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Nr.
Către
În atenŃia
Stimată doamnă, stimate domn,
CoaliŃia ONG Natura 2000 România reia seria de scrisori prin care vă informează despre ilegalităŃile şi
ameninŃările din ariile protejate din România, informaŃii care vin în completarea celor de anul trecut.
În Parcul NaŃional Defileul Jiului, firma SC Cariera Meri SRL, face presiuni foarte mari asupra Consiliului
ŞtiinŃific al parcului pentru modificarea limitelor ariei protejate în vederea extinderii unei cariere de piatră
în zona rezervaŃiei forestiere Pădurea Chitu-Bratcu, oraşul Bumbeşti-Jiu . Extinderea afectează suprafaŃa
de protecŃie integrală din această arie protejată, respectiv zona cea mai valoroasă pentru care aceasta a
fost desemnată.
Solicităm Ministerului Mediului şi Pădurilor să intervină în acestă situaŃie pentru a asigura
integritatea parcului naŃional a cărui zonarea internă a fost realizată pe criterii ştiinŃifice.
Modificarea acestora poate să creeze un precedent cu efect dezastruos pentru toate ariile
protejate ale României, determinând pierderi irecuperabile din patrimoniul natural al Ńării.
MenŃinerea patrimoniului natural este vitală pentru o dezvoltare responsabilă, iar ariile protejate
trebuie să stabilească etalonul pentru protejarea şi utilizarea durabilă a acestor valori.
SusŃinem cu tărie că există soluŃii pentru o dezvoltare durabilă, realistă pentru astfel de zone, soluŃii care
respectă potenŃialul şi specificul zonei, dar care în acelaşi timp respectă principiile de conservare a
biodiversităŃii acelei zone. Necesitatea unei strategii coerente de dezvoltare durabilă la nivel naŃional este
crucială pentru viitorul acestei Ńări şi poate aduce venituri atât comunităŃilor din jurul ariilor protejate, cât şi
bugetului naŃional.
În măsura în care instituŃia dumneavoastră nu are atribuŃii în acest domeniu, prezenta scrisoare doreşte
să vă informeze asupra unei situaŃii care afectează patrimoniul natural al României, baza oricărei
dezvoltări viitoare. Ca urmare, vă rugăm să va alăturaŃi demersurilor noastre şi să interveniŃi,la instituŃiile
care pot lua măsuri, în favoarea Parcului NaŃional Defileul Jiului şi a altor arii protejate care se confruntă
cu probleme similare.

CoaliŃia ONG Natura 2000 România este de partea ariilor naturale protejate!
Avem nevoie de o strategie naŃională coerentă şi eficientă, pe trei direcŃii:
dezvoltarea durabilă, turismul responsabil şi conservarea biodivesităŃii!
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CoaliŃia ONG Natura 2000 România a prezentat în anul 2009, prin intermediul unor scrisori similare, mai
multe probleme legate de managementul ariilor protejate. Dacă sunteŃi interesat/interesată de scrisorile
anterioare, nu ezitaŃi să ne contactaŃi. Vom continua această „campanie de scrisori” pentru a obŃine
sprijinul dumneavoastră în vederea iniŃierii procesului de realizare a unui cadru bine structurat şi eficient
pentru managementul parcurilor naŃionale, al parcurilor naturale, rezervaŃiilor, monumentelor naturii şi
siturilor Natura 2000 din România. Capitalul natural al Ńării este o sursă inestimabilă pentru bunăstarea
tuturor, iar fără implicarea factorilor de decizie nu vom reuşi să menŃinem aceste valori necesare unei
dezvoltări economice şi sociale de durată şi armonioasă.
Vă mulŃumim!
Cu respect,

Erika Stanciu
Membru al Consiliului Reprezentativ
CoaliŃia ONG Natura 2000 România
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