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Stimate domn,
Coaliţia ONG Natura2000 România revine cu o nouă sesizare privind situaţia ariilor naturale
protejate. Din cauza amânării repetate a punerii în funcţiune a Agenţiei Naţionale pentru
Arii Naturale Protejate (ANAP), în urmă cu câteva luni mai multe arii protejate şi-au pierdut
custozii, nemaifiind gestionate aşa cum prevede legislaţia, iar siturile propuse pentru reţeaua
Natura 2000 conform obligaţiilor ce ne revin ca membru UE pot fi considerate doar ca şi arii
protejate declarate pe hârtie, fără un management eficient. Această situaţie poate duce la
distrugeri ireversibile ale capitalului natural, ceea ce ar fi o pierdere semnificativă pentru
România şi ar putea aduce în viitorul apropiat sancţiuni din partea UE.
Legislaţia privind ariile naturale protejate prevedea încă din anul 2006 înfiinţarea unei agenţii
care să îşi concentreze eforturile pentru a asigura un management eficient al parcurilor naţionale
şi naturale, a rezervaţiilor şi a reţelei Natura 2000. Legea 345/2006 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi ulterior OUG 57 din 20
iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice prevăd transferarea responsabilităţii pentru ariile naturale protejate către o
agenţie pentru arii naturale protejate.
Faptul că ANAP nu este încă funcţională are un efect major asupra aspectelor legate de ariile
naturale protejate, afectând negativ şi activitatea custozilor rezervaţiilor naturale mai mici, dar la
fel de importante ca şi parcurile naţionale şi naturale. După cum reiese din scrisoarea Coaliţiei
Naţionale pentru Arii Protejate, cele mai mari probleme sunt cauzate de legislaţia neclară şi de
lipsa unei structuri de coordonare. Astfel, în unele judeţe rezervaţiile naturale nu mai au
administratori/ custozi, investiţiile şi eforturile depuse în anii anteriori de către aceştia, vor fi
irosite, iar capitalul natural deosebit de valoros din aceste zone este deja afectat de lipsa unei
responsabilităţi clare pentru protejarea lui.
ANAP urma să coordoneze activităţile legate de managementul ariilor protejate, inclusiv a
siturilor Natura 2000, având rol important, printre altele, în elaborarea şi implementarea unei
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strategii naţionale, atribuirea în administrare sau custodie a ariilor protejate (inclusiv a siturilor
Natura 2000 propuse) coordonarea şi supravegherea administraţiilor şi a custozilor de arii
protejate, avizarea planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
În noiembrie 2008, prin Hotărârea Guvernului nr.1320/2008 privind organizarea si funcţionarea
Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (MO nr.728/28.10.2008) se decide înfiinţarea
ANAP, dar actualul guvern blochează punerea în funcţiune.
Deşi Ministerul Mediului ar fi avut posibilitatea să solicite punerea în funcţiune a agenţiei chiar
dacă posturile la toate instituţiile şi agenţiile de stat au fost blocate, acest lucru nu s-a întâmplat.
Dar HG 1320/2008 a intrat parţial în vigoare, întrucât parte din contractele de custodie ale ariilor
protejate au fost reziliate în baza acestui act normativ.
Suntem conştienţi de situaţia economică actuală, dar ariile naturale protejate sunt de o
importanţă vitală pentru România, iar distrugerea lor este ireversibilă şi iremediabilă,
indiferent de câte resurse şi fonduri se vor aloca în viitor.
Faptul că Ministerul Mediului nu a facut demersurile necesare către Guvern pentru
aprobarea angajării de personal pentru ANAP, o agenţie esenţială pentru păstrarea
valorilor naturale naţionale, duce la agravarea continuă a situaţiei ariilor naturale
protejate din România.
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.
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.
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Vă mulţumim!
Cu deosebită stimă,
Tamas Papp
Membru Consiliul Reprezentativ
Coaliţia ONG Natura2000 România

Notă: Coaliţia va continua să identifice şi să sesizeze diferite situaţii în care statutul siturilor
Natura 2000 şi a ariilor protejate de interes naţional este afectat, până când autorităţile
responsabile vor lua măsuri de soluţionare a cazurilor sesizate cât şi de îmbunătăţire a situaţiei
ariilor naturale protejate din România. Această scrisoare este a treia din seria celor ce se vor
trimite spre informare la diferite instituţii / organizaţii.
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