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Stimate domn, Stimată doamnă..
Din seria de scrisori de informare privind situaţia ariilor protejate din România, Coaliţia ONG
Natura2000 România revine cu prezentarea celui de al doilea caz relevat. Împreună cu Asociaţia
Altitudine, vă cerem să acţionaţi pentru rezolvarea unei ilegalităţi comise în situl Natura 2000
Munţii Ţarcu (ROSCI0126)”. În această zonă mediul natural a ajuns în multe locuri într-un
stadiu de degradare avansat din cauza numeroaselor incursiuni de turism cu motociclete de tip
Enduro, ATV-uri, maşini 4x4 şi snowmobile pe pajiştile alpine, în afara drumurilor publice.
Aceste acţiuni încalcă legea. Conform OUG. Nr. 195/2005, privind protectia mediului, aprobată
prin Legea nr. 265/2006, art. 52, al. 3(d), "pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt interzise [...]
accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa ariilor naturale
protejate, în scopul practicării de sporturi, în afara drumurilor permise accesului public şi a
terenurilor special amenajate".
Circulaţia motorizată pe suprafaţa ariei naturale protejate a produs deja distrugeri însemnate
care sunt greu de refăcut; dimpotriva însă, ele continuă. Asociaţia Altitudine a semnalat abaterile
de la lege şi distrugerile rezultate în repetate rânduri autorităţile de mediu competente: Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, şi Garda de Mediu Caraş-Severin, prin adrese în lunile
august 2007, aprilie, mai şi iunie 2008. În ciuda acestor sesizări, aceste organe nu au luat
măsurile corespunzătoare de natură a opri ilegalităţile care continuă. Mai multe detalii veţi găsi
în sesizarea ataşată acestei scrisori.
Menţionăm că aceste activităţi încalcă deasemnea şi 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. 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.
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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.
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 51 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 dorim să atragem atenţia
autorităţilor naţionale şi europene asupra acestei situaţii şi solicităm măsuri concrete pentru
îmbunătăţirea situaţiei. Menţionăm că seria de prezentări a altor situaţii similare va continua în
săptămânile ce urmează.
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 Munţii Ţarcu (ROSCI0126), mediul natural a ajuns în multe locuri într-un stadiu de
degradare avansat din cauza numeroaselor incursiuni de turism cu motociclete de tip Enduro, ATV-uri,
maşini 4x4 şi snowmobile pe pajiştile alpine, în afara drumurilor publice.
Aceste acţiuni încalcă legea. Conform OUG nr 195/2005, privind protectia mediului, aprobata prin Legea
nr. 265/2006, art. 52, al. 3(d), "pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt interzise [...] accesul cu mijloace
motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în scopul practicării de
sporturi, în afara drumurilor permise accesului public şi a terenurilor special amenajate".
Circulaţia motorizată pe suprafaţa ariei naturale protejate a produs deja distrugeri însemnate care sunt
greu de refăcut; dimpotrivă însă, ele continuă. Prin păduri, dar mai ales pe păşunea alpină, motocicletele
şi ATV-urile au făcut şanţuri adânci. Fiecare ieşire măreşte aria distrusă, tăind noi urme pe lângă cele
vechi. Odată stratul vegetal îndepărtat, urmele devin albie pentru torente, se adâncesc, iar degradarea
devine ireversibilă. În felul acesta se distruge un mediu natural unic, cu valoare recunoscută la nivel
internaţional, făcând parte din ultimul peisaj forestier intact din Europa, dincoace de Cercul Polar, pentru
care există deja avizul Academiei Române de creare a unui parc naţional.
Asociaţia Altitudine a semnalat abaterile de la lege şi distrugerile rezultate în repetate rânduri autorităţile
de mediu competente: Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, şi Garda de Mediu CaraşSeverin, prin adrese în lunile august 2007, aprilie, mai şi iunie 2008. În ciuda acestor sesizări, aceste
organe nu au luat măsurile corespunzatoare de natură a opri ilegalităţile care continuă.
După primele două adrese înaintate APM Caraş, solicitând comunicarea măsurilor luate pentru instituirea
regimului de protecţie şi de control al aplicării acestuia, dată fiind deteriorarea gravă a mediului,
răspunsul s-a referit doar la acţiuni de conştientizare şi dezbateri publice (pentru procedurile unde sunt
necesare, conform legii). Aceasta în situaţia în care sesizările menţionau clar abateri grave de la
legislaţia în vigoare. Nici la a treia revenire, solicitând informaţii despre măsurile de protecţie pe care
APM Caraş este obligată să le ia, conform OUG. 57/20 iunie 2007, cu privire la regimul ariilor naturale
protejate, art. 12, al. 2, răspunsul nu a precizat nici o măsura concretă luată. În tot acest timp, distrugerile
ilegale continuă, iar zona se degradează tot mai mult.
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Garda de Mediu Caraş-Severin, căreia îi revin obligaţiile de control, a procedat la fel de evaziv: conform
răspunsului primit, "răspunderea organizării de acţiuni de recreere cu vehicule motorizate este integral a
organizatorilor acestora". În acelaşi timp, Garda de Mediu se delimitează la a "asigura paza ariilor
protejate", care ar reveni Poliţiei Comunitare. Însă privind obligaţia de control care îi revine prin lege,
după multiplele ilegalităţi semnalate concret, cu menţionarea numelor organizatorilor de acţiuni enduro,
răspunsul furnizat se rezumă la "impunerea unor măsuri concrete impuse". Poate nesurprinzător, ţinând
cont ca unul din angajaţii Garzii de Mediu promovează astfel de evnimente, pe maşină Gărzii având lipită
o emblemă mare cu "ATV Trophy", fapt documentat prin poze.
În loc de jocuri evazive de cuvinte şi pasarea responsabilităţiilors este nevoie de fapte. Pe drumurile de
acces şi în principalele comune limitrofe trebuie instalate panouri informative care să atragă atenţia
asupra statutului protejat al zonei şi al interdicţiei de circulaţie motorizată în afara drumurilor publice.
Punctele critice de acces trebuie prevăzute cu bariere, iar organele de pază şi control trebuie să-şi
exercite atribuţiile.
Natura în muntii Ţarcu a ajuns într-o situaţie critică. În acest ritm, zecile şi uneori sutele de
vehicole motorizate care agresează pajiştile alpine în fiecare săptămână vor transforma o arie
protejată într-o zonă de dezastru ecologic.
Pentru orice alte detalii despre acest caz poate fi contactat Asociaţia Altitudine, persoană de legătură,
Marius Minea sau Secretariatul Coaliţiei ONG Natura2000 România.
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