, fiind permise activitãþi economice care sunt în spiritul dezvoltãrii
durabile ºi nu afecteazã starea de conservare favorabilã a sitului respectiv.
Implementarea Reþelei Natura 2000 în România este o condiþie a integrãrii þãrii noastre în UE.
Directivele Habitate ºi Pãsãri sunt adoptate prin Legea nr. 462/ 2001 pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei ºi faunei sãlbatice.
Transpunerea completã a Directivelor se face prin implementarea Reþelei Natura 2000 în România în
urmãtoarele etape:
- într-o singurã etapã, pentru Ariile de Protecþie Specialã Avifaunisticã constituite conform Directivei Pãsãri, prin declararea lor la nivel naþional ºi comunicarea listei cu situri la Comisia Europeanã
(2007)
- în trei etape, pentru Ariile Speciale de Conservare constituite conform Directivei Habitate prin:
1. Elaboararea listei potenþialelor Situri de Importanþã Comunitarã (pSCIs – potential Sites of Community Importance) ºi înaintarea acestora Comisiei Europene – 2007.
2. Selectarea listei cu Siturile de Importanþã Comunitarã prin negocierea acestora în cadrul unor Seminarii biogeografice (ce au loc pentru fiecare regiune biogeograficã în parte) la care participã
reprezentanþi ai Comisiei Europene, ai Guvernelor þãrilor implicate ºi ai ONG-urilor – 2009, 2010.
3. Siturile de Importanþã Comunitarã devin Arii Speciale de Conservare, creându-se Reþeaua Natura
2000.

Necesitatea existenþei unei Coaliþii a
ONG-urilor în sprijinul implementãrii
Reþelei Natura 2000 în România
Din experienþa celor 25 de State Membre ale UE care sunt
într-o fazã mai înaintatã a dezvoltãrii Reþelei NATURA 2000,
reies urmãtoarele concluzii referitoare la rolul ONG-urilor (conform rapoartelor elaborate de WWF - Fondul Mondial pentru
Naturã):
- lipsa informãrii ºi explicãrii la nivel local ºi naþional referitor
la implicaþiile dezvoltãrii Reþelei NATURA 2000 au provocat
opoziþie ºi teamã care au condus la blocaje ºi întârzieri, deoarece guvernele au subestimat implicarea ONG-urilor încã din
faza timpurie a procesului de selecþie a siturilor;
- în multe dintre þãri informaþiile ºtiinþifice necesare au fost
puse la dispoziþie de cãtre ONG-uri. Datele ºtiinþifice referitoare la pãsãri au fost elaborate în majoritatea cazurilor de
cãtre ONG-uri filiale ale BirdLife International;
- în multe cazuri activitãþile de conºtientizare a publicului ºi
cele de facilitare a participãrii altor grupuri de interes au fost
realizate de cãtre ONG-uri;
- se recomandã cã autoritãþile naþionale trebuie sã lucreze în
parteneriat cu ONG-urile pentru identificarea siturilor NATURA 2000 ºi implementarea activitãþilor subsecvente.
De asemenea toate Statele Membre ºi candidate la UE (între care România) au adoptat în Iunie 2002 “Declaraþia El Teide
- NATURA 2000: Un parteneriat pentru naturã” în cadrul cãreia
statele semnatare îºi asumã obligaþia de a dezvolta parteneriate ce presupun participarea tuturor factorilor interesaþi referitor la dezvoltarea Reþelei NATURA 2000.
Este foarte clar cã ONG-urile de conservarea naturii din România trebuie sã joace un rol activ în aceastã perioadã criticã de pânã în 2007 (data preconizatã de aderare a României la UE) când þara noastrã
trebuie sã pregãteascã lista naþionalã a potenþialelor Situri de Importanþã Comunitarã (pSCIs - potential
Sites of Community Importance) ce trebuie înaintatã Uniunii Europene la data aderãrii.
Având în vedere cã este o problemã la nivel naþional, rezolvarea poate veni doar prin activitatea
coordonatã a mai multor ONG-uri rãspândite la nivel naþional.
Concluzionând, putem spune cã ONG-urile pot juca un rol important atât în cadrul procesului
de identificare ºi desemnarea a siturilor cât ºi în activitãþile de informare - conºtientizare - participare publicã legate de dezvoltarea reþelei NATURA 2000.
Dar pentru a-ºi pune mai bine în valoare potenþialul, este necesar ca acestea sã-ºi coordoneze
mai bine activitãþile în cadrul unei structuri de tip Coaliþie.
Funcþionarea unei Coaliþii a ONG-urilor care sã sprijine implementarea Reþelei Natura 2000 în
România va creºte puterea de a influenþa procesul (mai multe informaþii, mai multe voci ce se
fac auzite împreunã), va creºte capacitatea de acþiune, va armoniza complementaritãþile ONGurilor ºi va evita duplicarea eforturilor.

Despre Coaliþia ONG Natura 2000
România
ONG-urile active în domeniul conservãrii naturii, interesate sã sprijine implementarea Reþelei Natura
2000 în România s-au reunit din 2003 în cadrul Coaliþiei ONG Natura 2000 România.
ONG-urile membre (lista actualizatã la www.natura2000.ro/coaliþiaONG) au elaborat principiile de colaborare în cadrul Coaliþiei :
- Dorinþã ºi capacitate de a participa în mod activ la planificarea ºi implementarea acþiunilor
- Sã lucreze cu ceilalþi membrii într-o relaþie de parteneriat bazat pe încredere în buna intenþie a
fiecãrui partener
- Sã aplice principiul transparenþei în toate activitãþile ºi proiectele derulate în cadrul Coaliþiei
- Sã comunice deschis ºi în mod regulat cu membrii Coaliþiei
- Eventualele divergenþe de opinii legate de orice activitate din cadrul Coaliþiei sã fie supuse dezbaterilor în cadrul Coaliþiei ºi sã se caute în mod constructiv soluþii pentru a se asigura colaborare
eficientã
- Sã nu prejudicieze în nici un fel imaginea Coaliþiei sau a membrilor ei
- Organizaþiile care aderã sã nu aibã caracter politic sau activitãþi politice
De asemenea, a fost elaborat Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare al Coaliþiei care poate fi consultat la www.natura2000.ro/coalitiaONG.

Coaliþia ONG Natura 2000 România –
viziunea, misiunea ºi obiectivele
Viziune:
Prin implementarea cu succes a Reþelei Natura 2000 pe o suprafaþã conformã cu valoarea biodiversitãþii
din România vor fi asigurate premisele dezvoltãrii durabile bazatã pe resursele ºi serviciile capitalului
natural al þãrii noastre.
Misiune:
Sã contribuie la implementarea efectivã, completã ºi la timp a Reþelei Natura 2000 în România ºi la
sprijinirea acþiunilor de conservare din toate ariile naturale protejate ºi a speciilor din afara ariilor naturale protejate.
Obiective:
- Lista completã a siturilor Natura 2000 din Romania, cu includerea tuturor speciilor ºi zonelor relevante
- Condiþii favorabile pentru implementarea Natura 2000 în România (inclusiv suficientã capacitate de
finanþare, administrare ºi protecþie a siturilor desemnate, informarea ºi sprijinul pãrþilor interesate, atât
la nivel local cît ºi naþional)
- Menþinerea ariilor naturale protejate existente, gospodãrirea lor eficientã ºi menþinerea biodiversitãþii
în afara ariilor naturale protejate.

Organizarea Coaliþiei ONG Natura
2000 România
Coaliþia funcþioneazã pe baza urmãtoarelor structuri:
- Adunarea Generalã – formatã din totalitatea ONGurilor membre, este organul superior de conducere al Coaliþiei
- Consiliul Reprezentativ al Coaliþiei - format din 7
membri reprezentanþi a 7 ONG-uri membre, asigurã operativitatea în luarea deciziilor conform
mandatului oferit de Adunarea Generalã
- Secretariatul – asigurat de unul dintre ONG-urile
membre, are rol în facilitarea comunicãrii ONGurilor membre ºi în realizarea unor activitãþi curente
necesare funcþionãrii Coaliþiei
Pentru o eficienþã mai mare a activitãþilor Coaliþiei,
în cadrul acesteia s-au organizat grupuri de lu- cru pe domenii de specialitate, în care au fost cooptaþi
specialiºti din organizaþiile membre sau care colaboreazã cu organizaþiile membre.
Grupurile de lucru sunt:
Pãsãri – coordonat de cãtre Societatea Ornitologicã Românã ºi Asociaþia Grupul Milvus
Insecte – coordonat de cãtre Societatea Lepidopterologicã
Peºti, nevertebrate acvatice ºi gastropode – coordonat de cãtre Ecotur Sibiu
Lilieci - coordonat de cãtre Asociaþia pentru Protecþia Liliecilor din România
Herpetofauna - coordonat de cãtre Societatea Herpetologicã Românã
Mamifere – coordonat de cãtre Fundaþia Carpaþi
Florã – coordonat de cãtre Ecotur Sibiu
Comunicare/conºtientizare – coordonat de cãtre WWF DCP

Arii de acþiune ale Coaliþiei ONG
Natura 2000 România
Activtãþile ce vor fi întreprinse de ONG-urile membre ale Coaliþiei vizeazã urmãtoarele arii de acþiune:
- Amendarea Anexelor cu specii ºi habitate ale Directivei Habitate (realizarea de propuneri pe formularul
standard; obþinerea avizului Academiei Române – CMN; depunerea formularelor la Ministerul Mediului
ºi Gospodãririi Apelor ; depunerea formularelor la Comisia Europeanã)
- Amendarea legislaþiei (propunerea de amendamente la anexele Legii 462/2001)
- Realizarea listei cu potenþialele Situri de Importanþã Comunitarã a ONG-urilor - Shadow list (întâlniri
ale Grupurilor de Lucru de specialitate pentru colaþionarea datelor existente; realizarea unei baze de
date interactive on line pentru introducerea datelor; pregãtirea hãrþilor de lucru 1:50.000; identificarea
zonelor prioritare cu hãrþi GIS (Geographic Information System) ataºate; identificarea planurilor de
investiþii majore; definitivarea listei pSCI a ONG-urilor/ Shadow list)
- Comunicare/ conºtientizarea publicului referitor la implementarea Reþelei Natura 2000 în România
(Elaborarea unei Strategii de Conºtientizare a Publicului ºi Plan de Acþiune privind Natura 2000; implementarea unor activitãþi pilot care sã impulsioneze activitãþile de comunicare/ conºtientizare; suport
pentru implementarea Strategiei de Conºtientizare)
- Cooperarea inter-sectorialã cu Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor ºi alte instituþii implicate privitor atât la realizarea listei pSCI cât ºi la alte aspecte privind Natura 2000
- Colectarea de fonduri/ elaborarea ºi depunerea de proiecte pentru activitãþi ale membrilor Coaliþiei
- Dezvoltarea capacitãþii membrilor Coaliþiei prin instruirea acestora în domenii relevante pentru implementarea Reþelei Natura 2000 în România
- Asigurarea suportului organizatoric necesar ºi facilitarea comunicãrii între membrii Coaliþiei cu scopul
funcþionãrii eficiente a Coaliþiei

Apel la parteneriat pentru
implementarea Reþelei Natura 2000 în
România
Este foarte clar cã valoarea biodiversitãþii în þãrile din estul Europei ºi în special în România este mult
mai mare decât în restul Europei. Toþi oamenii implicaþi, de la oficialii europeni pânã la specialiºtii din
România, sunt de acord cu acest lucru.
Diferenþele de opinii apar în momentul în care se trece de la aceste remarci generale la evaluarea exactã a habitatelor ºi speciilor prezente în Anexele Directivelor UE - Habitate ºi Pãsãri.
Pentru a promova capitalul natural al þãrii noastre ca o componentã importantã a patrimoniului natural
european este necesar sã existe în primul rând o inventariere a biodiversitãþii conform criteriilor UE.
Plecând de la realitatea cã biodiversitatea României nu a fost încã suficient studiatã conform clasificãrii europene a habitatelor, este imperios necesarã atât alocarea ºi atragerea de fonduri pentru aceastã activitate cât ºi aportul tuturor factorilor implicaþi în inventarierea biodiversitãþii (institute de cercetare, ONG-uri, diferite persoane resursã…).
Astfel România îºi va putea definitiva pânã în 2007 lista viitoarelor situri Natura 2000. Aceste situri vor
atrage resursele interne sau de la Uniunea Europeanã, necesare conservãrii naturii în spiritul dezvoltãrii durabile a acestora.
Prin implementarea cu succes a Reþelei Natura 2000 pe o suprafaþã conformã cu valoarea biodiversitãþii
în România, vom asigura premisele dezvoltãrii durabile bazatã pe resursele ºi serviciile unui capital
natural valoros al þãrii noastre.
Trebuie ºtiut cã într-un sit Natura 2000 nu vor fi eliminate cu orice preþ activitãþile economice.
Sunt încurajate activitãþile tradiþionale ºi “prietenoase mediului” pentru care se pot primi compensaþii
de la Uniunea Europeanã sau bugetul statului.
Recunoaºterea ca sit Natura 2000 a unei anumite arii înseamnã includerea acesteia în singura reþea
teritorialã de interes comunitar din Europa, ceea ce duce la promovarea ºi dezvolatarea întregii regiuni
din jurul sitului respectiv.
Declararea unui sit Natura 2000 nu schimbã regimul de proprietate al terenurilor respective, astfel încât
este necesar un parteneriat pentru conservare între toþi factorii care au în proprietate sau administrare astfel de arii.
Autoritãþi ale statului, administraþia publicã localã, ONG-uri, sectorul privat, proprietari sau cetãþeni va
trebui sã fim conºtienþi de rolul pe care îl are Reþeaua Natura 2000 în dezvoltarea durabilã a României
ºi în conservarea patrimoniului natural pentru generaþiile viitoare.
Un prim pas pentru un parteneriat viabil în implementarea Reþelei Natura 2000 în România a fost fãcut
de ONG-urile de conservarea naturii care ºi-au unit forþele în cadrul Coaliþiei ONG Natura 2000 România.
Coaliþia colaboreazã de asemenea cu autoritatea privind implementarea Reþelei Natura 2000 în România – Guvernul României prin Ministerul Mediului ºi Gospodãririi Apelor, Direcþia de Conservare a Diversitãþii
Biologice ºi Biosecuritate.
Vã aºteptãm alãturi de noi pentru implementarea cu succes a Reþelei Natura 2000 în România.
Coaliþia ONG Natura 2000 România
B-dul Mãrãºti 61, 326 - 328, sector 1, Bucuresti, 021 224 40 44, 021 224 40 49,
coalitiaONG@natura2000.ro, www.natura2000.ro/coalitiaONG

