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Declarație în urma informațiilor eronate apărute în presa bihoreană  

despre Asociația Grupul Milvus 

 

În data de 3 februarie 2014, în presa electronică din județul Bihor au apărut informații total 
greșite despre natura implicației Asociației Grupul Milvus în cazul proiectului PUG al comunei Girișu 
de Criș. Prin prezenta declarație dorim să punem la dispoziția publicului anumite informații care pe 
de o parte să permită posibilitatea publicului de a forma o opinie cât mai obiectivă despre acest 
subiect, pe de altă parte să dezmințim acele informații eronate prin care, total nedrept, se pătează – 
intenționat sau nu – imaginea Grupului Milvus. 

 
Așa cum a apărut și în articolul de pe http://www.bihon.ro/semnat de Veronica Bursaşiu, 

Asociația Grupul Milvus este o organizație neguvernamentală, non-profit, care militează de mai bine 
de 20 de ani pentru conservarea naturii în general, și protecția speciilor de păsări sălbatice în special. 
Numeroasele activități de cercetare, conservare și educație ecologică derulate de Grupul Milvus pot 
fi consultate pe site-ul organizației http://milvus.ro/.  

 
Vânturelul de seară este o specie de pasăre răpitoare periclitată, care constituie una dintre 

principalele specii țintă ale Asociației Grupul Milvus, și pentru protecția căreia organizația noastră 
derulează activități de cercetare și conservare începând din 1998. De pildă, Grupul Milvus în 
colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și numeroși parteneri din Ungaria, a derulat cu 
succes un amplu proiect european care a avut ca scop protecția acestei specii în Câmpia de Vest și 
Ungaria (http://kekvercse.mme.hu/ro/content/show). Grupul Milvus este custodele a trei situri 
Natura 2000, adică arii protejate de interes comunitar, dintre care două se află în județul Bihor, 
ambele zone fiind propuse pentru desemnare de către Grupul Milvus tocmai în vedereaconservării 
vânturelului de seară. Unul dintre aceste două situri este ROSPA0103 Valea Alceului, care se 
suprapune parțial cu suprafața administrativă a comunei Girișu de Criș. În anul 2010 Asociația Grupul 
Milvus a devenit custodele sitului Valea Alceului prin Convenția de custodie nr. 0082 din 25.02.2010 
încheiată cu Ministerul Mediului și Schimbării Climatice. Detalii despre valorile naturale ale acestei 
arii protejate găsiți accesând următoarea pagină http://milvus.ro/ariiprotejate/valea-
alceului/descriere/prezentare, iar limitele sitului pot fi consultate pe harta de pe pagina 
http://milvus.ro/ariiprotejate/valea-alceului/situl/limite. 

 
În conformitate cu legislația națională din domeniul protecției mediului, acele planuri, programe, 

strategii respectiv proiecte ale căror desfășurare ar avea loc parțial sau integral în situri Natura 2000, 
se supun unor proceduri de reglementare din punct de vedere al protecției mediului care impun 
obținerea avizului din partea custozii sau administratorii siturilor Natura 2000 propriu zise. În 
consecință, conform legislației în vigoare, realizarea oricărui plan sau proiect în situl ROSPA0103 
Valea Alceului necesită aviz favorabil din partea Grupului Milvus. Deși legea permite și specifică 
taxele aferente procedurilor de avizare desfășurate de custozii/administratorii siturilor Natura 2000, 



Asociația Grupul Milvus începând din momentul din care a devenit custodele celor trei situri și până 
în momentul de față, nu a solicitat nici un fel de taxă de la nici un solicitant, fie persoană fizică, 
operator economic sau autoritate de stat. Toate cheltuielile necesare procedurilor de avizare, 
precum cele legate de vizitarea amplasamentelor, au fost și sunt acoperite în continuare de Asociația 
Grupul Milvus din fonduri proprii. 

 
În ceea ce privește cazul proiectului de Plan Urbanistic General al comunei Girișu de Criș, aducem 

la cunoștința publicului următoarele: 

 Asociația Grupul Milvus NU a primit nici până în ziua de astăzi o solicitare oficială de 
aviz din partea Consiliul Local sau Primăria comunei Girișu de Criș; 

 Cu toate acestea, după mai multe dezbateri cu dl. primar Ioan Pașca respectiv dl. 
inginer Sandu Riță, s-a ajuns la un consens verbal privitoare la anumite condiții pe care 
Grupul Milvus le-a ridicat ca fiind necesare în vederea asigurării statutului favorabil de 
conservare al vânturelului de seară în sit, și anume neincluderea în intravilan a acelor pajiști, 
care constituie habitat prioritar pentru specia țintă. Pajiștile menționate NU au figurat în 
intravilanul localităților Girișu de Criș respectiv Tărian după vechiul PUG, respectiv conform 
informațiilor primite de la dl. Riță, NU au fost incluse ulterior în PUZ-uri; 

 Pentru a preveni ca – conform celor zise de reprezentanții Primăriei Girișu de Criș – 
avizele deja obținute pentru PUG să își piardă valabilitatea cu începutul noului an, în data de 
19.12.2013 Asociația Grupul Milvus a depus la sediul Agenției pentru Protecția Mediului un 
aviz favorabilprivitoare la Planul Urbanistic General al comunei Girișu de Criș, cu condițiile 
prestabilite cu reprezentanții primăriei. Avizul nostru poate fi consultat accesând 
paginahttp://milvus.ro/ariiprotejate/wp-content/uploads/2014/02/Aviz-nr-155-din-19-12-
2013.pdf 

Cu toate că misiunea principală a Asociației Grupul Milvus este conservarea patrimoniul natural, 
considerăm că conviețuirea comunităților locale și elementelor de floră și faună constituie calea de 
urmărit dacă dorim să stabilim un sistem funcțional pe termen lung, care să asigure supraviețuirea 
valorilor naturale, și în același timp să permită o viață sănătoasă și prosperă pentru reprezentanții 
comunităților locale. În acest context, considerăm că un astfel de atac la adresa Asociației Grupul 
Milvus este total nefondat și nedrept, și nu face decât să submineze o posibilă colaborare fructuoasă 
între Grupul Milvus și autoritățile locale din Girișu de Criș. 
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