
 
 

 
 
 

   
 ă

 
 

Ministerul Mediului şi Gosp

 
În contextul elaborării în prezent
Agenţiei Naţionale pentru Arii Prote
apel atrag atenţia şi protestează î
directe a Parcurilor Naţionale şi N
ale parcurilor, ca instituţii publice
 
Considerăm ca total inadecvată a
în administrare a Parcurilor Naţ
potrivită pentru contractarea uno
curăţenia sediului instituţiei şi în 
este subiectul unor licitaţii. 
 
Semnalăm faptul că iniţiativa co
singur parc ce va fi subordonat A
subordonarea ANAP doar datorit
inadmisibil ca MMGA sa-i fie su
în administrare.   
 
România este singura ţară din Eu
prin licitaţii şi contracte pe zece a
această practică trebuie să încetez
Administraţiile Parcurilor Naţiona
 
Solicităm MMGA să acorde im
Naturale şi să îşi asume responsa
subordonate. 
 
România este singura ţară din Eu
capacităţi în domeniul administră
Regia Naţională a Pădurilor care
naturale (fond forestier şi vânat).
Administraţiilor parcurilor în Soc
cu certitudine că ideea de profit 
domeniul conservării naturii. 
 
De asemenea considerăm că MM
menţionarea ANAP în noua Leg
prevederi bugetare ce priveau co
atunci şi până în prezent când po
pare total inacceptabil pentru o in
să-şi schimbe atitudinea în urma 
de Conservarea Naturii din Minis

 
 

      comunicat de pres

 

Data: 23 Octombrie 2006, Bucureşti 

odăririi Apelor refuză să îşi asume responsabilitatea administrării 
Parcurilor Naţionale şi Naturale 

 de către MMGA a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind constituirea 
jate şi Conservarea Biodiversităţii (ANAP), organizaţiile semnatare ale acestui 
mpotriva poziţiei MMGA de a nu-şi asuma responsabilitatea administrării 
aturale. Acest lucru ar trebui să se facă prin constituirea unor Administraţii 
 cu finanţare de la bugetul statului. 

bordarea MMGA de a continua practica organizării de licitaţii pentru darea 
ionale şi Naturale. Este evident că organizarea de licitaţii este mult mai 
r servicii cum sunt service-ul echipamentelor de birotică din dotare sau 
nici un caz nu se poate accepta că protejarea patrimoniului natural naţional 

nstituirii ANAP nu are nici un rost în contextul în care va exista doar un 
NAP - Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior. Şi acesta va fi în 
ă faptului că nu au existat ofertanţi la licitaţia organizată pentru parc. Este 
bordonate doar parcuri care nu reprezintă interes pentru alţi doritori să le ia 

ropa care deleagă administrarea Parcurilor Naţionale şi Naturale unor terţi, 
ni cu câştigătorii licitaţiilor. Acum în pragul integrării în UE considerăm că 
e şi să existe o abordare folosită peste tot în ţările Membre ale UE, în care 
le şi Naturale sunt instituţii publice.  

portanţa cuvenită pe care o impune patrimoniul Parcurilor Naţionale şi 
bilitatea administrării directe a acestora prin intermediul unor Administraţii 

ropa în care autoritatea de mediu nu este preocupată de dezvoltarea propriei 
rii Parcurilor Naţionale şi Naturale şi promovează realizarea de contracte cu 
 este în acelaşi timp o companie ce obţine profit din exploatarea resurselor 
 Ni se pare cu atât mai inadecvat faptul că se intenţionează transformarea 
ietăţi Comerciale pe acţiuni, având ca acţionar majoritar RNP. Putem spune 
care stă la baza oricărei SC, fie ea SA sau SRL, nu are nimic de-a face cu 

GA dovedeşte o lipsă totală de consecvenţă, cunoscând faptul că odată cu 
e a protecţiei mediului, au fost înaintate către Ministerul de Finanţe şi 

nstituirea de administraţii pentru toate Parcurile Naţionale şi Naturale. De 
ziţia MMGA s-a schimbat total, nu a trecut nici măcar un an, ceea ce ni se 
stituţie care trebuie să aibă o strategie clară pe termen mediu şi lung şi nu 
unor presiuni de moment sau funcţie de schimbarea Directorului Direcţiei 
ter. 



Totodată considerăm că dreptul nostru la un mediu curat (ce include conservarea biodiversităţii), garantat de 
Constituţie, nu este respectat, atâta timp cât autoritatea de mediu (MMGA) nu îşi asumă responsabilitatea de 
a administra direct Parcurile Naţionale şi Naturale. 
 
Ca ONG-uri ne-am exprimat punctul de vedere printr-un Apel referitor la constituirea ANAP 
(www.ngo.ro/apelANAP) adresat Guvernului şi MMGA . De asemenea am participat la dezbaterile 
organizate de MMGA. Considerăm că punctele noastre de vedere nu au fost luate deloc în considerare şi 
solicităm MMGA refacerea proiectului de HG privind constituirea ANAP, în sensul schimbării abordării de 
administrare a parcurilor prin licitaţii într-o administrare directă bazată pe înfiinţarea de Administraţii ale 
Parcurilor Naţionale şi Naturale care să fie instituţii publice, finanţate de la bugetul statului. 
 
 
Punct de vedere semnat de: 
 
Centrul de Resurse Juridice 
Cătălina Rădulescu - Avocată 
Str. Arcului nr. 19, Bucureşti 
Tel: 021 212 06 90 
Fax: 021 212 05 19 
cradulescu@crj.ro 
 
Clubul Ecologic UNESCO Pro Natura 
Emilian Burduşel – Director 
Calea Plevnei nr. 61, Bucureşti 
Tel/Fax: 021 311 26 44 
office@pronatura.ro 
 
Asociatia Kogayon 
Mirela Dardac 
Str. Costesti, nr. 343, Com. Costesti, Jud. Valcea 
Tel: 0723 071 648 
office@kogayon.ro
 
Asociatia Rhododendron Tg. Mureş 
Szakacs Laszlo 
Str. Bartok Bela nr. 1 
Tel: 0265 267712 
rhodo@rdslink.ro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proiect finantat de 
UNIUNEA 
EUROPEANĂ 

 
Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, 
prin programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională 
şi sprijin pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală. 
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în 
creştere, de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea 
acestor fonduri este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor 
Publice.  
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