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Către: mass-media
În atenția redactorilor-șefi

Comunicat de presă
Schimbare radicală de direcție în managementul ariilor protejate

Guvernul a decis joi, 19 iulie, printr-o ordonanță de urgență, să distrugă din temelii sistemul de management al
ariilor naturale protejate, construit în ultimele două decenii, sistem care asigură păstrarea și valorificarea
responsabilă a valorilor naturale de patrimoniu în interesul societății. Prin această ordonanță vor fi înlăturați custozii
ariilor protejate, care au un rol esențial în construirea și funcționarea actualului sistem de management al acestora.
Motivul principal al acestei decizii, după cum reiese din declarația purtătorului de cuvânt a Guvernului, este faptul că
mulți custozi au ”creat probleme în realizarea proiectelor de infrastructură”. Această decizie s-a luat prin ordonanță
de urgență, peste noapte, fără a acorda absolut nici o șansă de participare la pregătirea ei nici uneia dintre entitățile
direct afectate sau a specialiștilor. Astfel, Guvernul își dovedește intenția de a dispune după bunul plac de soarta
ariilor protejate, creând posibilitatea ”deblocării proiectelor de infrastructură care întâmpină dificultăți în derulare,
precum și a proiectelor aprobate și care sunt în imposibilitatea demarării datorită dificultății în obținerea avizelor”,
conform Notei de fundamentare a proiectului de OUG.
Ceea ce nu se precizează în această notă de fundamentare este că, în foarte multe cazuri, dificultățile în avizarea
proiectelor sunt din cauza neconformității lor cu legislația de mediu și cea referitoare la ariile naturale protejate.
Custozii nu fac altceva decât să-și îndeplinească sarcinile în mod responsabil, conform legislației și în interes public,
exercitând autoritatea delegată de Minister, în baza contractelor de custodie.
Custozii sunt entități care au preluat în mod voluntar, pe bază de contract cu Ministerul Mediului, întreaga
responsabilitate pentru administrarea majorității rezervațiilor și a numeroase situri Natura 2000. Printre aceste
entități se află și organizațiile neguvernamentale, care au depus eforturi deosebite ca și custozi, fără sprijin financiar
din partea statului, pentru a asigura managementul complex al ariilor naturale protejate. În ultimii 18 ani, aceștia au
reușit să pună bazele unui management responsabil, să realizeze proiecte nu numai pentru conservarea naturii, dar
și în beneficiul comunităților locale.
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Guvernul pierde din vedere faptul că administrarea ariilor protejate înseamnă mult mai mult decât emiterea de
avize, fiind o activitate foarte complexă, care realizată în mod profesionist, creează premisele unei dezvoltări locale
sustenabile.
Recunoaștem că activitatea de administrare a ariilor protejate trebuie să fie coordonată și monitorizată la nivel
central, autoritatea având în același timp obligația să asigure sprijin financiar și tehnic administratorilor. Guvernul ar
putea face acest lucru fără a îndepărta custozii actuali, asigurând continuitatea și eficiența managementului ariilor
protejate, prin valorificarea expertizei și capacității profesionale a acestora, dobândite în ultimii 18 ani.
Coaliția ONG Natura 2000 este profund îngrijorată de această decizie, având convingerea că la administrarea ariilor
naturale protejate trebuie să aibă acces și alți actori decât autoritățile de stat, iar ceea ce a fost construit în ultimii
18 ani de cei implicați trebuie menținut și continuat.

Brașov, 20 iulie 2018

Federația Coaliția Natura 2000 România

Informații utile privind contextul actual:
Despre sistemul de management al ariilor protejate din România:
În acest moment, în România există in total 985 de arii naturale, dintre care mai puțin de jumătate sunt
administrate. Cei 166 de custozi au în responsabilitate rezervații naturale, rezervații științifice, monumente ale
naturii, sau, mai recent situri din Rețeaua ecologică de interes european Natura 2000.
Fără a beneficia până în prezent de suport financiar din partea statului, din fonduri proprii, organizațiile care au
dobândit calitatea de custode administrează și păstrează pentru generațiile viitoare 264 arii naturale protejate,
care acoperă circa 1,6 milioane de hectare din suprafața României, asigurând resursele financiare necesare prin
efort propriu.
Între aceștia, 62 de custozi sunt înființați în baza O.G. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile și au statut juridic de
organizații non-guvernamentale. Numai Federația Coaliția Natura 2000, care administrează 10% din totalul ariilor
naturale protejate din România, implică în conservarea naturii un număr de peste 400 de angajați, în marea
majoritate tineri.
Pentru o mai bună informare, vă rugăm să ne contactați la nr de telefon: 0725/963009
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