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1

Obiectivele managementului biodiversităţii

Planul de management al biodiversităţii elaborat de RMGC presupune o integrare de
programe în cadrul zonei de influenţă a proiectului cu zonele prioritare prevăzute de
Strategia naţională şi planul de acţiune pentru conservarea diversităţii biologice şi utilizare
durabilă a componentelor acesteia în România. Unde este practic, se aplică şi principiile şi
acţiunile identificate de sub-componenta de biodiversitate din Proiectul pentru minerit,
minerale utile şi dezvoltare durabilă.

Secţiunea 1: Obiectivele managementului biodiversităţii
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2

Abordări şi metode pentru managementul
biodiversităţii

Planul de management al biodiversităţii tratează cerinţele din toate fazele proiectului,
respectiv construcţie, exploatare şi închidere. Prin urmare, abordările prevăzute în plan
urmăresc să corespundă activităţilor proiectului. Planul de management al biodiversităţii
cuprinde trei abordări integrate.
 Protecţie, refacere şi reabilitare ecologică,



Monitorizarea habitatelor şi speciilor sălbatice; şi,



Promovarea eticii de administrare.
Secţiunile următoare prezintă cele trei abordări. Se prevăd de asemenea şi metode
specifice care se vor utiliza la implementare. Unde acest lucru este aplicabil, metodele se
vor defini în cadrul Procedurile standard de lucru ale RMGC, ca mijloace de asigurare a unei
îndepliniri consecvente şi de calitate superioară. Procedurile standard de lucru vor fi
finalizate în perioada de pre-construcţie.

2.1

Protecţie, refacere şi reabilitare ecologică

Formele de impact asupra resurselor biodiversităţii vor varia pe perioada fazelor de
construcţie, exploatare şi închidere a proiectului. Ca urmare, nivelul de efort posibil pentru
implementarea activităţilor de management, îndreptat spre refacerea şi reabilitarea
habitatelor naturale trebuie să reflecte necesităţile din momentul respectiv al ciclului de
existenţă a proiectului. Pe toată durata existenţei proiectului, activităţile de refacere şi
reabilitare ecologică desfăşurate de RMGC se vor concentra asupra următoarelor obiective
principale:
 Zone de protecţie a mediului (ZPM): Realizarea unei reţele de Zone de Protecţie a
Mediului (ZPM) care să asigure conservarea habitatelor prioritare, conform
identificării din studiile privitor la situaţia de referinţă, cu accent pe protejarea
habitatelor rare şi unice din zona de influenţă a proiectului.



Coridoare pentru specii sălbatice: Realizarea unei reţele de coridoare cu vegetaţie în
interiorul şi între ZPM selectate care să permită migraţia speciilor. Acolo unde există
goluri, poate fi necesară plantarea de habitat.



Plantaţii pe maluri de apă: Plantarea de specii autohtone în lungul malurilor
degradate ale pâraielor şi altor cursuri de apă care oferă habitat de reproducţie şi
coridoare de migraţie pentru specii sălbatice şi oferă umbră şi substanţe nutritive
care să îmbunătăţească calitatea cursului de apă.



Micro Habitate: Instalarea unor scorburi artificiale pentru păsări, adăposturi artificiale
pentru lilieci şi zone de habitat pentru reptile şi amfibieni (ex. buşteni degradaţi,
vegetaţie acvatică, bolovani).



Parcele de habitat: Parcelele de habitat, aşezate mai ales în ZPM şi gospodărite ca
depozite de seminţe, pepiniere pentru plantele folosite la reabilitarea terenurilor
afectate de proiect şi/sau degradate, sau a amplasamentelor în care ar putea fi
transplantate anumite plante din zonele afectate.



Reabilitarea cursurilor de apă: Capacitatea cursurilor de apă degradate din zona de
influenţă a proiectului de a susţine comunităţi acvatice sănătoase va fi îmbunătăţită
prin instalarea de vaduri, jgheaburi şi heleştee care să ajute la oxigenare şi să ofere
un habitat pentru biosul acvatic.



Amplasamentele pentru implementarea acestor oportunităţi de conservare în zona
de influenţă a proiectului sunt prezentate în Figura 3. Secţiunile următoare descriu
efortul relativ alocat fiecărei activităţi pe parcursul fazelor de construcţie, exploatare
şi închidere ale proiectului. La finalizarea fiecărei activităţi, se va întocmi un proces
Secţiunea 2: Abordări şi metode pentru managementul biodiversităţii
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verbal al activităţii de conservare. Se va elabora procedura standard de lucru
pentru întocmirea unei evidenţe a activităţii de conservare.

2.2

Managementul refacerii şi reabilitării ecologice la faza de construcţie

Zone de protecţie a mediului
Potrivit descrierii din Secţiunea 5.6, în zona de influenţă a proiectului şi în
vecinătatea acesteia există şase zone cu semnificaţie ecologică. Două dintre aceste zone
sunt situate în totalitate în afara zonei de influenţă a proiectului, în timp ce celelalte patru vor
fi, în măsură diferită, afectate. Aceste zone trebuie desemnate ca ZPM, iar activităţile
aferente proiectului trebuie limitate în amplasamentele situate în perimetrul acestuia.
Amplasarea celor şase ZPM este prezentată în Figura 3. În timpul fazei de construcţie va fi
probabil necesară o defrişare de copaci din aceste zone de protecţie a mediului. În aceste
zone va fi tăiat un număr minim de copaci, iar pentru această acţiune se va elabora o
Procedură standard de lucru. Dacă se întâlnesc exemplare de floră rară care ar putea fi
distruse datorită activităţilor de construcţie, acestea vor fi relocate în conformitate cu
Procedura standard de lucru ce se va elabora în acest sens.

Coridoare pentru specii sălbatice
Înainte de construcţie, coridoarele existente şi potenţiale vor fi identificate, catalogate
şi puse în ordinea priorităţii pentru management în faza de exploatare. Poziţiile coridoarelor
potenţiale pentru specii sălbatice situate între zonele de protecţie a mediului sunt prezentate
în Figura 3. Coridoarele vor servi la realizarea unei legături între pădure şi alte arii de
vegetaţie naturală. Se va acorda prioritate legăturilor existente, precum gardurile vii sau
vegetaţia de mal. Strategia principală va avea ca obiectiv îmbunătăţirea valorii coridoarelor
prin plantarea de specii autohtone de copaci şi arbuşti adaptate la habitat.

Plantaţii pe maluri de apă
Înainte de construcţie, habitatele de mal care trebuie refăcute vor fi identificate,
catalogate şi puse în ordinea priorităţii în vederea realizării managementului.
Amplasamentele în care vegetaţia de mal este cel mai bine păstrată în prezent vor fi primele
replantate. Pe fiecare amplasament se vor folosi numai exemplare de specii autohtone şi
preferabil din surse locale. Plantările vor fi modelate după zonarea naturală a vegetaţiei
astfel încât amplasamentele reabilitate să se contopească cu cadrul natural.

Micro habitate
Înainte de construcţie, habitatele care susţin specii ţintă vor fi identificate, catalogate
şi puse în ordinea priorităţii. Condiţiile necesare pentru ca habitatul să susţine viabilitatea
speciilor vor fi determinate prin cercetare de fond, şi vor fi elaborate proiecte specifice pe
specii şi habitate ce vor fi implementate în faza de exploatare. Cele mai bune amplasamente
pentru dezvoltarea micro habitatelor sunt zonele largi de pădure, iar acestea sunt indicate în
Figura 3.
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Loturi habitat
În secţiunea 5.6 au fost identificate şase amplasamente pentru ZPM care conţin cele
mai bune exemple de habitat rar sau reprezentativ din zona de influenţă a proiectului. În
cadrul acestor ZPM, pot fi amenajate loturi habitat care să funcţioneze ca depozite de
seminţe şi pepiniere pentru speciile autohtone ce vor fi folosite în activităţile de refacere.
Datorită marii diversităţi interne de habitate, zonele de protecţie a mediului pot servi şi ca
amplasamente pentru relocarea florei selectate sau sensibile din habitatele afectate din zona
de influenţă a proiectului. Potenţialele amplasamente pentru amenajarea de loturi habitat
sunt prezentate în Figura 3.

Reabilitarea cursurilor de apă
Înainte de începerea lucrărilor de construcţie, segmentele de pârâu degradate vor fi
identificate, catalogate şi puse în ordinea priorităţii. Se vor identifica şi carta modificările
specifice de albie (sub formă de vaduri, jgheaburi, şi iazuri) pentru implementare în faza de
exploatare.

2.3

Managementul refacerii şi reabilitării ecologice la faza de exploatare

Zone de protecţie a mediului
Reţeaua de ZPM va fi amenajată înaintea fazei de exploatare a proiectului şi va fi
tratată ca patru unităţi separate (respectiv cele care sunt situate în totalitate sau parţial în
zone de influenţă a proiectului: aflorimentele stâncoase de la Tăul Mare/Tăul Corna, valea
Ţarina, pădurea de brad Cîrnic şi pădurea de fag din valea Roşia). Unde este posibil, se vor
planta habitate în interiorul şi/sau între zonele de protecţie a mediului în vederea
îmbunătăţirii continuităţii peisagistice. Se vor elabora proceduri standard de lucru pentru
activitatea de plantare şi refacere a habitatelor şi pentru controlul speciilor introduse şi
invadatoare.

Coridoare pentru specii sălbatice
În faza de exploatare, se va amenaja reţeaua de coridoare vegetale pentru specii
sălbatice. În unele cazuri vor fi necesare plantări pentru completarea întreruperilor de
coridoare pentru specii sălbatice apărute ca urmare a activităţilor de construcţie şi pentru
amenajarea de noi coridoare între loturile împădurite rămase.

Plantaţii pe maluri de apă
Plantarea de habitate de-a lungul cursurilor de apă selectate se va efectua în
conformitate cu necesităţile identificate la faza de construcţie; procedurile standard de lucru
se vor referi la lucrări în şi adiacent cursurilor de apă.

Micro habitate
În timpul fazei de exploatare, se vor instala, în conformitate cu proceduri standard de
lucru, scorburi artificiale pentru păsări, adăposturi artificiale pentru lilieci şi zone de habitat
pentru reptile şi amfibieni (ex. buşteni degradaţi, vegetaţie acvatică, bolovani).

Loturi habitat
Pentru a promova populaţii sănătoase de specii autohtone, speciile introduse şi
invadatoare vor fi controlate conform procedurilor standard de lucru.
Secţiunea 2: Abordări şi metode pentru managementul biodiversităţii
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Reabilitarea cursurilor de apă
Îmbunătăţirea cursurilor de apă se va realiza prin instalarea de vaduri, canale şi
heleştee.

2.4

Managementul refacerii şi reabilitării ecologice la faza de închidere

Zone de protecţie a mediului
În faza de închidere, reţeaua de ZPM va fi tratată ca arii prioritare din cadrul mai
largii reţele regionale de habitate. Activităţile de management iniţiate în faza de exploatare
vor continua.

Coridoare pentru specii sălbatice
În faza de închidere, coridoarele pentru specii sălbatice vor fi întreţinute în cadrul mai
largii reţele regionale de habitate naturale. Activităţile de management iniţiate în faza de
exploatare vor continua.

Plantaţii pe maluri de apă
În faza de închidere, habitatele de mal vor fi întreţinute în cadrul mai largii reţele
regionale de habitate naturale. Activităţile de management iniţiate în faza de exploatare vor
continua.

Micro habitate
În faza de închidere, se vor întreţine micro habitatele instalate în faza de exploatare.
Acolo unde sunt necesare reparaţii, instalaţiile vor fi reparate sau înlocuite.

Loturi habitat
În faza de închidere, parcelele habitat vor continua să fie gestionate ca parte
integrantă a ZPM în cadrul reţelei regionale de habitate. Activităţile de management iniţiate
în faza de exploatare vor continua.

Reabilitarea cursurilor de apă
În faza de închidere, cursurile de apă vor fi întreţinute în cadrul habitatelor de mal din
reţeaua regională de habitate naturale. Acolo unde va fi cazul, se vor face reparaţii sau
înlocuiri.

2.5

Monitorizarea habitatelor şi speciilor sălbatice

Acest program are ca scop monitorizarea modificărilor de biodiversitate la nivel de
comunitate şi de ecosistem. Se referă în principal la eficienţa menţinerii suprafeţei şi calităţii
habitatului şi a întreţinerii proceselor din cadrul ecosistemului. Deoarece întreţinerea
proceselor din cadrul ecosistemelor afectează direct reuşita conservării biodiversităţii, este
de dorit ca aceste procese să fie monitorizate. Această secţiune descrie patru soluţii
Secţiunea 2: Abordări şi metode pentru managementul biodiversităţii
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identificate de Banca Mondială ca mijloace viabile de monitorizare a biodiversităţii la nivel de
comunitate şi de ecosistem (Banca Mondială, 1998).
Studiile privind situaţia ecologică de referinţă (Rapoartele privind situaţia de referinţă
pentru proiectul Roşia Montană: Raport 7) prezintă starea diversităţii biologice înainte de
începerea lucrărilor la Proiect (deşi activităţile miniere se desfăşoară curent în zonă de peste
două milenii şi au modelat peisajul şi trăsăturile ecologice din cadrul acesteia). Acest studiu
amplu serveşte ca reper în raport cu care se pot identifica şi cuantifica modificările survenite
în urma implementării măsurilor de management. Cu toate acestea, este important de
menţionat faptul că monitorizarea viitoare nu va impune în general actualizarea întregului set
de date colectate pe parcursul studiilor asupra situaţiei de referinţă. În majoritatea cazurilor,
managementul se va referi mai mult la tendinţe decât la valori absolute. Valorile absolute
(număr total de specii, densităţi exacte, etc.) nu sunt în general necesare în activitatea de zi
cu zi. Modificările indicilor relativi ai acestor parametri (tendinţe) vor oferi informaţiile de care
au nevoie responsabilii de mediu pentru a demonstra că s-au înregistrat progrese sau în
cazul în care indicatorii se apropie periculos de mult de valori inacceptabile.
Secţiunile următoare sintetizează activităţile de monitorizare ce vor fi efectuate ca
parte a planului de management a biodiversităţii. Aceste activităţi de monitorizare trebuie
efectuate anual.

2.6

Cartarea habitatelor


Cartarea habitatelor se va face anual şi se va axa pe:
Distribuţia habitatelor



Structura vegetaţiei

Distribuţia habitatelor
Distribuţia habitatelor va fi monitorizată prin cartarea modificărilor limitelor habitatelor
inclusiv pentru habitatele de mal. Poziţia limitelor habitatelor poate arăta extinderea sau
retragerea habitatelor cruciale şi poate fi determinată prin ridicări topografice anuale
/fotografii în puncte fixe a parcelelor sau secţiunilor permanente.
Modificările vegetaţiei de mal pot avea efecte semnificative asupra biodiversităţii
acvatice prin
impact direct (ex. modificări ale temperaturii apei şi existenţa luminii) şi
indirect (ex. creşterea volumului de şiroiri şi a colmatării). Pentru măsurarea suprafeţei şi a
limitelor vegetaţiei de mal se pot utiliza senzori telecomandaţi în combinaţie cu ridicări
topografice a parcelelor sau secţiunilor.

Structura vegetaţiei
Structura vegetaţiei va fi monitorizată prin modificarea procentului de acoperire al
coronamentului din etajul superior (de arbori, arbuşti, ierburi etc.). Acest lucru se realizează
prin metode standard de măsurare a acoperirii cu coronament, efectuate sezonier sau cel
puţin anual în acelaşi anotimp. Perturbarea semnificativă a habitatului este în general
indicată de modificări ale gradului de acoperire a coronamentului şi ale speciilor
predominante. Însă înregistrările vor trebui efectuate pe o perioadă îndelungată pentru a lua
în calcul fluctuaţiile pe termen scurt cauzate de factori precum incendiile sau condiţiile
meteorologice.
Se va elabora o procedură standard de lucru pentru realizarea cartării habitatelor.

2.7

Monitorizarea speciilor sălbatice

O modificare a numărului, compoziţiei şi distribuţiei speciilor sălbatice (păsări,
mamifere, reptile, peşti şi nevertebrate bentonice) poate indica modificări ale proceselor
ecologice, mai ales ale capacităţii de a susţine populaţii durabile de specii esenţiale.
Secţiunea 2: Abordări şi metode pentru managementul biodiversităţii
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Monitorizarea speciilor sălbatice locale se va efectua anual prin investigaţii pe secţiuni şi
/sau în locuri strategice (în funcţie de tipul speciei sălbatice investigate). Monitorizarea
scorburilor artificiale pentru păsări, adăposturilor artificiale pentru lilieci şi a altor măsuri prin
care se urmăreşte crearea unor oportunităţi de habitat pentru specii sălbatice, poate fi
folosită pentru a evalua eficacitatea acestor iniţiative.
Se va elabora o procedură standard de lucru pentru monitorizarea speciilor sălbatice
cheie în zona proiectului.

2.8

Specii rare

Se vor ţine evidenţe ale prezenţei tuturor speciilor rare întâlnite în zona de influenţă a
proiectului. Aceste evidenţe vor include speciile rare întâlnite atât pe parcursul desfăşurării
programelor oficiale de monitorizare a speciilor sălbatice cât şi ca urmare a observaţiilor
întâmplătoare. Se va elabora o procedură standard de lucru pentru evidenţa speciilor rare.

2.9

Fenomene indicatoare

Fenomenele naturale care sunt în legătură cu sănătatea biodiversităţii la nivel de
comunitate /ecosistem vor fi înregistrate şi cartate pe măsură ce vor apărea. Exemple de
astfel de fenomene sunt alunecări de teren, inundaţii, incendii de pădure şi mortalitatea
speciilor sălbatice. Se va elabora o procedură standard de lucru pentru înregistrarea acestor
evenimente.

2.10

Promovarea eticii de administrare

Participarea populaţiei la activităţile de conservare încă dintr-o fază timpurie a
proiectului va pune bazele unei atitudini de responsabilitate faţă de mediu şi în cele din urma
a unei etici responsabile de administrare care se va perpetua şi după încheierea duratei de
existenţă a proiectului. Implicarea populaţiei la conservarea resurselor de biodiversitate va
stabili un climat de încredere şi va cultiva un dialog deschis între populaţie şi proiect. Două
componente cu rol critic pentru reuşita Planul de management al biodiversităţii sunt:
 Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor din zona Roşia Montană privitor la
aspectele de mediu; şi,



Promovarea activităţilor de cercetare şi cooperare cu organizaţiile
neguvernamentale, cu universităţi şi cu institutele române de conservare.
Conştientizarea la nivel local privitor la problemele de mediu va spori şi prin
adaptarea unui program extins de mediu ce va fi susţinut de RMGC. Sfera de cuprindere şi
complexitatea programului extins trebuie definite printr-un proces consultativ participativ care
să includă RMGC, instituţiile administraţiei publice locale şi factorii interesaţi. Activităţile
specifice efectuate în cadrul programului extins pot merge de la simplu (precum redenumiri
de străzi, clădiri şi alte elemente publice cu nume de floră şi faună locală) până la complex
(precum voluntari în programele de monitorizare a speciilor sălbatice, îndrumare şi buletine
informative).
RMGC va face demersuri pentru a încheia acorduri oficiale cu organizaţiile
neguvernamentale de resort, universităţi şi instituţii în vederea efectuării de cercetări şi
implementării activităţii de management în zona de influenţă a proiectului. Acest transfer de
cunoştinţe şi experienţă va amplifica nivelul de cunoaştere atât în zona proiectului cât şi în
întreaga ţară.

Secţiunea 2: Abordări şi metode pentru managementul biodiversităţii
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3

Evaluarea planului de management a biodiversităţii

Se vor efectua evaluări anuale ale planului de management a biodiversităţii pentru
monitorizarea mersului implementării şi pentru a se asigura obţinerea rezultatelor dorite.
Această secţiune prezintă cadrul logic şi practic pentru procesul de evaluare.

3.1

Cadru de evaluare pentru planul de management

Cadrul de evaluare utilizează o analiză logică cadru în vederea stabilirii indicatorilor
pentru fiecare dintre obiectivele Planului de management a biodiversităţii. Analiza logică
cadru reprezintă un cadru organizaţional, în general o matrice de 4 pe 4, care identifică
componentele unui program sau proiect în fazele de planificare, monitorizare şi evaluare ale
acestuia. Analiza logică cadru a fost creată de USAID la sfârşitul anilor 1960 – începutul
anilor 1970 şi a devenit un instrument consacrat pentru elaborarea planificării şi
managementului unui proiect.
Analiza logică cadru tradiţională utilizează o logică dublă – logica orizontală şi logica
verticală - prezentată în cele patru rânduri şi coloane ale matricei, formând şaisprezece
"vederi". Principiul esenţial al analizei logice cadru îl constituie legătura dintre cauză şi efect
şi relaţiile nesuprapuse între elementele de logică verticală care reprezintă legăturile dintre
cele patru niveluri ierarhice (ţel, obiectiv, efort şi rezultat). Aceste niveluri sunt prezentate
după cum urmează:
Tel:
Cel mai înalt nivel din ierarhie, situat în primul rând de sus al analizei logice
cadru. Reprezintă scopul principal al planului.
Obiective:
Obiectivele reprezintă efectele dorite în urma producerii rezultatelor.
Acestea sunt rezultatele operaţionale în raport cu care se analizează în mod normal reuşita
şi contribuie la îndeplinirea ţelului.
Rezultate:
Rezultatele se referă la realizarea unor anumite activităţi care derivă
din utilizarea eforturilor şi au rol de motiv pentru îndeplinirea obiectivelor.
Eforturi:
Eforturile se referă la condiţiile iniţiale şi la resursele factorilor
interesaţi care iniţiază rezultate. Având în vedere natura Planului de management a
biodiversităţii, se vor lua în considerare numai eforturile legate de biodiversitatea din zona de
influenţă a proiectului.
Analiza logică – cadru utilizată pentru evaluarea Planului de management a
biodiversităţii este prezentată în tabelul 3-1..
Această secţiune oferă o descriere a logicii verticale şi orizontale aplicate de analiza
logică cadru pentru acest studiu. Logica orizontală, după cum se prezintă în coloană,
tratează trei elemente principale: Descrierea sintetică, care prezintă nivelurile; Indicatorii
verificabili obiectiv ai nivelurilor studiului; şi Mijloacele de verificare pentru cuantificarea
acestor indicatori. În plus, identifică Ipotezele critice care sunt în afara sferei de control a
studiului, însă care ar putea afecta cuantificarea indicatorilor de la cele patru niveluri precum
şi exactitatea şi valabilitatea studiului. Aceste ipoteze cuprind contextul în care are loc
studiul şi riscurile care pot fi inerente în respectivul context. În Secţiunea 6.2 au fost
prezentaţi indicatorii specifici pentru planul de management a biodiversităţii. S-au introdus
mijloace de verificare în procedurile standard de lucru elaborate de RMGC, acestea fiind
menţionate corespunzător.
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Tabel 3-1.

Cadrul de evaluare pentru planul de management al biodiversităţii

Descriere sintetică
Vederea 13: Ţel
Conservarea resurselor
biodiversităţii

Indicatori verificabili obiectiv
Vederea 14: Indicatorii ţelului
Niveluri de habitat, specii şi administrare în raport cu
condiţiile de referinţă

Mijloace de verificare
Vede Vederea 15: Măsurarea impactului
Analiza programului de monitorizare

Vederea 9: Obiectiv
Reabilitarea habitatelor
terestre
Reabilitarea habitatelor
de mal
Protejarea speciilor şi
habitatelor rare
Reducerea riscurilor
asupra biodiversităţii
Promovarea eticii de
administrare
Vederea 5: Rezultate
Zone de protecţie a
mediului
Coridoare pentru specii
sălbatice
Plantaţii pe maluri de apă
Micro habitate

Vederea 10: Indicatorii obiectivului
Modificări ale suprafeţei habitatelor şi speciilor terestre

Vederea 11: Cuantificarea obiectivului
Cartarea habitatelor
Monitorizarea speciilor sălbatice

Loturi habitat
Reabilitarea cursurilor de
apă
Program de mediu extins
Vederea 1: Eforturi
Situaţie ecologică
existentă
Resurse puse la
dispoziţie de factorii
interesaţi

Ipoteze critice
Vederea 16: Ipotezele ţelului
Zona de influenţă a proiectului este parte integrantă din
biodiversitatea regională (adică nu este o insulă de sine
stătătoare).
Vederea 12: Ipotezele obiectivului
Mediul socio-economic şi politic stabil se va perpetua
dincolo de durata de existenţă a proiectului

Modificări ale suprafeţei habitatelor şi speciilor de mal
Modificări ale suprafeţei habitatelor şi speciilor rare
Modificări ale frecvenţei fenomenelor indicatoare

Cartarea habitatelor
Evidenţe pentru specii rare
Evidenţe pentru fenomenele indicatoare

Modificări ale nivelurilor de conştientizare şi participare

Studii asupra nivelului de conştientizare

Vederea 6: Indicatorii rezultatului
Amenajarea de ZPM pe tot amplasamentul proiectului

Vederea 7: Cuantificarea rezultatului
Tăierea copacilor şi defrişarea de parcele de
pădure
Îndrumar pentru relocarea exemplarelor de
floră şi plante rare
Îndrumar privind controlul speciilor introduse
şi invadatoare.
Îndrumar privind plantările şi refacerea
habitatelor

Zona de coridoare de vegetaţie plantate
Zonă de vegetaţie plantată de-a lungul cursurilor de apă
Numărul scorburilor artificiale pentru păsări, adăposturile
artificiale pentru lilieci şi zonelor de habitat pentru reptile şi
amfibieni realizate
Zonă de parcele de habitat protejat
Numărul de vaduri, canale şi heleştee realizate
Calitate superioară a apei
Activităţi întreprinse de personalul RMGC şi de colaboratorii
care implementează BMP
Vederea 2: Indicatorii efortului
Zone existente de habitate naturale
Compoziţia şi populaţiile de comunităţi existente de floră şi
faună
Fonduri şi personal furnizate de RMGC
Fonduri şi personal furnizate prin parteneriate
Planuri şi personal furnizate de guvern

Vederea 8: Ipotezele rezultatului
Condiţiile existente nu au depăşit punctul critic

Îndrumar privind lucrări în şi adiacent
cursurilor de apă
Prelevare regulată de probe de apă şi
analizarea acestora
Evidenţe ale activităţilor de conservare
Vederea 3: Cuantificarea efortului
Studiu privind situaţia ecologică de referinţă
şi actualizări anuale din programul de
monitorizare

Vederea 4: Ipotezele efortului
Datele sunt disponibile, actuale şi corecte

Rapoartele de management ale agenţiilor
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4

Responsabilităţi, bugete şi grafic de implementare

Această secţiune cuprinde Tabelele 4-1 şi 4-2 de mai jos, care prevăd
responsabilităţile, bugetele şi graficele pentru activităţile de refacere şi reabilitare
ecologică, respectiv monitorizarea habitatelor şi speciilor sălbatice.
Table 4-1.
Responsabilităţi generale cu privire la managementul refacerii şi
reabilitării ecologice
Problema

Acţiune

Tăierea copacilor
şi defrişarea unor
parcele de
pădure
Lucrări în şi
adiacent
cursurilor de apă

Implementa
re
BC-01

Pe întregul amplasament al
Proiectului

Personalul RMGC

Cost estimat
(USD)
Se va calcula

Implementa
re
BC-02

Personalul RMGC

Se va calcula

Controlul speciilor
introduse şi
invadatoare.

Implementa
re
BC-04

În locurile unde există
supratraversări de râuri sau unde
activităţile de construcţie/exploatare
se execută în partea superioară a
malului râului.
În zonele care conservarea este
gestionată activ, inclusiv parcele de
habitat şi habitate de mal.

Se va calcula

Plantarea şi
refacerea
habitatelor

Implementa
re
BC-05

Evidenţele pentru
activităţile de
conservare

Implementa
re
BC-11

Personalul RMGC
cu sprijinul
participanţilor la
programul extins de
mediu.
Personalul RMGC
cu sprijinul
participanţilor la
programul extins de
mediu.
Personalul RMGC

Tabel 4-2.
Problema

Locul de desfăşurare

Responsabilitate

În zonele care conservarea sau
refecarea este gestionată activ,
inclusiv ZPM, coridoare pentru
speciile sălbatice, parcele de habitat
şi habitate de mal.
În fiecare loc şi cu fiecare ocazie în
care se desfăşoară o acţiune

Se va calcula

Se va calcula

Responsabilităţi generale privitor la monitorizarea habitatelor şi
speciilor sălbatice
Acţiune

Locul de desfăşurare

Cartarea
habitatelor
Studiul
speciilor
sălbatice

Implementare
BC-06
Implementare
BC-07

Înregistrarea
speciilor rare

Implementare
BC-08

Pe întregul amplasament al
Proiectului
În zonele care conservarea
sau refecarea este gestionată
activ, inclusiv ZPM, coridoare
pentru speciile sălbatice,
parcele de habitat şi habitate
de mal.
Pe întregul amplasament al
Proiectului

Înregistrarea
fenomenelor
indicatoare
Studii asupra
nivelului de
conştientizare

Implementare
BC-09

Pe întregul amplasament al
Proiectului

Implementare
BC-10

Pe întregul amplasament al
Proiectului

Responsabilitate
Personalul RMGC
Personalul RMGC cu
sprijinul participanţilor la
programul extins de mediu.

Personalul RMGC cu
sprijinul participanţilor la
programul extins de mediu
Personalul RMGC
Personalul RMGC cu
sprijinul participanţilor la
programul extins de mediu.

Cost
estimat
(USD)
Se va
calcula
Se va
calcula

Se va
calcula
Se va
calcula
Se va
calcula
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Protecţia şi reconstrucţia resurselor biologice

În fazele de construcţie şi exploatare, accesul în zona industrială Roşia Montană
va fi limitat. Ca atare, exploatarea resurselor biologice de către comunităţile locale nu va
mai avea loc. La închiderea proiectului, folosinţele tradiţionale ale terenurilor vor fi
reluate şi exploatarea va putea continua. Activităţile de protecţie şi refacere întreprinse
în cadrul Planului de management al biodiversităţii vor trebui să asigure conservarea
principalelor resurse biologice şi îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a stocurilor.
Lista de control (neexhaustiva) cu exemple de functii ale mediului natural
derivate direct (flora sau fauna) sau indirect (serviciile furnizate de ecosisteme) din
diversitatea biologica ce vor fi luate în considerare în cadrul Planului de management al
biodiversităţii, respectiv în faza post-exploatare.







Funcţii de producţie
• Producţie naturala
• producţie de cherestea
• producţie de lemn de foc
• vegetaţie naturală recoltabilă pentru folosire în construcţii şi artizanat
• producţie naturala de nutreţ şi bălegar
• produse secundare (minore)
• carne de vânat (ca hrana)
• producţia de peşti, moluşte şi crustacee
• alimentare cu apă potabila
• alimentare cu apă pentru irigaţii şi utilizare industrială
• alimentare cu apă pentru energie electrică
• alimentare cu apă pentru alte teritorii/peisaje
• alimentare cu apă subterană pentru alte teritorii
• Producţie umana bazată pe resurse naturale
• producţia culturilor agricole
• producţia plantaţiilor de arbori şi arbuşti
• producţia de vegetaţie forestieră sub amenajament
• producţia de animale de fermă
• producţia de acvacultură – de apa dulce
Funcţii de suport
• aplicabilă pentru construcţii
• aplicabilă pentru aşezări rurale
• aplicabilă pentru aşezări urbane
• aplicabilă pentru industrie
• aplicabilă pentru infrastructuri
• aplicabilă pentru infrastructura de transport
• aplicabilă pentru transport rutier
• aplicabilă pentru transport pe cale ferată
• aplicabilă pentru distribuţia energiei electrice
• aplicabilă pentru activităţi de recreere şi turism
• aplicabilă pentru conservarea naturii
Funcţii regulatoare şi de prelucrare terestre
• descompunea materiei organice provenita de pe uscat
• desalinizarea naturala a solurilor
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• dezvoltarea/prevenirea poluării solurilor cu sulfaţi acizi
• mecanisme de control biologic
• împrospătarea sezonieră a solurilor
• capacitatea de stocare a apei in sol
• protecţia malurilor împotriva inundaţiilor
• protecţia solurilor
 Funcţii regulatoare şi de prelucrare acvatice
• funcţia de filtrare a apei
• funcţia de diluare a poluanţilor
• funcţia de descărcare a poluanţilor
• funcţia de spălare/curăţare
• purifcare fizică, chimică, biologică a apei
• funcţia de reţinere a poluanţilor
• reglarea debitului pentru controlul inundaţiilor
• reglarea debitului apelor curgătoare
• capacitatea de înmagazinare a apei
• capacitatea de reîncarcare a apei subterane
• capacitate de sedimentare/reţinere
• protecţie împotriva eroziunii hidrice
• prevenirea infiltraţiilor saline a apelor subterane
• prevenirea infiltraţiilor saline a apelor de suprafaţa
• transmiterea bolilor
 Funcţii regulatoare şi de prelucrare atmosferice
• filtrarea aerului
• transportul prin aer către alte regiuni
• procesarea foto-chimca a aerului (smogul)
• bararea vânturilor
• transmiterea bolilor
• sechestrarea carbonului
 Funcţii regulatoare generate de biodiversitate
• menţinerea compoziţiei genetice, a speciilor şi ecosistemelor
• menţinerea structurii spaţiale pe verticală şi orizontală şi a structurii
temporale
• menţinerea proceselor cheie pentru structurarea sau menţinerea
diversităţii biologice
• menţinerea serviciilor polenizatorilor
 Funcţii de semnificaţie
Funcţii culturale, religioase, stiintifice şi peisagere.
Necesitatea stabilirii unui Plan de Management al Biodiversităţii nu mai este pusă
în discuţie, date fiind următoarele aspecte:
 Zona ce urmează a fi afectată de proiect rămâne departe de atributele conferite
unor ecosisteme naturale, suferind o serie întreagă de influenţe antropice
majore, de la cele de tip industrial, până la cele încadrate în ramurile agricole;



Reabilitarea cadrului natural afectat (pre- şi post-proiect) pe calea succesiunii
naturale rămâne un proces de o durată extremă, rămânând ne-acceptabilă;
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Obiectivele asumate constând din setul de măsuri ce urmează a fi implementate
în vederea atenuării impactului ţin de domeniul pro-activ, presupun investiţii şi eforturi
susţinute în vederea menţinerii echilibrelor dintre factorii de mediu.
Întrebarea firească ce se naşte în primul rând se adresează oportunităţii
investiţiei versus unei atitudini de pasivitate cel puţin în ceea ce privesc factorii de
mediu.
Cum însă aşa cum s-a arătat în capitolele anterioare dedicate descrierii şi
inventarierii vieţii sălbatice din perimetrul afectat de proiect, rezulta impactul profund
asupra întregii zone, ce se întinde pe o durată de timp extrem de lungă, de ordinul
mileniilor.
Astfel de abordări nu se mai justifică în aproape nici un colţ al lumii, investiţiile
urmărind pe de o parte satisfacerea nevoilor crescânde de resurse naturale, iar pe de
cealaltă parte refacerea factorilor de mediu afectaţi.
Principiul dezvoltării durabile presupune păstrarea echilibrului între capitalul
natural şi cel construit, eficientizarea exploatării resurselor aturale şi impunerea unor
măsuri de reconstrucţie ecologică prin care să fie drastic îmbunătăţiţi parametrii factorilor
de mediu.
Chiar în centre (hot-spots) dedicate conservării naturtii cum ar fi Parcul Naţional
Yellowstone, managementul biodiversităţii este prezent. Astfel intervenţia omului
limitează dimensiunile unor anumite specii (cum este lupul Canis lupus sau cerbul nordamerican Cervus canadensis) pentru a evita conflictele (cu fermierii din zonele adiacente
pe de o parte, respectiv presiunea mare asupra speciilor de salcie Salix sp.pe de altă
parte) şi a preveni apariţia unor incidente (uciderea animalelor domestice) sau catastrofe
(eroziunea malurilor de râuri). Este limitată de asemenea desfăşurarea unor evenimente
exclusiv naturale cum sunt inundaţiile peruodice, incendiile de pădure, etc., din dorinţa
de a menţine într-o stare de vitalitate ridicată sistemele naturale şi de a beneficia din plin
de resursele oferite, inclusiv de serviciile rezultate.
Justificarea acestor intervenţii este pe de o parte fundamentată ştiinţific, având în
vedere argumente ce ţin de ecologie (păstrarea unor indici cât mai înalţi de
biodiversitate, satisfacerea nevoilor unui număr cât mai mare de specii, menţinerea
echilibrelor naturale, etc.), existând de cele mai multe ori şi raţionamente subiective ce
ţin de ancorarea în mentalitatea ego-centrică la care omul rămâne tributar. Astfel
estetica peisajului, asigurarea accesului la resurse, etc., toate implică un management al
biodiversităţii mai mult sau mai puţin accentuat, mai mult sau mai puţin activ.
Astfel chiar dacă există cvasi-unanima părere conform căreia este mai bine ca
natura să fie lăsată în pace şi să îşi urmeze cursul, experienţa a demonstrat printr-o
serie întreagă de experimente şi experienţe tragice, că din pacate, datorită inttervenţiei
omului în echilibrele naturale încă de milenii, funcţionarea independentă a ecosistemelor
nu mai este posibilă datorită golurilor, verigilor lipsă a scăpărilor energetice, etc.
Obiectivele de conservare nu se mai pot îndeplini fără un management adecvat
al biodiversităţii ce presupune o permanentă implicare a factorului antropic în reglarea
unor parametrii. Nici chiar zone unde se presupunea funcţional acest sistem de
echilibrare naturală se dovedesc a fi ineficiente.
Aşadar demararea unui proiect de o anvergură asemeni celei propuse a se
desfăşura în zona Roşia Montana presupune de la sine un Management al biodiversităţii
de o înaltă calitate.
In acest sens se porneşte de la ideea dependenţei intime dintre specii şi
habitatele lor.
Datorită activităţilor antropice, întreaga zonă a suferit transformări dramatice ce
s-au întins pe o perioadă extrem de lungă. Apare astfel un mozaic extrem de franjurat de
ecosisteme dominate de cele antropice (căi de comunicaţie, aşezări umane, facilităţi
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industriale, puncte de interes social, etc.) la care se adaugă cele semi-naturale (agroecosisteme, sisteme agro-silvice, etc.) şi în foarte mică măsură sisteme naturale (păduri,
lunci, etc.) care rămân însă extrem de izolate, afectând suprafeţe insignifiante.
Ori în cazul de faţă tocmai acest mozaic complex de elemente amalgamate,
naturale cu cele semi-naturale respectiv antropice a făcut ca cea mai mare parte a
Carpaţilor Occidentali să beneficieze pe de o parte de o dezvoltare socio-economică
înaltă, de un cadru natural cu o serie întreagă de atribute pozitive, indici ai biodiversităţii
conservaţi la nivele acceptabile.
In această matrice a Carpaţilor Occidentali se disting atât puncte de interes
pentru biodiversitate (hot-spots) cum ar fi Cheile-Turzii, Rimetea-Piatra Secuiului, Piatra
Cetii, zona Parcului Natural Apuseni (mai cu seamă Platoul Padiş), cât şi puncte de
impact major aşa cum sunt Zlatna, Roşia Montana, Roşia Poieni, baia de Arieş,
Câmpeni, etc.
In cazul nostru, abordarea va fi direcţionată spre creşterea capacităţii de suport a
unor habitate în scopul preluării sarcinii ecologice şi compensării pierderilor din biostrate.
Abordarea simplistă de a crea un covor cât mai compact de vegetaţie forestieră
este total eronată şi va fi evitată în abordarea managementului biodiversităţii din zona
Roşia Montană ţinându-se cont de următoarele:
 Pădurile ce urmează a fi afectate de proiect reprezintă un procent de abia 18,7%
din totalul suprafeţelor afectate (în comparaţie cu fâneţe: 58,6%), dintre acestea
doar puţine putând fi considerate într-o stare funcţională din punct de vedere
ecologic, sănătoasă;



Masivele de pădure din imediata proximitate lipsesc, fiind astfel inutilă crearea
unor suprafeţe extinse împădurite care să ofere refugiu unor specii potenţial
afectate;



Sensibilitatea speciilor caracteristice masivelor împădurite face ca acestea să
evite mai mult ca sigur astfel de habitate, chiar dacă s-ar afla într-o formă
acceptabilă, datorită existenţei impactelor din perimetrele aflate în proximitate
unde vor fi puse în funcţiune facilităţile industriale;
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Agro-ecosisteme (Câmpia Aiudului) respectiv sisteme antropice urbane (Alba-Iulia) situate în
imediata proximitate a zonei Roşia Montana

Mozaicul de ecosisteme caracteristice Carpaţilor Occidentali (Valea Arieşului) şi tipul
aşezărilor umane – se observă lipsa aglomerării şi laxitatea habitatelor antropice de tip rural
Durata extrem de lungă de stabilire şi funcţionalizare a unui astfel de sistem
(lipsa micorizelor, lipsa stratului humic, etc.);
Succesul improbabil al unui astfel de demers ţinând seama de multitudinea
factorilor perturbatori.
In cadrul programului de management al biodiversităţii se are în vedere în primul
rând refacerea pe cât posibil a proporţionalităţii elementelor de cadru natural dislocate
prin intermediul unei reţele ecologice funcţionale compensatorii având următoarele
obiective:
 Atenuarea efectului „GAP”;
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Preluarea sarcinii din biostratele afectate;



Continuarea asigurării eco-stabilităţii;



Asigurarea continuităţii de servicii din sfera factorilor naturali;



Atenuarea impactelor asupra ecosistemelor adiacente;



Garantarea succesului re-naturării post-exploatare.
Explicarea termenilor legaţi de Reţeaua Ecologică Funcţională Compensatorie
propusă:
 Reţea – presupune crearea unui sistem de habitate interconectate care să
cuprindă elemente tridimensionale (atât pozitive – plantaje, stâncării, alte
structuri erecte) cât şi negative (excavaţii pentru favorizarea instalării unor
asociaţii şi comunităţi de zone umede sau caracteristice mediului subteran
superficial, etc.). In cadrul acestei reţele sunt cuprinse următoarele elemente:
• rezervoare de biodiversitate care sunt reprezentate de habitate naturale
ţintă de dimensiuni mari, care să răspundă necesităţilor ecologice
(spaţiale şi trofice) ale speciei criteriu;
• coridoarele sunt habitate alungite asemănătoare ca structură
rezervoarelor de biodiversitate şi care facilitează deplasarea elementelor
caracteristice habitatului respectiv de-a lungul său;
• punctele nodale apar la intersecţia coridoarelor ecologice, putând fi de
acelaşi tip sau heterogene, atunci câd tipurile de coridoare ecologice ce
se întrepătrund sunt diferite;
• matricea este reprezentată de ansamblul de habitate pe care se
suprapun rezervoarele, coridoarele şi punctele nodale.
Atributul esenţial al unei reţele ecologice este conectivitatea. Acest atribut
asigură deplasarea elementelor între punctele reţelei ecologice şi comunicarea
atât în interiorul său cât şi spre exterior, făcând legătura cu alte asemenea reţele
sau masive de habitate în stare naturală.
Pe lângă conectivitate, reţeaua ecologică beneficiază de un efect de margine
(„edge effect”) extrem de înalt, datorită zonelor multiple de contact cu habitatele
matricii ce formează aşa numitele zone de ecoton, caracterizate pe de o parte
de o biodiversitate înaltă (posibilitatea adăpostirii atât a speciilor matricii cât şi a
reţelei), dar care sunt supuse unor presiuni destabilizatoare mari, fapt ce impune
implementarea unui management permanent acordat le cerinţele de mediu ale
speciilor criteriu.
 Ecologică – este atributul ce desemnează scopul creerii reţelei ca fiind acela
destinat păstrării echilibrelor naturale şi a menţinerii unor parametrii pozitivi ai
factorilor de mediu;



Funcţională – presupune constituirea unui ansamblu de elemente care să se
încadreze în elementele topo—climatice şi să fie acceptate de ansamblul
speciilor caracteristice de floră şi faună, îndeplinind pe de o parte rolul de suport
al acestora şi pe de altă parte rolul de servicii asociate habitatelor naturale;



Compensatorie – desemnează rolul adiţional pe care această reţea îl va juca în
cadrul acestui proiect, acela de a atenua efectul de „GAP” în biostrate şi de a
prelua sarcina intervenită prin distrugerea unor habitate, oferind posibilitatea
supravieţuirii elementelor de floră şi faună.
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Dat fiind faptul că factorul de mediu sol, din punct de vedere al funcţiei de
substrat este extrem de limitat la nivelul prezentului proiect, strategia abordată se va axa
pe o creştere a capacităţii de suport a habitatelor din imediata proximitate a zonei de
implementare a proiectului în spiritul cel mai fidel cu putinţă a principiilor ce au consacrat
conceptul de dezvoltare durabilă.
In cadrul reţelei ecologice funcţionale compensatorii se vor include în vederea
replicării doar elemente aparţinând paletei de habitate naturale locale evitându-se
introducerea de specii alohtone sau elemente extrazonale.
Pornind de la matricea regională (vezi planşa 1), s-au identificat punctele de
impact major, perimetrele de impact mediu, precum şi perimetrele de habitate ce se
regăsesc într-o stare de conservare acceptabilă.
Intr-o primă fază se are în vedere crearea unui sistem tampon, care să izoleze
zona de impact mediu în interiorul căreia să fie cuprinse zonele de impact major.
Intre perimetrele de impact mediu şi zonele tampon se vor interpune perdele de
protecţie şi bio-structuri de diminuare a impactelor astfel încât să se reducă acţiunea
factorilor perturbatori asupra reţelei propriu-zise. Perdelele de protecţie vor fi asamblate
din elemente rezistente, cu vitalitate crescută, euribionte, dar a căror dinamică să poată
fi uşor ţinută sub control, fapt absolut necesar în faza post-exploatare când acestea se
vor înlocui cu elemente aparţinând reţelei ecologice funcţionale compensatorii.
Habitatele naturale adiacente compacte, de tipul rezervoarelor vor fi supuse unui
management intensiv de reabilitare şi reconstrucţie în vederea compactizării lor şi acolo
unde este posibil a largirii acestora şi a reducerii franjurării tocmai pentru diminuarea
efectului de margibe şi creşterea stabilităţii naturale.
Intreaga zonă va dobândi un grad de conectivitate crescut prin amplasarea de
coridoare ecologice atât în cadrul zonei tampon cât şi între aceasta şi „rezervoare”.
In interiorul zonei de impact mediu, ce va fi cuprinsă în perimetrul avut în vedere
pentru implementarea proiectului de exploatare, vor fi evidenţiate puncte de legătură cu
zona tampon şi care vor fi treptat renaturate centrifug, închizând în cele din urmă în
etapa post-exploatare golul creat.
In acest sens, pe baza analizei de detaliu al aerofotoggramelor de rezoluţie
înaltă, au fost identificate o serie întreagă de posibile zone de conectivitate, alegându-se
un model funcţional de realizare al unor astfel de culoare (vezi Planşa 2).
Se va insista asupra realizării unui sistem diversificat, suprapus de habitate în
cadrul reţelei ecologice asigurând astfel o creştere a diversităţii habitatelor în scopul
susţinerii unui număr cât mai mare de specii.
Sunt propuse mai multe astfel de modele de coridoare ecologice, dintre care cele
mai des utilizate vor fi cele din lungul căilor de acces, respectiv a celor de tipul limitelor
de proprietăţi existente în zona Roşia Montana.





Coridoarele ecologice din lungul căilor de acces vor avea următoarea structură:
In imediata proximitate a suprafeţei carosabile se va dispune o bandă lată de
până la 0,5m cu pietriş de calcar care pe lângă rolul de sporire a vizibilităţii (în
special pe timp de noapte) a suprafeţei carosabile (fie eau asfaltată sau
pietruită), va reţine mare parte din afluxul de substanălate de pe căile de acces,
fiind reţinut de roca poroasă;
Surplusul de ape va ajunge în rigole pe fundul cărora se vor dispune incastraţii
de rocă ce vor diminua viteza de scurgere a apelor şi vor reţine parte din
încărcătura acestora, formându-se astfel un mediu-tampon pe fundul rigolelor,
care prin curăţare periodică va evita colmatarea unor zone umede sau poluarea
unor cursuri de apă;
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In conexiune cu rigolele, se are în vedere realizarea unui sistem de poldere care
vopr prelua printr-un sistem similar „prea-plinului” surplusul de ape la ploi mari
sau viituri. Dimensionarea acestora se va face în funcţie de disponibilitatea
terenului, variind de la câţiva zeci de centimetri în lăţime şi până la câţiva metri..
Prin această măsură se vor reface medii de zone umede care sporesc în mod
considerabil indicii de biodiversitate şi furnizează un set de servicii de o
deosebită valoare (tampon termic, sistem de reţinere a particulelor în suspensie,
reţinerea surplusului de ape, rol denitrificator, etc.);

Tipuri de coridoare ecologice propuse: în lungul căilor de acces, respectiv de tipul limitelor
tradiţionale, locale de proprietăţi
Coridoarele ecologice de tipul limitelor de proprietăţi:
Aceste coridoare ecologice au o morfolohgie complexă, cuprinzând în
componenţa lor o serie întreagă de habitate reprezentative de o relevanţă aparte pentru
speciile de floră şi faună. Acest model a fost conceput ca rmare a observaţiilor din teren
asupra habitatelor dezvoltate pe limitele de proprietăţi, multe dintre acestea marcate cu
mult timp în urmă fapt ce a favorizat constituirea unui ecosistem aparte, caracteristică
locală a zonei Roşia Montana. Particularităţile acestui tip de ecosistem constau din
posibilitatea de a repeta unele din principalele modulele componente.
Principalele module componente ale acestui tip de coridor sunt:
 bandă de vegetaţie ierboasă de tipul fânaţelor sau a pajiştilor bogate,
conformaţia acestora fiind dată de tipul de management: cosit târziu, repectiv
păşunat raţional; lăţimea acestei zone este preferabil a avea un minim de 3 metri
şi un optim de 6-7 metri;



bandă de vegetaţie ruderalizată, presărată cu arbuşti de păducel (Crataegus
monogyna), porumbar (Prunus spinosa) sau corn (Cornus mas) ce se dezvoltă în
imediata proximitate a componentei murale;



componenta murală constă din aglomerări de pietre şi bolovani ce se constituie
în garduri de înălţimi cuprinse între 30 şi 90 cm şi lăţimi între 30 şi 60 cm, cu
goluri şi pe alocuri năruiri, oferind o multitudine de nişe ecologice, bioschene şi
sinuzii de o valoare deosebită pentru specii de microfaună de vertebrate,
respectiv nevertebrate; In funţie de expoziţie, componenta murală este
completată de vegetaţie etrofilă, schiafilă, umbrofilă sau chiar higrofilă (muşchi,
ferigi, etc.), solidarizată de vegetaţie repentă (mai cu seamă iederă). Asocierea
acestei componente cu specii sempervirescente (Buxus sp., Ligustrum sp.,
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Juniperus sp.,) în punctele critice de impact cu pulberi în suspensie, funcţionează
extrem de eficient în reţinerea particulelor de praf, reprezentând de asemenea un
obstacol important împotriva vântului (prevenirea rafalelor de vânt, a troienirii pe
timp de iarnă, etc.) şi mai cu seamă un adăpost valoros penru specii de păsări pe
tot timpul anului.



componenta nemorală cuprinde specii cât mai diverse aparţinând florei sponane
locale cu port arbustiv (Corylus avellana) asociate cu specii lemnoase
arborescente (Tilia cordata, Quercus sp., Fagus sylvatica, Carpinus betulus,
Betula pendula, Alnus sp., etc.). O importanţă aparte în au speciile de frasin
(Fraxinus excelsior) şi salcie (Salix sp.) pe terenurile mai umede, care prin tăiere
„în scaun” oferă habitat deosebit de valoros penru cuibărire, adăpost, etc.
Componenta nemorală se poate întregi prin introducerea speciilor de plop
autohton (Populus tremula) a cărui creştere rapidă asigură o protecţie sporită la
vânt.



componenta arbustivă încheie liziera, fiind preferate speci de măceş (Rosa
canina).
Iniţiativele privind Managementul biodiversităţii vor fi centralizate de RMGC în
toate fazele proiectului pentru a minimiza formele de impact asupra biodiversităţii şi a
conserva astfel diversitatea biologică din zona de influenţă a proiectului. Iniţiativele
propuse au fost elaborate de asemenea potrivit cadrului legal şi de reglementare
referitoare la conservarea biodiversităţii din România (inclusiv al convenţiilor
internaţionale).
Analizele detaliate ale situaţiei de referinţă efectuate în cadrul activităţilor de preconstrucţie au arătat că zona este de prioritate de conservare redusă. Scopul Planului
de management al biodiversităţii cuprinde deci şi îmbunătăţirea condiţiilor ecologice
existente, care s-au degradat prin secole de exploatare minieră.
Planul de management al biodiversităţii se adresează cerinţelor din toate fazele
proiectului, respectiv construcţie, exploatare şi închidere. Ca atare, abordările descrise
în plan urmăresc să corespundă activităţilor proiectului. Planul de management al
biodiversităţii incorporează trei abordări integrate. Acestea sunt:
 Conservare şi reabilitare şi reconstrucţie ecologică;



Monitorizarea habitatelor şi speciilor sălbatice;



Realizarea unei baze de date dedicate biodiversităţii locale;



Promovarea eticii de administrare;



Evaluarea măsurilor de conservare, reabilitare şi reconstrucţie ecologică;

Etapizarea activităţilor vizând implementarea Planului de Management al
Biodiversităţii
Realizarea Reţelei Ecologice Funcţionale Compensatorii propuse ia seama de
ideile divizate privind oportuntatea creeri (sau mai precis, a re-creerii în cazul nostru)
unui sistem de ecosisteme în cadrul unei matrici date de tipul LOS, respectiv SLOSS.
Acest concept se referă în special la dimensiunea aleasă penru reconstrucţia
ecologică.
Tipul LOS se referă la oportunitatea creerii unui habitat cât mai contigu, lipsit de
întreruperi datorate factorilor antropici, ce se pretează foarte bine unor specii de faună
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de tipul celor din interiorul pădrilor, a speciilor mega-carismatice cum ar fi carnivorele
sau ierbivorele mari ce au nevoie de suprafeţe întinse de habitat favorabil. Acest tip a
cărei denumire derivă de la sintagma Large-or-Small, ţine să scoată în evidenţă punctele
tari ale unei strategii care să urmeze refacerea unui cât mai mare perimetru de habitate
naturale faţă de refacerea unui habitat pe o suprafaţă mai restrânsă.
Cel de-al doilea tip, SLOSS, porneşte de la sintagma Single-Large-or –SeveralSmall prin care se pune în discuţie calea de urmat în cazul reconstrucţiilor ecologice, a
cărei oportunitate oscilează între o singură suprafaţă mare de reconstruit sau mai multe
suprafeţe mai mici.
In tabelul de mai jos sunt prezentate sintetic atributele fiecărei dintre aceste
strategii.
LOS

SLOSS

Sporirea calităţii factorului de mediu apă şi o
protecţie avansată a acvferelor şi a apelor de
suprafaţă

Habitate
de
tipul
”Stepping-stones”
ce
favorizează dispersia speciilor şi recolonizaea
unor noi areale

Conectivitate inferioară

Diversitate mare de specii

Habitate continue (uneori singulare) ce susţin
populaţii ale unor specii „de interior”

Populaţii importante
euribionte

Habitat cheie şi refugiu pentru vertebratele ce
necesită areale întinse

Asigură
heterogenitatea
matricii
asigurând adăpost în faţa prădătorilor

Sursă-rezervor valoros de specii pentru matricea
adiacentă

Habitate variate ce susţin unele specii strict adaptate
unor astfel de condiţii

Favorizarea unor specii de ecoton ce apar în
habitatele proximale

Protecţie eficientă a unor habitate restrânse sau
a unor specii rare

Cicluri apropiate de cele naturale

Management facil

Zone tampon pentru fenomene de impact de
mediu major

Derivă managerială redusă

de

specii

de

ecoton

şi

locale

In tabelul de mai sus, au fost notate cu bold, aributele care în opinia noastră sunt
importante pentru zona Roşia Montana.
După cum se observă există puncte de interes atât pentru abordarea unui tip de
strategie, cât şi a celuilat.
Cu toate acestea, abordarea nostră va pune accentul pe dezvoltarea unei
strategii ce va combina aceste elemente, tocmai pentru a putea atinge un număr cât mai
mare de beneficii.
De asemenea s-a ţinut seama de un aspect extrem de important şi anume acela
că proiectul urmează a se dezvolta într-o zonă puternic impactată, de forma unei matrici
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laxe în care elementele naturale au o prezenţă limitată, timidă, foarte apropiată de tipul
SLOSS.
Strategia Planului de Management va urmări, menţinerea proporţionalităţii dintre
habitatele prezente şi crearea unui sistem complex, stabil şi mult mai eficient de tip
SLOSS, la care să se conecteze cel puţin două nuclee de tip LOS care astfel să
sporească stabilitatea reţelei şi să îi confere o eficienţă sporită în diminuarea impactelor
şi atenuarea efectului GAP.
De asemenea din lista de specii evidenţiate în procesul de evaluare a stării
biodiversităţii din zona Roşia Montana, speciile de interior (de pădure) sau speciile cu
cerinţe aparte pentru habitate contigue, întinse, apar doar ocazional, nefiind
caracteristice zonei.
Astfel este cu totul hazardată şi ne-realistă fixarea unor obiective ce depăşesc cu
mult oferta ecologică a zonei.
Realizarea Reţelei Ecologice Funcţionale Compensatorii în relaţie cu proiectul de
exploatare din zona Roşia Montana, va presupune abordarea unor paşi pre-stabiliţi ca
urmare a unei analize a priorităţilor vizând conservarea elementelor factorilor de mediu,
a biodiversităţii în mod particular.
In acest sens s-a urmărit corelarea paşilor de evoluţie a Reţelei Ecologice
Funcţionale Compensatorii cu stadiile de dezvoltare a investiţiilor prevăzute în cadrul
proiectului.
In acest sens s-a urmărit îndeaproape structura pe principalii ani de dezvoltare
după cum urmează:
Anul „0”:
In anul „0” ce coincide cu demararea proiectului şi punerea în operă a
principalelor elemente ale infrastructurii de transport rutier industrial se are în vedere
demararea acţiunilor de realizare a perdelelor de protecţie din lungul principalelor căi de
transport industrial. prioritizarea lucrărilor va fi centrată pe gradientul de aglomerare a
locuirii/activităţilor umane, în scopul asigurării unei protecţii efective a sănătăţii şi de
minimizare a poluării în special cu praf.
Funcţionalitatea perdelelor de protecţie va urmări în mod particular capacitatea
de reţinere a prafului de către bio-structurile avute în vedere, dar şi de reţinere şi
asimilare a suspensiilor purtate de apele meteorice, de suprafaţă, etc.
Se va urmări astfel realizarea până în anul 2 de activitatre, a sistemului de
perdele de protecţie duble (situate de o parte şi de cealaltă a căiulor de acces, precum şi
a perdelelor de protecţie din jurul principalelor puncte de activitate, pe o lungime totală
de 23872,55 m, având o lăţime medie estimată la 4 metri.
Astfel suprafaţa totală acoperită de perdelele de protecţie se va cifra în jurul
valorii de 9,54 ha ce vor fi supuse în mod activ şi direct acţiunilor de reconstrucţie
ecologică.
In această etapă se va pune la punct şi sistemul de protocoale de monitoring şi
evaluare a biodiversităţii pornind de la un complex de specii cheie.
Selectarea speciilor cheie
Speciile cheie ce vor face obiectul monitoringului ecologic şi al evaluării vor fi
selectate din listele speciilor semnala şi potenţiale din zona Roşia Montana, urmărinduse următoarele atribute:
1. relevanţa pentru sistemul bio-ecocenotic local/regional;
2. apartenenţa la sisteme, lanţuri şi piramide trofice complexe;
3. plasticitatea ecologică – se vor lua în consideraţie atât specii euribionte cât şi specii
stenobionte adaptate îngust unor habitate cu relevanţă locală majoră;
4. caracterul de protecţie, raritate, relevanţă ştiinţifică sau valenţa economică;
5. capacitatea de identificare facilă de către operatorii de teren;
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6. posibilitatea practică a populaţiilor în cauză de a fi supuse interpretării statistice;
7. capacitatea bioindicatoare, etc.
Setul de elemente de floră şi faună criteriu, se estimează a cuprinde aproximativ
100 de taxoni.
Pentru monitorizarea eficientă, posibilitatea de interpretare în timp real a
informaţiei şi de modelare a evoluţiei Reţelei Ecologice Funcţionale Compensatorii se va
constitui un sistem de baze de date utilizându-se platforma de programe GIS, racordată
la sistemul naţional de monitorizare a biodiversităţii BIMS.
Se va asigura astfel modalitatea de acces în deplină transparenţă a datelor
referitoare la biodiversitate, obiectivitatea bazată pe realităţi fundamentate ştiinţific de
inclus în procesul decizional şi nu în ultimul rând realizarea unui sistem comparativ de
referinţă.
Programul de monitoring al biodiversităţii va cuprinde protocoale dedicate fiecărui
grup
taxonomic
major:
plante,
nevertebrate,
vertebrate/peşt/herpetofaună/păsări/micromamifere/mamifere mari.
Anul 7:
Spre anul “7” se preconizează finalizarea reţelei de perdele de protecţie
desfăşurate de-a lungul căilor de comunicaţie şi în preajma perimetrelor supuse
impactelor majore.
In unele zone, perdelele de protecţie vor fi dublate de coridoare ecologice care
vor amplifica funcţiile acestora, împreună constituindu-se într-un sstem bine închegat
destinat creşterii conectivităţii.
Coridoarele ecologice se preconizează a fi rasate de asemenea, fiind distribuite
pe conturul unor structuri dezvoltate de proiect. Pe lângă rolul funcţional avut în
asigurarea suportului şi a dinamicii elemenelor de floră dar mai cu seamă de faună,
coridoarele ecologice, prin amplasamentele alese, conformaţia spaţială şi structura
intimă a acestora vor juca şi importante roluri de diminuare a factorilor de mediu cu
impact negativ.
Astfel, amplasarea acestor structuri de-a lungul curbelor de nivel al haldelor ce
urmează a fi stabilizate va contribui la procesul de fixare, oprind curgerile torenţiale şi
eroziunea de-a lungul pantei. In plus aspectul de „gard-viu” (hayes/hedges) va reface
eisajul tipic local în care se distinge în mod clar această matrice.
Dispunerea culoarelor ecologice urmăreşte în primul rând creşterea conectivităţii
dintre elementele de tip „insulă” şi „rezervor” ale Reţelei Ecologice Funcţionale
Compenatorii propuse, constituindu-se în adevărate artere vii ale sistemului.
Lungimea totală a coridoarelor ecologice va fi de aprox 57 km, care la o lăţime
medie de 4 metri va reprezenta 22,8 ha.
Structura coridoarelor ecologice a fost abordată anterior, urmărindu-se
replicarea unor modele locale, pre-existente.
Cu toate acestea structura intimă a fiecărui sector de coridor ecologic va fi atent
aleasă în scopul asigurării nişei ecologice spaţiale speciilor ţintă penru care acestea au
fost constituite.
In baza interpretărilor realizate la nivelul bazei de date a biodiversităţii, se vor
identifica principalele populaţii criteriu, stabilindu-se necesităţile dinamice ale aestora şi
cerinţele de conectivitate.
In acest mod se va pune la punct metodologia prin care să se găsească cele mai
potrivite raspunsuri la cerintele ridicate de speciile criteriu.
Practic fiecare sector de coridor ecologic va fi creat în mod individual, urmare a
atentei analize a cerinţelor ecologice specifice, în final realizându-se un ansamblu de
înşiruiri de eco-sisteme liniare care să răspundă cerinţelor impuse pe de o parte de
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acţiunea factorilor de impact, iar pe de altă parte nevoilor dinamice ale elemenelor de
floră şi faună.
Tipul coridoarelor ecologice va fi dominat de cel nemoral, în compoziţia căruia,
elementul central va fi reprezentat de specii lemnoase din flora spontană primară locală.
Cu toate acestea, în funţie de specia criteriu căreia îi este destinat coridorul, vor
fi incluse şi elemente eremiale sau de zone umede.
Pe lângă coridoarele ecologice, vor fi selectate şi insule de dimensiuni reduse, ce
vor fi amenajate în perimerele ferite de impact şi spre care nu există posibilitatea de
moment a conectării directe la Reţeaua Ecologică Funcţională Compensatorie propusă
şi care vor funcţiona asemeni unor „stepping stones”, contribuind astfel la îmbunătăţirea
conectivităţii şi la asigurarea unor mici zone de refugiu.
O atenţie aparte specială va fi îndreptată şi spre realizarea unor structuri
conective artificiale de tipul ecoductelor, punându-se accentul pe structuri de
subtraversare ce vor permite scurgerea apelor pluviale şi mşcarea transversală pe căile
de acces a elementelor de faună.
Spre anul 7 vor fi abordate şi o serie întreagă de acţiuni de reconstrucţie
ecologică a unor perimetre forestiere, abordându-se pe cale experimentală o serie
întreagă de aspecte practice privind rezistenţa unor specii, soiuri, varietăţi aparţinând
florei spontane locale şi nu numai la impactele existente în zonă sau reaizându-se un
model de compoziţie care să răspună în mod plenar cerinţelor ecologice ale ansamblelor
de faună şi floră dar care să asigure şi o funcţionalitate înaltă spre diminuarea
impactelor.
Structura ţel urmărită va fi îndreptată înspre structura primară a ecosistemelor
nemorale, adică în mod particular înspre tipurile de pădure de fag, fag în amestec cu
alte specii de foioase, respecctiv spre tipul de pădure de amestec foios (predominat de
fag) şi specii răşinoase (în special brad şi molid).
Anul 10:
In anul 10 se preconizează a se aborda acţiunea de reconstrucţie forestieră din
perimetrul patrimonial Roşia Montana ce se va constitui într-unul din cele mai mari şi mai
compacte refugii pentru biodiversitate, îndeplinind însă şi funcţiuni derivate cum ar fi:
asigurarea de resurse naturale secundare, asigurarea unor funcţiuni ecologice,
destinaţie cheie pentru turismul local, etc.
Prin această acţiune se urmăreşte realizarea unui punct nodal al reţeelei,
dominat de masive împădurite în alternanţă cu ecosisteme de pajişte şi zone umede
centrate pe luciile de apă existente: Tăul Brazi, Tăul Anghel şi Tăul cel Mare.
In cadrul aestui erimetru se va organiza şi un traseu ecologic educativ îndeplinind
funcţia de educare ecologică, acţiune ce se va dezvolta în relaţie cu un Program de
lucru cu comunităţile locale şi având drept scop promovarea practicilor turistice.
In această etapă se va realiza şi o primă evaluare a efcienţei sistemului de
coridoare ecologice şi perdele de protecţie, precum şi un amplu program de reabilitare,
restructurare şi refacere a perimetrelor puternic impactate.
In această perioadă se va realiza şi un inventar al terenurilor degradate sau
favorabile pentru plantarea vegetaţiei forestiere.
Se va rmări umplerea golurilor existente de pădure şi a unor coridoare de
comunicaţie de tip forestier dintre trupurile de pădure existente.
Anul14:
In baza evaluării anterioare a suprafeţelor disponibile pentru împădurire, se va
realiza o etapizare şi o prioritizare a acţiunilor propriu-zise.
Profitând de experienţa acumulată în perioada anterioară, precum şi de datele
experimentale furnizate de acţiunile de reconstrucţie ecologică, se va porni demara
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programul de împădurire a unor suprafeţe în scopul refacerii unor masive, închegării şi
compactizării acestora.
Scopul final al acestei acţiuni va consta în crearea unor rezervoare de
biodiversitate în zonele adiacente perimetrului de implementare al proiectului ce vor fi
puse în legătură cu Reţeaua Ecologică Funcţională Compensatorie a proiectului. O
primă schiţă a perimetrelor de maxim interes pentru reâmpădurire este propus în cadrul
Planşei aferente anului 14 de evoluţie al Reţelei Ecologice Funcţionale Compensatorii.
De asemenea, se va aborda acţiunea de reconstrucţie ecologică a habitatelor
ripariene care pe perioada de maxim al exploatării vor prelua mare parte a impactelor.
Se va crea astfel un nou tip major de coridor ecologic, dominat de ecosisteme
caracteristice zoneor ripariene, care pe lângă măsuri de reabilitare şi revitalizare a
cursurilor de ape propriu zise vor viza şi crearea unor perdele forestiere tipice în
compoziţia cărora să intre specii cum ar fi salcia, plopul, frasinul dar mai cu seamă
arinul.
Anul 16:
In anul 16 se va aborda etapa de reconstrucţie ecologică a zonelor de stâncărie
ale barajelor (ale iazului de decantare, de retenţie, etc.).
Se va opta pe o strategie de refacere a habitatelor de stâcărie pre-existente,
făcându-se apel la copertări insulare, la pavoazări cu material sedimentar (calcar) şi la
re-colonizarea cu petice de vegetaţie specifică, petrofilă şi calcifilă.
In ceea ce privesc terasele descoperite ale puţurilor de exploatare se va opta în
principal pe re-copertări insulare cu sol vegetal şi la crearea unor râie de vegetaţie în
zonele cu potenţial torenţial, penru stoparea proceselor erozive.
Pe fundul carierelor se vor realiza structuri favorizante instalării unor habitate de
zone umede, în care procesele de sedimentare şi bio-filtrare şi bio-epurare să devină
dominante.
Anul 19:
Reţeaua Ecologică Funcţională Compensatorie devine completă, cu cea mai
mare parte a punctelor nodale devenind refugii pentru biodiversitate, rezervoarele fiind
bine închegate, beneficiind de o capacitate de suport sporită.
In această etapă când procesele de exploatare au fost încheiate iar impactele sau anulat, se va trece pe o strategie de umplere a ochiurilor reţelei şi de formare a unei
aşa numite eco-blanket care să se apropie de stadii primare ale cadrului natural local.
Suprafaţa re-copertată a iazului de decantare va putea îndeplini funcţiuni multiple
în relaţie cu dezvoltarea unor practici de dezvoltare durabilă eco-turistice (realizarea
unui traseu de golf) sau economice (plantaţii de brazi pentru Crăciun).
Se va pune accentul pe promovarea practicilor de exploatare a resurselor
naturale secundare, care să fie în măsură să preia cel puţin parţial presiunea
necesarului ocupaţional local.
Specii din flora spontană locală de inclus în cadrul Reţelei Ecologice Funcţionale
Compensatorii:
Genul
Fraxinus
Corylus
Spiraea
Spiraea
Spiraea
Cornus
Cornus
Rosa

Specia
excelsior
avellana
vanhoutei
ulmifolia
salicifolia
mas
sanguinea
canina
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Genul
Crataegus
Quercus
Quercus
Populus
Tilia
Prunus
Prunus
Ligustrum
Fagus
Pinus
Salix
Salix
Salix
Picea
Abies
Betula
Carpinus
Alnus
Alnus
Alnus
Sorbus
Rhamnus
Pyrus
Malus
Sambuccus
Acer
Acer
Ulmus
Evonymus
Hedera

Specia
monogyna
robur
petraea
tremula
cordata
spinosa
cerasus
vulgare
sylvatica
sylvestris
capraea
fragilis
viridis
abies
alba
pendula
betulus
viridis
glutinosa
incana
aucuparia
frangula
pyraster
sylvestris
nigra
pseudoplatanus
campestris
laevis
europaeus
helix

Specii alohtone sau extrazonale luate în considerare pentru completarea
perdelelor de protecţie, alături de speciile din flora locală spontană:
Genul
Buxus
Robinia
Hippophaes
Ailanthus
Juniperus

Specia
sempervirens
pseudaccacia
rhamnoides
altissima
communis
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ANEXA 1. LEGISLATIE NATIONALA SI CONVENTII
INTERNATIONALE RELEVANTE PE BIODIVERSITATE
Convenţii privind biodiversitatea şi cadrul de reglementare

Politicile operaţionale ale grupului băncii mondiale
Conţinutul acestui Plan de management al biodiversităţii a fost conceput să
corespundă cerinţelor generale privind documentaţia ale Grupului Băncii Mondiale
pentru proiectele de Categoria “A”. În secţiunea de faţă sunt descrise politicile
operaţionale aplicabile ale Grupului Băncii Mondiale legate de conservarea
biodiversităţii.
Politica operaţională 4.04 – Habitate naturale
Această politică afirmă angajamentul Grupului Băncii Mondiale de a promova şi
sprijini conservarea habitatelor naturale şi îmbunătăţirea folosinţei terenurilor şi protecţia,
menţinerea şi reabilitarea habitatelor naturale şi ale funcţiunilor lor în finanţarea
proiectelor. Grupul Băncii Mondiale nu sprijină proiecte care implică transformarea
semnificativă sau degradarea habitatelor naturale cu rol critic.
Politica operaţională 4.36 – Silvicultură
Implicarea Grupului Băncii Mondiale în sectorul forestier urmăreşte să reducă
despăduririle, să pună în valoare contribuţia la mediu a zonelor împădurite, să
promoveze reîmpăduririle, să reducă sărăcia şi să încurajeze dezvoltarea economică.
Grupul Băncii Mondiale nu finanţează activităţi e defrişare în scopuri comerciale sau
achiziţionarea de echipamente forestiere care să fie folosite în păduri primare umede
tropicale (deşi nici una dintre aceste situaţii nu se aplică la proiectul Roşia Montană).
Această politică este în curs de revizuire în prezent.
Convenţii internaţionale
Scurt istoric al preocupărilor de ordin juridic în direcţia protecţiei naturii pe plan mondial
Deşi, există o regulă cutumiară însă deplin acceptată în dreptul internaţional
conform căreia fiecare stat reprezintă o entitate suverană, ce îşi exercită drepturile în
deplinătate asupra resurselor vii sau ne-vii, spaţiului terestru, maritim, aerian, etc.
Această cutumă este întărită de Principiul 21 al Declaraţiei de la Stockholm (1972)
respectiv de Principiului 2 al Declaraţiei de la Rio (1992) prin care se confirmă dreptul
statelor suverane asupra resurselor naturale (vii şi /sau ne-vii), problematica de mediu a
devenit una de interes comun dat fiind faptul că speciile de floră şi faună sunt răspândite
fără a ţine cont de nici un fel de graniţă geo-politică. Astfel responsabilitatea prezervării
unor astfel de specii devine o problemă cel puţin inter-statală, regională ajungând a fi de
relevanţă internaţională sau chiar globală.
Luând în considerare aceste aspecte, s-ar putea afirma că responsabilitatea
statelor asupra speciilor de floră şi faună se restrânge doar la speciile endemice a căror
răspândire este limitată la spaţiul geo-politic sau naţional al unui stat, ceea ce ar fi greşit.
Problema responsabilităţii „lărgite” a mai multor state asupra unor astfel de
elemente este ilustrată de consecinţele transfrontieră, regionale sau chiar globale ce
emerg ca urmare a unor acţiuni ale unei ţări în direcţia exploatării unor resurse naturale.
Astfel, defrişarea unor zone împădurite poate duce la apariţia unor inundaţii care să
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afecteze un stat vecin, sau distrugerea unor zone umede să ducă la dispariţia unor
specii migratoare de păsări, etc.
Expresie a acestor îngrijorări mondiale este şi numărul mare de Convenţii şi
Acorduri internaţionale prin care se încearcă responsabilizarea tuturor statelor asupra
cărora se suprapun arealele unor specii de interes.
Se poate distinge o evoluţie a dreptului internaţional pe linie de protecţie a
naturii.
Convenţiile de la Paris privind protecţia păsărilor (1902, respectiv 1950), au
deschis acest drum, urmate fiind de o serie întreagă de Tratate, Convenţii sau Acorduri,
dintre care cele mai importante sunt Declaraţia de la Stockholm şi Convenţia asupra
biodiversităţii adoptată în cadrul Conferinţei de la Rio. Prin ele s-a urmărit extinderea
conceptului de habitat şi înglobarea elementelor caracteristice acestora de fauna şi flora
sălbatică şi înţelegerea faptului că ele sunt părţi integrante ale ecosistemelor. Alături de
această globalizare s-a afirmat tot mai viguros ideea că flora şi fauna constituie un
patrimoniu comun al umanităţii.
Un prim acord a fost emis încă din anul 1911 vizând conservarea focilor (The
Treaty for the Preservation and Protection of Fur Seals).
Au urmat în ordine cronologică mai multe acorduri, convenţii sau tratate ce
reflectă îngrijorarea generală, la nivel mondial a statelor în ceea ce priveşte protecţia
naturii.
a) Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special a
habitatelor pentru păsări acvatice 1971 (Convenţia Ramsar) – această convenţie
multilaterală reprezintă o primă încercare globală de conservare a unui tip particular de
habitat, de o importanţă primordială pentru echilibrele naturale.
Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca
habitat al păsărilor acvatice – Ramsar în Iran (1971) afirmă că zonele umede constituie
o resursă de mare valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă a căror pierdere
este cu certitudine ireparabilă. Zonele umede sunt definite ca fiind întinderi de bălţi,
mlaştini, turbării, de ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa
stătătoare sau curgătoare, dulce, salmastră sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină
a căror adâncime la reflux nu depăşeşte 6 m. Zonele umede sunt printre locurile cele
mai productive ale planetei din punct de vedere biologic, ecosistemele terestre şi marine
depinzând de acestea. În aceste locuri îşi găsesc adăpost şi păsările de apă, ce au fost
selectate ca bioindicatori cheie.
Fiecare Parte Contractată respectă angajamentele sale pe plan internaţional
pentru conservarea, gestionarea şi utilizarea raţionala a populaţiilor migratoare de păsări
acvatice, elaborează şi aplică planuri de amenajare astfel încât să favorizeze
conservarea zonelor umede înscrise pe listă şi, pe cât posibil, utilizarea lor raţionala şi
se informează permanent despre modificările caracteristicilor ecologice ale zonelor
umede din teritoriu, care s-au produs sau se pot produce ca urmare a tehnologiilor,
poluării sau altor intervenţii umane.
Convenţia favorizează conservarea zonelor umede şi a păsărilor acvatice,
delimitându-se rezervaţii naturale în aceste zone, iar in cazul reducerii întinderii unei
zone umede de interes naţional, trebuie să creeze noi rezervaţii pentru păsările acvatice
şi protecţia lor.

Secţiunea 5: Protecţia şi reconstrucţia resurselor biologice
Pagina 30 din 61

SC Rosia Montana Gold Corporation Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului:
Plan de management a biodiversităţii

România a aderat la Convenţia de la Ramsar la 25 ianuarie 1991; până în iulie
2001, la Convenţie au aderat 124 de state-părţi;
În România au fost desemnate două situri Ramsar: Delta-Dunării (1993) şi mai
târziu Balta Brăilei (15.06.2001).
Ţările care fac parte din Convenţie vor desemna zonele umede aparţinând
teritoriului lor, care vor fi incluse în lista zonelor umede de importanţa internaţionala.
Ţările pot include zonele ecoton sau costiere, mai ales dacă aceste zone au importanţa
ca habitat pentru păsările acvatice, în toate anotimpurile. Ţările mai au dreptul de a
adăuga pe listă alte zone umede, de a le extinde pe cele care sunt înscrise sau de a
retrage de pe listă sau de a reduce întinderea zonelor umede deja înscrise.
b) Conferinţa generală a UNESCO la Paris (1972) a dus la adoptarea Convenţiei
privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural ce a definit pentru prima dată
conceptul de “patrimoniu natural”. Sunt considerate ca “patrimoniu natural”:
- monumentele naturale constituite de formaţiuni fizice şi biologice sau din
grupuri de asemenea formaţiuni care au o valoare universală excepţională
din punct de vedere estetic ori ştiinţific.
- formaţiunile geologice şi fiziologice şi zonele strict delimitate constituind
habitatul speciilor animale şi vegetale ameninţate, care au o valoare
universală deosebită din punct de vedere al ştiinţei ori conservării.
- siturile naturale sau zonele naturale strict delimitate care au o valoare
universală excepţională din punct de vedere ştiinţific, al conservării ori
frumuseţii naturale.
Fiecare stat are datoria de a identifica şi de a delimita bunurile situate pe teritoriul
său şi care îndeplinesc condiţiile de mai sus.
c) Declaraţia de la Stockholm 1972 – enunţă 26 de principii, subliniindu-se
importanţa prezervării speciilor împreună cu habitatele lor; Principiul 4, ce face referire la
necesitatea conservării naturii ca aspect esenţial al planificării dezvoltării economice,
poate fi pe bună dreptate considerat ca un precursor al conceptului de dezvoltare
durabilă.
d) Convenţia asupra Comerţului Internaţional cu Specii Periclitate (CITES) 1973 recunoscând pericolul crescând al comerţului internaţional cu specii de floră şi faună
asupra unor specii periclitate sau cu potenţial de vulnerabilitate, introduce o serie de
reglementări menite de a introduce un control al comerţului internaţional; Succesul
acestui tratat rezidă în simplitatea enunţurilor sale, ce a dus la o înţelegere şi asimilare
rapidă de o serie întreagă de state printre care şi România; eventualele interpretări
asupra apartenenţei unor indivizi la o specie, sunt eliminate prin extinderea spectrului
acestui instrument juridic şi asupra speciilor “asemănătoare” ce se bucură la rândul lor
de statutul de protecţie al speciilor ţintă, descurajând astfel orice fel de tentativă de
inducere în eroare a autorităţilor.
Această convenţie a fost adoptată la Washington la 3 martie 1973, sub forma
unei convenţii interguvernamentale.
România a ratificat convenţia CITES prin Legea 69/1994.
Scopul convenţiei CITES este acela de a descuraja comerţul cu specii periclitate,
în primul rând prin interzicerea transportului, importului şi exportului acestor animale atât
în stare vie, cât şi părţi sau organe ale acestora.
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Orice activitate de import / export a unor specii de animale sau plante necesită
un permis special emis de organele naţionale competente CITES.
In anexele I şi II sunt listate speciile ce intră sub incidenţa prevederilor acestei
legi:
Anexa I cuprinde toate speciile ameninţate cu dispariţia care sunt sau pot fi
afectate de comerţ; în această anexă sunt cuprinse speciile cele mai periclitate de
comerţ de pe planetă, caz în care nici o formă de comerţ nu este permisă.
Anexa II cuprinde două categorii de specii.
speciile care deşi nu sunt ameninţate cu extincţia, pot deveni extincte în cazul în
care nu există regulamente stricte de control al comerţului;
alte specii al căror comerţ trebuie supus unor regulamente pentru a se evita
periclitarea acestora;
In această anexă sunt listate majoritatea speciilor (4000 animale, 28000 plante,
care nu sunt neapărat ameninţate cu dispariţia, însă ar putea deveni în cazul în care
comerţul lor nu ar fi strict reglementat.
Convenţia pune sub regim de special de control al importului /exportului, 5000 de
specii de animale şi 28000 de specii de plante.
Aplicarea prevederilor CITES
Orice activitate de export /import a unor specii de floră sau faună practicată de
persoane fizice sau juridice trebuie să beneficieze de permisul CITES eliberat de
Autoritatea Naţională de Management CITES.
e) Carta Mondială a Naturii 1982– continuând eforturile iniţiate de Declaraţia de
la Stockholm, încearcă să stabilească un set de reguli generale ce a dus la emiterea
Rezoluţiei 37/7/28 Octombrie 1982 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite; acest
instrument juridic (“soft law”) proclamă principii ale conservării ce impun o judecată şi
mai bună luare în consideraţie a activităţilor umane generatoare de impact; este
recunoscută importanţa fiecărui organism viu, indiferent de importanţa sa pentru om. La
fel ca şi alte Rezoluţii ale Naţiunilor Unite, puterea juridică a acestei carte este limitată,
având cu toate acestea o forţă aparte de ordin politic şi moral, încercând să stabilească
un echilibru între dezvoltarea economică şi utilizarea resurselor naturale.
f) Convenţia asupra Diversităţii Biologice 1992 - In iunie 1992, mai mult de 100
de conducători de guvern, reprezentanţi din peste 170 de ţări şi mai bine de 30.000 de
participanţi, s-au întâlnit la Rio de Janeiro în cadrul unei conferinţe organizate de
Naţiunile Unite având ca temă problematica Mediului Înconjurător şi a Dezvoltării.
In cadrul acestei întâlniri la nivel global denumit Summit-ul Pământului („Earth
Summit”), s-au recunoscut formal nevoile de integrare a dezvoltării economice cu
imperativele legate de protecţia mediului. Astfel a luat naştere conceptul de dezvoltare
durabilă, fiind recunoscută necesitatea dezvoltării acţiunilor la nivel internaţional şi
coroborarea eforturilor şi mecanismelor de acţiune în direcţia susţinerii acestui nou
concept.
g) In anul următor, 1993, au fost completate rundele de negociere din cadrul
Rundei Uruguay, punându-se accent pe continuarea liberalizării pieţelor şi a schimburilor
internaţionale.
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Cu toate acestea, abordarea rămâne una antropocentrică, chiar dacă pentru
prima dată se iau în considerare într-o măsură mult mai mare decât în trecut nevoile
imperioase de protecţie a mediului.
Chiar principul I al Declaraţiei de la Rio, plasează omul ca fiind în centrul grijii
pentru dezvoltare durabilă. In acest sens ocrotirea biodiversităţii nu este identificată ca
un obiectiv în sine, ci mai mult ca o necesitate pentru asigurarea calităţii vieţii omului la
standarde cât mai înalte.
Abordarea biocentrică vizând protecţia unor factori de mediu indiferent de
utilitatea acestora pentru umanitate, a câştigat teren doar în cadrul unor declaraţii, însă a
fost respinsă în cadrul Summit-ului Pământului, pierzând astfel fundamentarea
legislativă cu caracter internaţional.
Obiectivele Convenţiei de la Rio gravitează în primul rând în jurul necesităţii
conservării diversităţii biologice, de utilizare durabilă a componentelor sale şi împărţirea
echitabilă a beneficiilor ce reies din utilizarea resurselor genetice, garantând accesul la
aceste resurse genetice prin transfer adecvat de tehnologii relevante.
h). Protocolul asupra Biosecurităţii de la Cartagena 2000 – propune regulamente
în relaţie cu activităţi susceptibile de a avea efecte negative asupra conservării şi
utilizării durabile a biodiversităţii;
i) Declaraţia de la Johannesburg
Cuprinde un complex de angajamente în favoarea dezvoltării durabile: de a
constitui o societate globală şi atentă, cunoscătoare a nevoilor pentru demnitatea umană
a tuturor(pct. 2), asumarea responsabilităţii colective pentru avansarea şi consolidarea
interdependenţei şi întărirea mutuală a pilonilor dezvoltării durabile – dezvoltarea
economică, socială şi protecţia mediului la nivel local, naţional, regional şi global etc.
Capitolul „De la Stockholm la Rio de Janeiro şi la Johannesburg” ne prezintă
drumul parcurs între cele trei „summit –uri verzi” organizate sub egida ONU. La
Stockholm s-a realizat acordul „asupra necesităţii urgente de a răspunde la problema
deteriorării mediului”, la Rio de Janeiro s-a considerat că protecţia mediului este
fundamentală pentru o dezvoltare durabilă, iar la Johannesburg „a fost făcut un progres
semnificativ spre realizarea unui consens şi a unui parteneriat global între toţi oamenii
planetei noastre”.
În Declaraţie sunt prevăzute măsuri concrete la toate nivelurile pentru
încurajarea cooperării internaţionale pe baza principiilor stabilite la Rio, reafirmându-se
printre altele principiul responsabilităţii comune, dar diferenţiate a statelor şi necesitatea
dezvoltării durabile.
Conceptul „dezvoltării durabile” poate fi caracterizat succint astfel:
-

prezintă un grad ridicat de generalitate şi cuprindere a fenomenelor

-

are o valabilitate universală care îl face să poate fi adaptat şi adoptat în orice colţ
al lumii

-

este un concept generos prin faptul că oferă şanse egale de evoluţie tuturor
componentelor mediului

-

este constructiv, deoarece îndeamnă la acţiune, condamnă resemnarea iar
restricţiile au o justificare temeinică
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-

este unificator, deoarece propune un principiu ce transcede interesele locale,
naţionale, sociale sau individuale

Reuniunea de la Johannesburg, cu toate că a dat naştere multor speranţe,
nu a reuşit să adopte măsuri obligatorii, ci s-a limitat la adoptarea unor documente cu
caracter declarativ.
Legislaţia europeană de mediu
De la înfiinţarea sa ca urmare a Tratatului de la Roma (1957), Uniunea
Europeană a crescut nu numai în dimensiuni, ci şi-a mărit şi sferele de influenţă.
Pornind de la obiectivele iniţiale ce vizau compatibilizarea economiilor şi a
pieţelor de desfacere, este recunoscut faptul că orice creştere economică este de
neconceput fără a fi luate în considerare concepte privind protecţia mediului.
In filiaţie directă, din Tratatul de Uniune (tratatul cadru), derivă legislaţia
secundară ce defineşte tipurile de instrumente legislative şi puterile acordate instituţiilor.
Regulamentele au o aplicabilitate generală, directă şi egală în toate ţările
membre, asigurând o convergenţă a prevederilor legislaţiilor naţionale ale statelor
membre.
Directivele sunt oarecum similare regulamentelor, existând însă o serie de
caractere distinctive. Astfel, directivele pot să se adreseze numai anumitor state
membre, iar prevederile sunt aplicabile în anumite condiţii.
Deciziile reprezintă acte individuale ce se adresează unor state membre sau
unor instituţii, firme sau indivizi ai statelor membre. Aceste acte cu valoare juridică sunt
de regulă utilizate în reglementarea competiţiei economice şi mai rar în cazul protecţiei
mediului.
Recomandările şi opiniile vin să completeze regulamentele, directivele şi
deciziile, fără a avea o putere juridică, beneficiază cu toate acestea de influenţă
persuasivă asupra deciziilor instanţelor naţionale ale statelor membre.
Jurisprudenţa, joacă la rândul său un rol important în cadrul spectrului juridic
european, influenţând procesul de elaborare a fiecărui set de normative naţionale a
statelor membre.
Cele mai importante acte normative europene, rămân aşadar Directivele.
Prevederile referitoare la protecţia speciilor de floră şi faună, precum şi a habitatelor
naturale se regăsesc cuprinse în cadrul Directivelor 79/409 (Păsări) şi 92/43 (Habitate).
Dreptul comunitar al mediului a instituit câteva principii fundamentale pentru a
trăi într-un mediu cât mai frumos şi sănătos, unele dintre acestea formulate expres in
Tratat, altele conturate de doctrină sau jurisprudenţă. Importanţa acestor principii a fost
imediat recunoscută şi pe plan naţional.
Reprezentând norme de maximă generalitate ale dreptului internaţional,
principiile fundamentale, consacrate în Carta O.N.U., şi ulterior, reafirmate în unele
tratate cu caracter regional şi bilateral, sunt chemate să servească drept criteriu suprem
în aprecierea legalităţii internaţionale. Ele constituie substanţa şi determină conţinutul
altor raporturi juridice, dobândind noi dimensiuni atât cantitative cât şi calitative. Potrivit
Cartei O.N.U. obligaţiile statelor membre decurgând din acest document prevalează faţă
de orice alte obligaţii decurgând din alte acorduri internaţionale, regionale sau bilaterale,
încheiate între ele.
Secţiunea 5: Protecţia şi reconstrucţia resurselor biologice
Pagina 34 din 61

SC Rosia Montana Gold Corporation Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului:
Plan de management a biodiversităţii

Astfel se face că aceste principii au fost preluate şi reglementate prin legea
fundamentală de protecţie a mediului (O.U.G. 195/22.12.2005), stând la baza întregului
sistem de normare administrativă şi juridică:
- principiul prevenirii degradării mediului
- principiul precauţiei
- principiul corectării cu prioritate la sursă a poluării mediului
- principiul “poluatorul plăteşte”
- principiul integrării consideraţiilor ecologice în toate politicile comunitare
Pe lângă instrumentele juridice active în interiorul spaţiului european, au fost
perfectate între state chiar şi din afara acestuia o serie de convenţii, tratate şi acorduri
prin care se urmăreşte propagarea conceptelor legate de conservarea naturii promovate
în spaţiul european.
Convenţia asupra Conservării Speciilor Sălbatice Europene şi a Habitatelor
Naturale 1979 (Convenţia Berna)
Convenţia are ca şi scop conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor
naturale. Se pune accent asupra salvării speciilor migratoare, ameninţate cu dispariţia.
Flora şi fauna sălbatică constituie patrimoniu natural cu valoare estetică, ştiinţifică,
culturală şi economică care trebuie protejată şi transmisă generaţiilor viitoare. Pentru
realizarea acestui obiectiv, între statele semnatare trebuie să existe o cooperare
permanentă. Fiecare stat va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a
politicilor naţionale de conservare a florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor naturale.
Lupta împotriva poluării şi difuzarea informaţiilor generale privind orice schimbare
intervenită în conservarea speciilor sunt primii paşi pentru rezolvarea problemelor.
Speciile pentru care este necesară luarea de măsuri adecvate şi necesare pentru
asigurarea conservării, în special, a speciilor de flora sălbatică.
Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tăierea sau dezrădăcinarea intenţionată a
plantelor avute în vedere. Sunt interzise deţinerea sau comercializarea acestor specii.
Pentru aceste specii sunt interzise:
a) orice forma de capturare intenţionată, de deţinere şi de ucidere intenţionată;
b) degradarea sau distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de
repaus;
c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales in perioada de reproducere, de
dependenta şi de hibernare în aşa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în
ce priveşte obiectivele prezentei convenţii;
d) distrugerea sau culegerea intenţionata a ouălor in natura sau deţinerea lor, chiar
goale;
e) deţinerea sau comercializarea internă a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a
animalelor naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabil, obţinut din
animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispoziţiilor prezentului articol.
În Anexa I sunt incluse specii de floră strict protejate. Anexa II cuprinde specii de
faună strict protejate, iar Anexa III specii ocrotite ale faunei.
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b) Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind
conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptate la Bonn în anul 1979
Animalele sălbatice, în diversitatea lor, sunt o componentă de neînlocuit a
sistemului natural al Pământului care trebuie conservat pentru binele umanităţii. Statele
trebuie să conştientizeze valoarea acestor animale din punctul de vedere al mediului
înconjurător, ecologic, genetic, ştiinţific, estetic, recreaţional, cultural, educaţional, social
şi economic. O atenţie deosebită se acordă speciilor de animale sălbatice care migrează
în interiorul sau în afara graniţelor unei ţări.
Anexa I cuprinde lista speciilor migratoare periclitate.
Anexa II prevede statusul nefavorabil al unor specii migratoare care necesită
acorduri internaţionale pentru conservarea şi managementul lor, precum şi acele specii
care vor beneficia în urma cooperării internaţionale.
c) Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor
migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga în anul 1995
Păsările de apă migratoare fac parte din diversitatea biologică globală. Ele sunt
foarte vulnerabile datorită faptului că ele migrează pe distanţe lungi şi sunt dependente
de reţele de zone umede care sunt în descreştere şi se degradează datorită activităţilor
antropice nedurabile.
Necesitatea de a acţiona imediat pentru oprirea declinului speciilor de păsări de
apă migratoare şi a habitatelor lor în aria geografică a sistemelor african-eurasiatice, a
determinat semnarea prezentului acord. Acest acord va contribui semnificativ la
conservarea păsărilor de apă şi va aduce beneficii pentru multe alte specii de animale şi
plante.
Anexa II cuprinde lista speciilor de păsări de apă pentru care se aplică prezentul
acord.
Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea
liliecilor în Europa, adoptat la Londra în anul 1991
Ca şi un „rezultat” al Convenţiei de la Berna s-a semnat Acordul privind
conservarea liliecilor din Europa şi din celelalte state. Există un pericol grav care îi
ameninţă cu dispariţia, iar acest pericol rezultă din degradarea habitatului, perturbarea
locurilor de adăpost şi utilizarea unor pesticide. Statele vor identifica siturile unde trăiesc
liliecii şi vor lua măsuri care interzic capturarea, deţinerea sau omorârea deliberată a lor.
Aderarea unui număr din ce în ce mai mare la aceste instrumente cu valoare
juridică, a dus la extinderea prevederilor de la nivel regional spre unul global, aceste
documente intrând în sfera legislaţiei internaţionale de conservare a naturii.
Insă poate cele mai eficace instrumente legislative ce acţionează pe teritoriul
Uniunii Europene sunt Directivele.
Dintre acestea Directivele 79/409 (Păsări), respectiv 92/43 (Habitate) sunt cele
mai puternice instrumente de conservare a naturii.
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Directiva 79 / 409 (Păsări)
Recunoscându-se că problema protecţiei păsărilor este o problemă de mediu
transfrontier, Statele Membre şi-au dat seama că nu vor putea să îşi asume efectiv
această problematică extrem de complexă prin adoptarea unor acte normative naţionale.
Astfel s-a convenit ca această problemă să fie tratată în cadrul unei Directive
Europene, specifice, dedicată protecţiei populaţiilor de păsări sălbatice, în
corespondenţă cu cerinţele de ordin ecologic, ştiinţific, cultural, economic şi recreativ al
fiecărui stat membru.
Incă de la început, state mediteraneene, în special Italia, s-au opus acestei
Directive, date fiind practicile de vânătoare nedescriminatorie practicate.
Modul de acţiune al acestei Directive în direcţia protecţiei speciilor de păsări
vizează două căi concrete : prima de control al practicilor de vânătoare, ucidere şi de
protejate a cuiburilor şi ouălor, iar cea de a doua cale de menţinere a habitatelor cheie
pentru populaţiile de păsări.
In ceea ce priveşte reglementarea acţiunilor de vânătoare, sistemul impus de
această directivă cuprinde trei elemente:
Impunerea unui regim prohibitiv prin care să se descurajeze uciderea,
capturarea, deranjarea, deţinerea sau comerţul cu specii de păsări, precum şi
prevenirea distrugerii sau prelevării cuiburilor şi ouălor (Art. 5, 6 alin. 1). Articolul 8
interzice utilizarea oricăror mijloace, tehnici sau metode utilizate pentru capturarea şi
uciderea neselectivă şi pe scară mare a păsărilor, în mod particular a speciilor incluse în
Anexa IV (a). Tot în cadrul acestui capitol sunt incluse prevederile prin care se interzice
utilizarea nadelor, substanţelor explozive, plaselor, de utilizare a unor alte păsări
mutilate ca momeală, precum şi a armelor automate sau semi-automate.
In ceea ce privesc condiţiile şi limitările impuse, statele membre pot autoriza
comerţul cu specii cuprinse în Anexa III şi vânătoarea speciilor din Anexa II (Art. 6 alin 2
– 4, art. 7). Statele membre se vor asigura că vânătoarea respectă principiile utilizării
durabile şi a menţinerii populaţiilor speciilor în cauză. In mod special, Statele Membre
se vor asigura că aceste specii nu sunt vânate în timpul perioadei de cuibărire şi
creştere a puilor şi nici într-o altă perioadă sau secvenţă de reproducere. Speciile
migratoare nu vor fi vânate în perioada de întoarcere dinspre locurile de reproducere.
Art. 9 permite Statelor Membre să instituie derogări de ordin general, însă numai
atunci când sunt întrunite condiţiile:
- derogarea este restricţionată doar la cazul în care nu există o altă soluţie
satisfăcătoare;
- derogarea se bazează cel puţin pe unul din motivaţiile menţionate în art. 9(1),
după cum urmează:
- în interesul sănătăţii publice şi a securităţii, inclusiv a interesului menţinerii
siguranţei aeriene;
- prevenirea unor prejudicii majore culturilor, vânatului, pisciculturii şi apelor;
- pentru protecţiai faunei şi florei;
- pentru interese de ordin ştiinţific – cercetare şi învăţământ;
- pentru repopulare sau reintroducere;
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- pentru a permite, sub strictă supraveghere şi pe baze selective, captura,
păstarea şi utilizarea judicioasă a unor specii în număr mic.
Derogarea trebuie să se încadreze şi în condiţiile formale ale art. 9(2),
specificându-se:
- speciile care fac obiectul derogărilor;
- mijloacele, instalaţiile sau metodele de captura sau de ucidere autorizate;
- condiţiile de risc şi circumstanţele de timp şi loc în care aceste derogări pot fi luate;
- autoritatea abilitata să declare dacă condiţiile solicitate sunt respectate şi să decidă ce
mijloace, instalaţii sau metode pot fi puse în funcţiune, în ce limite şi prin ce persoane;
- controalele care vor fi operate.
In ceea ce priveşte protecţia habitatelor păsărilor, sunt listate în Anexa I,
cuprinde o listă a speciilor de păsări ce trebuie ocrotite prin măsuri de conservare
specială a habitatelor acestora, în vederea asigurării supravieţuirii şi reproducerii lor.
Astfel, Statele Membre urmează să desemneze cele mai importante astfel de
situri, ce vor fi desemnate ca Arii de Protecţie Specială (Special Protected Areas –
SPAs) destinate conservării speciilor respective de păsări. Măsuri similare pentru
speciile migratoare ce sunt prezente în astfel de habitate, însă nu sunt listate în Anexa I.
In acest sens o atenţie aparte va fi îndreptată spre protecţia zonelor umede.
Statele Membre au îndatorirea de ordin general de a evita poluarea sau
deteriorarea habitatelor. In cazul în care au fost declarate SPAs, Statele Membre vor
trebui să îşi asume paşii necesari şi corespunzători în vederea evitării poluării şi
deteriorării acestor habitate prioritare pentru conservare şi să evite orice acţiune ce ar
putea prejudicia populaţiile de păsări, în afara acelora care sunt destinate protecţiei
semnificative a habitatului respectiv.
Directiva 92 /43 „Habitate”
Directiva 92 /43 „Habitate” completează Directiva 79/409 „Păsări”, existând multe
similarităţi.
Astfel încă din art. 2 se precizează scopurile acestei Directive, ca fiind:
1. De a contribui la asigurarea biodiversităţii prin conservarea habitatelor naturale
precum şi a faunei şi florei sălbatice pe teritoriul european al Statelor Membre la care
Tratatul se aplică.
2. Măsurile luate în baza prezentei Directive vizează menţinerea sau restabilirea, într-o
stare de conservare favorabilă, a habitatelor naturale şi a speciilor din fauna şi flora
sălbatică de interes comunitar.
3. Măsurile luate în baza prezentei Directive ţin seama de exigentele economice, sociale
şi culturale ca şi de particularităţile regionale şi locale.”
Se observă similaritatea obiectivelor Directivei „Habitate” cu cele ale Directivei‚
„Păsări” (Art.2).
Sistemul de protecţie instituit deja de Directiva Păsări, prin menţionarea în anexă
a unor specii relevante, considerate astfel ca specii bioindicatoare cheie, se sprijină de
această dată pe trei elemente.
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Primul element este de ordin prohibitiv general (Art. 12), impunând o serie
condiţii severe de protecţie a speciilor listate în Anexa IV. Sunt interzise:
-

orice formă de capturare sau de ucidere a specimenelor acestor specii în natura;

-

perturbarea intenţionată a acestor specii în cursul perioadei de reproducere, de
creştere (a progeniturii), de hibernare şi de migraţie;

-

distrugerea sau culegerea intenţionată a ouălor din natura;

-

deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă.

Pentru aceste specii, Statele Membre interzic deţinerea, transportul, comerţul
sau schimbul şi oferirea spre vânzare sau schimb a specimenelor prelevate din natura,
cu excepţia celor prelevate legal înainte de aplicarea prezentei Directive.
In al doilea rând, conform art. 14, Statelor Membre le este permis să preleveze
din natură specimene sau specii de faună şi floră şi să le exploateze, dar numai în cazul
în care „exploatarea lor este compatibila cu menţinerea acestor specii într-o stare de
conservare favorabilă”.
Sunt interzise cu stricteţe mijloacele de ucidere sau capturare nediscriminatorie a
speciilor de faună, care astfel ar putea duce la dispariţia unor populaţii locale, sau mai
grav, la prejudicierea întregii populaţii a speciei respective. In acest sens o atenţie
aparte se dă speciilor din Anexa IV.
In cel de-al treilea rând Statele Membre pot face apel la derogări doar în cazul în
care nu există alternative satisfăcătoare şi derogarea în cauză nu va fi în detrimentul
menţinerii populaţiilor speciei respective în limitele populaţionale favorabile şi în aria de
răspândire naturală. De asemenea derogarea este permisă în cazul în care:
-

în interesul protecţiei faunei şi florei sălbatice şi a conservării habitatelor naturale;

-

pentru prevenirea daunelor importante aduse culturilor, creşterii animalelor,
pădurilor, pescăriilor şi altor forme de proprietate;

-

în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes major,
inclusiv de natura socială sau economică şi pentru motive de importanţă
primordială pentru mediu;

-

în scopuri de cercetare şi educaţie, de repopulare şi de reintroducere a acestor
specii şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru
propagarea artificială a plantelor;

-

pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o
măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de
autorităţile naţionale competente a unor specimene din speciile enumerate în
Anexa IV.

Toate aceste derogări trebuie să fie conforme cu cerinţele procedurale
menţionate explicit în art. 16(2) respectiv 16(3) prin care apare obligativitatea instaurării
unui sistem de monitoring a speciilor respective prin care să se poată raporta situaţia
fidelă a speciilor respective către Comunitatea Europeană.
Şi din acest punct de vedere se observă similitudinea existentă între Directiva
„Habitate” şi Directiva „Păsări”, încercându-se astfel un control efectiv nu numai al
speciilor ţintă dar mai cu seamă a stării habitatelor cheie ale acestora.
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Faţă de Directiva „Păsări”, în Directiva „Habitate” apar listate şi o serie întreagă
de habitate (Anexa I) considerate prioritare pentru conservare.
Astfel obiectul protecţiei este translocat de la unul punctual (al speciei, al
individului) spre unul de ordin mai general, mai cuprinzător (cel al habitatului). Mai mult
Anexa II menţionează specii de floră şi faună a căror habitate necesită protecţie,
reflectând tendinţa anterioară impusă de Directiva „Păsări”.
Deosebit de importantă este evoluţia conceptului de arie naturală cu statut de
protecţie, care anterior era percepută ca un spaţiu cu un perimetru delimitat, închis, spre
cel de reţea ecologică, care astfel să cuprindă culoare de migraţie, circulaţie, legătură,
etc, la a căror întretăiere să apară „noduri”, ce pot fi reprezentate de fostele rezervaţii
limitate spaţial. Se recunoaşte astfel necesitatea argumentată ştiinţific prin care nu este
îndeajuns a se lua măsuri de protecţie pentru o specie, în rezervaţii închise ci este
necesar ca acestea în vederea menţinerii vitalităţii să îşi păstreze relaţiile inter- şi intraspecifice.
Se naşte astfel necesitatea instaurării reţelei europene de arii şi coridoare
ecologice, cunoscută sub denumirea generică de Natura 2000, constituită din SPAs şi
din nou definitele Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation – SACs).
Prin art. 10, Statele Membre au obligaţia de ordin general de a încuraja
managementul unor elemente de peisaj particulare (lacuri, eleştee, etc.) în direcţia
transformării acestora în locuri de refugiu al speciilor de floră şi faună.
In cazul aplicării prevederilor Directivei „Habitate” apare descrisă şi procedura de
desemnare a SACs (Art.5.), unde interesantă este prevederea conform căreia „în cazuri
excepţionale” Comisia Europeană poate cere Consiliului European desemnarea unor
astfel de situri în State Membre, chiar şi împotriva voinţei acestora, acolo unde se
impune ca vitală pentru menţinerea şi supravieţuirea speciilor prioritare a habitatelor
respective.
Cu această ocazie este re-afirmată îngrijorarea generală a tuturor Statelor
Membre faţa de starea habitatelor naturale cheie, a speciilor de floră şi faună periclitate.
Odată desemnate SCAs, Statele Membre sunt obligate să îşi asume paşii
necesari şi corespunzători prin care să se evite deteriorarea habitatelor şi deranjarea
speciilor ţintă.
Prin art. 6 se impune necesitatea de a se ţine cont de SACs în elaborarea
planurilor de management. Afectarea SCAs se poate face în cazuri excepţionale, acolo
unde motivele sunt de ordin imperativ privind sferele socio-economice. Insă acolo unde
specia ţintă sau habitatul ţintă este unul prioritar pentru conservare, singurele
consideraţii de care se va ţine seama în eventuala afectare/transformare a acestora va fi
în relaţie cu sănătatea oamenilor, siguranţa publică sau de importanţă majoră pentru
mediu, sau acolo unde este vorba de un interes public major.
Deşi relativ similare, între cele două Directive există diferenţe de substanţă. Din
păcate nu întotdeauna legătura dintre cele două instrumente nu este întotdeauna foarte
clară.
Astfel prin art 3 (1) al Directivei „Habitate” se arată că SPAs desemnate prin
Directiva „Păsări” vor fi incluse în reţeaua Natura 2000. Art. 7 al Directivei „Habitate”
arată că „obligaţiile ce rezultă din art. 6 (2), (3) şi (4) al acestei Directive, vor înlocui toate
obligaţiile ce rezultă din prima frază a art. 4(4) a Directivei „Păsări” în ceea ce priveşte
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ariile desemnate ca urmare a art. 4(1) sau recunoscute în mod analog ca urmare a art.
4(2) anterior prin Directiva „Păsări” care este de dată mai târzie”.
Astfel SPAs ar trebui să devină SACs intrând sub incidenţa prevederilor ce
reglementează protecţia acestora în conformitate cu art. 6(4), dobândind astfel un regim
de protecţie mai sever.
Jurisprudenţa europeană a demonstrat că doar ulterior parcurgerii etapelor în
vederea desemnării conform procedurii impuse de Directiva „Habitate” un SPAs poate
dobândi statutul de conservare deţinut de un SACs.
Prevederile Directivelor Europene 79/409 „Păsări” şi 92/43 „Habitate” sunt
transpuse oarecum în legislaţia României prin Legea 462/2003 de aprobare a O.U.G.
236/2001. Mare parte din speciile respectiv habitatele menţionate explicit în aceste
Directive se regăsesc menţionate şi în anexele acestei legi.
Cu toate acestea procesul de desemnare a siturilor din cadrul reţelei Natura
2000 nu şi-a făcut nici măcar un debut timid. Incă sunt în discuţie protocoalele
procedurale de urmat şi paşii administrativi în vederea desemnării acestora.
Confuzia este totală atunci când se încearcă o definire a ariilor speciale de
conservare (echivalentul SACs) şi a celor de protecţie specială avifaunistică
(echivalentul SPAs).
Pentru ariile speciale de conservare, criteriile de desemnare ţin cont de speciile
din anexele 2, 3, şi 4, anexe ce conţin atât specii de păsări cât şi alte grupe de plante şi
animale.
Se revine apoi şi se menţionează că acestea sunt desemnate de Stat în
conformitate cu prevederile Directivei 92/43 ‚Habitate”, deci luând în considerare doar
speciile de floră şi faună altele decât păsări.
Pentru ariile de protecţie avifaunistică, se menţionează ca fiind specii-criteriu
doar speciile de păsări din anexele 3 şi 4.
Urmărind însă aceste anexe, ne dăm seamă că ele sunt mult mai cuprinzătoare
decât cele din Directiva 79/409 „Păsări”. Se menţionează în continuare de asemenea, că
aceste arii vor fi desemnate de către Stat în conformitate cu prevederile acestei
Directive, intuindu-se aplicarea anexelor respectivului act. Insă din anexele Legii 462
lipsesc unele specii ce apar însă în Anexa I a Directivei 79/409 ‚Păsări”.
Pornind de la criteriile de desemnare a acestor situri, apar o serie de incongruenţe, care
din păcate lasă loc unor interpretări ce fac ca acest proces de desemnare a reţelei
naţionale Natura 2000 să rămână unul extrem de anevoios.
Legislaţie naţională cu privire la conservarea naturii
Scurt istoric al preocupărilor de ordin juridic în direcţia protecţiei naturii în România
In Evul Mediu, terenurile mânăstireşti sau cele aflate în posesia aristocraţiei, au
beneficiat de statute speciale de protecţie, parte din ele devenind perimetre rezervate
unor anume îndeletniciri, mai ales legate de cultura cinegetică, interzise folosirii de către
obşti (aşa numitele „branişti” desemnând păduri, fâneţe ori păşuni).
De exemplu în anul 1621 Matei Basarab a dat o poruncă domnească printr-un
document, referindu-se la o branişte din Popeşti, jud. Neamţ, ca „nimeni să nu aibă nici
o treabă, nici pădurea să n-o taie, nici să vâneze, nici să prinză peştele... pe cine-l vor
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prinde tăind în pădure, să aibă a-i lua carul cu boi şi pe cine-l va găsi prinzând peşte să
fie tari şi puternici cu această carte a noastră a prinde pe acel om şi a-i lua tot ce va fi
asupra lui”.
Acest paragraf evidenţiază faptul că încă din timpuri vechi s-a urmărit ocrotirea
florei şi faunei, adică a pădurilor şi a animalelor de interes cinegetic de pe cuprinsul
braniştelor şi loviştelor. Toţi cei care încălcau porunca domnitorului erau pedepsiţi cu
confiscarea.
Şi în România necesitatea ocrotirii naturii a apărut cu mulţi ani urmă. La început
natura avea un rol de ocrotire, de supravieţuire, iar treptat s-a inclus în viaţa spirituală şi
religioasă a românilor. În literatura română multe creaţii sunt strâns legate de
fenomenele naturii, de varietatea peisajelor. Pentru exprimarea sentimentelor şi
regăsirea de sine cadrul natural va rămâne cea mai bună sursă de inspiraţie.
Premise ale necesităţii de ocrotire a naturii apar încă din timpul lui Ştefan cel
Mare, rolul activ al vieţuitoarelor şi plantelor în viaţa noastră fiind însă reflectat fidel în
lucrările domnitorului Dimitrie Cantemir.
Harta lui R.I. Călinescu de la sfârşitul secolului al XVII-lea şi dovedeşte existenţa
diferitelor animale sălbatice (cervideu-probabil antilopa Saiga, un bovideu-probabil bou,
un cerb şi o cămilă) pe teritoriul medieval al României.
Odată cu trecerea timpului se cristalizează anumite concepte, diferite noţiuni
căpătând contur se impune noţiunea de “monument al naturii” ce apare încă din secolul
al XVIII-lea. Se organizează activităţi de protejare şi conservare a naturii. Reîmpăduririle
se numără printre acţiunile directe de conservare a naturii din acea perioadă. Sunt
elaborate proiecte privind gestionarea rezervelor naturale şi a pădurilor; ocrotirea
animalelor vânate.
Cel mai important pas în ocrotirea habitatelor speciilor este constituirea
rezervaţiilor, care s-a concretizat prin exproprierea acestor zone pentru utilitate publică.
Mişcările de ocrotire a naturii sunt iniţiate de Alexandru Borza şi Emil Racoviţă (acesta
din urmă punând accent pe apărarea “integrităţii” munţilor). Prima lege care protejează
monumentele naturii apare în anul 1930, iar până la sfârşitul celui de-al doilea război
mondial sunt înfiinţate 36 de rezervaţii, cea mai importantă fiind Parcul Naţional Retezat.
Pe perioada comunismului activităţile eco-protective cunosc o decădere, deoarece
“dezvoltarea multilaterală”, ”utilizarea plenară a resurselor naturale” şi “triumful omului”
ajunge pe primul loc pe lista preocupărilor. Totuşi în această perioadă datorită unor
naturalişti dedicaţi, numărul şi mărimea rezervaţiilor creşte. Cu toate acestea România
rămâne şi la acest capitol mult în urma statelor Europene Occidentale sau chiar din
blocul comunist (Polonia, Cehoslovacia).
Un moment important în conservarea naturii este cel al apariţiei Legii protecţiei
mediului nr.137/1995 (completată şi republicată în mai multe rânduri, ultima oară prin
O.U.G.nr.91/2002), Legii apelor nr. 107/1996 şi Legii nr.5/2000 privind amenajarea
teritoriului naţional, secţiunea III dedicată ariilor naturale protejate. Impediment în
aplicarea lor sunt cele de ordin material şi politic. Unul din răspunsurile pentru o
dezvoltare durabilă rămâne turismul. Acesta trebuie să fie contemplativ, controlat şi
civilizat, nu de tip explorativ-destructiv.
Educaţia corespunzătoare poate fi un ajutor în aprofundarea cunoştinţelor legate
de protecţia mediului.
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La ora actuală, în vederea aderării la Uniunea Europeană, România a ratificat şi
a aderat la o multitudine de reglementări internaţionale. Însă de la armonizare (ce
presupune o protecţie scriptică, teoretică) până la implementarea practică propriu-zisă
(ce presupune o serie întreagă de acţiuni concrete, responsabile) rămâne un drum lung.
Chiar dacă în ultima perioadă, procesul de armonizare legislativă a condus la o
accelerată metamorfoză a sistemului juridic, mai cu seamă în domeniul protecţiei
mediului, rămân demne de semnalat unele instrumente ce au deschis calea
instituţionalizării acţiunilor de conservare a mediului.
Vom menţiona câteva acte normative adoptate în secolul XX, ce au deschis
drumul legiferării măsurilor de ocrotire a naturii:
a) Decretul nr. 237/1950 pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din R.P.R.
Decretul 237/1950, a funcţionat ca principal instrument de protecţie a valorilor
naturale, de importanţă “ştiinţifică” sau “estetică”.
Prin acest act normativ Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii îşi
păstrează atribuţiile de inventariere, propunere, planificare după un regulament aprobat
de Consiliul de Miniştri, supraveghere, educaţie, informare, etc. în relaţie cu
monumentele naturii, activitatea acesteia fiind susţinută de la bugetul de Stat şi
funcţionând
Mai mult, terenurile identificate ca Monumente ale Naturii sunt desemnate ca
“bunuri ale întregului popor, respectiv avut obştesc, libere de orice sarcini şi servituţi”.
Atribuţiile de administrare şi pază a acestora sunt delegate Sfaturilor Populare.
b) Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului înconjurător
Acest act normativ reflectă viziunea autorităţilor de la acea dată asupra
problematicii de protecţie a mediului.
Chiar dacă textul legii rămâne destul de ambiguu, există paragrafe ce
prefigurează şi lasă să transpară o oarecare îngrijorare faţă de degradarea factorilor de
mediu. Se încearcă astfel, chiar dacă timid, crearea unui set de măsuri de protecţie a
mediului.
Astfel există prevederi asupra funcţionării motoarelor cu ardere internă,
încercându-se alinierea la politicile de mediu europene ce prefigurau introducerea
standardelor de tipul “Euro” pentru motoare.
De asemenea mai există o prevedere importantă privind suprafaţa pădurilor, ce
nu poate fi micşorată decât în condiţii prevăzute de lege.
Există şi un capitol dedicat protecţiei rezervaţiilor naturale şi monumentelor
naturii, care însă cuprinde o înşiruire sumară a categoriilor de arii naturale protejate, fiind
amintită însă şi obligativitatea proprietarilor, respectiv administratorilor rezervaţiilor de a
le asigura conservarea, întreţinerea şi paza.
Cu toate acestea, în lipsa unui cadru juridic complet, trecerea la fapte concrete şi
de implementare a acestui set minim legislativ nu este posibilă. Mai mult, voinţa politică
de la acel moment, axată pe dezvoltare economică, aruncă într-un con de umbră acest
act normativ.
c) Legea nr. 26/1976 privind economia vânatului şi vânătoarea
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Acest act normativ a reprezentat unul din cele mai eficiente instrumente de protecţie a
mediului, prin prevederile privind despăgubirile în cazul “pagubelor cauzate economiei
vânatului prin fapte ilicite” (Anexa 3).
Stabilirea unor astfel de cuantumuri, a deschis calea protecţiei efective, directe a
unor specii de interes cinegetic, dar mai mult, de protecţie a unor specii, altele decât
cele de interes cinegetic, considerate de interes ştiinţific şi pentru care vânătoarea era
interzisă. Stabilirea unor tarife prohibitive pentru unele astfel de specii (zimbru, elan,
cocoş de mesteacăn, corb, pelican sau vultur) au condus la o protecţie cel puţin parţială.
Cu toate acestea măsurile de protecţie au venit mult prea târziu pentru ca unele specii
cum ar fi vulturul sau zimbrul să se mai poată menţine în habitatele lor naturale.
Din păcate, utilizarea denumirilor populare pentru speciile de animale (acvila – 7
specii, huhurezul – 2 specii, pelicanul – 2 specii, uliul – 3 specii, şoimul – 4 specii, uliul –
3 specii, vulturul – 2 specii, etc.), au făcut ca aplicarea acestei legi să fie greoaie şi să
lase loc de interpretări.
Legislaţia naţională actuală de protecţie a mediului
Aspecte generale
Incă de la începutul secolului XVIII pătrunde şi la noi în ţară conceptul lansat de
naturalistul Al. Von Humboldt de Monument al Naturii.
Imbrăţişarea acestui concept a dus la luarea unor prime măsuri legale de
protecţie a unor elemente aparţinând patrimoniului natural. Intr-o primă fază, pe
considerente legate de spiritualitatea şi conştiinţa mistică tradiţională se iau măsuri de
ocrotire a unor arbori simbol, martori ai unor evenimente istorice: stejarul din Borzeşti,
gorunul lui Horea, fagul Impăratului, teiul lui Eminescu, stejarii dreptăţii de la Pietriş pe
Mureş, etc.
In cea de-a doua parte a secolului XIX, la imboldul unor curente culturale, se
promovează şi primele legi ce promovează acţiuni directe de conservare. Extinzând
conceptele ce au avut la bază conservarea arborilor simbol, păduri şi mai ales munţi,
dobândesc statutul de protecţie. Datorită acestor iniţiative timpurii, regăsim şi azi
conservate astfel de păduri (Stuhoasa, Slătioara, Valea Dobrişoarei şi Prisloapei, Hanu
Conachi, Humosu, Sângiorgiu de Mureş, etc.).
Incă de la începutul secolului XX, apar o serie întreagă de atitudini din ce în ce
mai ferme prin care se cer instituţiilor în drept să se ia măsuri în special de ocrotire a
unor specii care să se bucure de acoperire legislativă (Novac – 1901; Lichenopol - 1903,
etc).
România este şi una din primele ţări ce îmbrăţişează conceptul de „parcuri
naturale”, definite încă din 1912 în programul Societăţii Turistice din România.
Legea Agriculturii din 1919 instituie o serie de măsuri de protecţie asupra a ceea
ce actualmente definim ca „habitate naturale”, permiţând declararea unor prime
perimetre ce se bucură de statutul de protecţie.
Anul 1930 marchează prima lege de protecţie a Monumentelor Naturii, în baza
căreia se decretează primele rezervaţii naturale propriu-zise.
După această perioadă eforturile de protecţie a naturii sunt oarecum
subordonate unor alte interese, etapa cea mai vitregă fiind cea din perioada guvernării
comuniste.
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Anul 1990 marchează şi startul de armonizare legislativă cu instrumentele
juridice comunitare fiind adoptate un număr mare de legi în domeniul protecţiei naturii,
apărând pentru prima dată şi o listă oficială a ariilor naturale protejate, completată
ulterior de acte normative prin care se stabileşte statutul, regimul, administrarea, etc.
La ora actuală se fac eforturi în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu cea a
Uniunii Europene.
In ceea ce priveşte conservarea naturii (specii şi habitate), această preocupare
este de interes imediat după reglementările privind controlul poluării factorilor de mediu
(aer, apă, sol, etc.).
Chiar şi în cadrul Programului de Guvernare pe anii 2001-2004 la Capitolul
3.3.10. Protecţia mediului înconjurător, primul paragraf este dedicat protecţiei şi
conservării naturii, speciilor de floră şi faună ameninţate cu dispariţia.
In domeniul protecţiei mediului este evident decalajul de ordin administrativ şi
juridic care există între ţara noastră şi statele membre, decalaj datorat lipsei de interes
faţă de această problematică ce a fost ignorată timp de aproape o jumătate de secol.
Asistăm la un adevărat “galop” de introducere de noi norme juridice. Din păcate,
datorită lipsei acute de experienţă în acest domeniu şi a lipsei de practică juridicoadministrativă, au fost asimilate, armonizate sau transpuse în legislaţie “pachete” întregi
de legi privind protecţia mediului, fără a fi respectată o oarecare secvenţialitate şi fără o
prioritizare.
Din păcate cea mai mare parte a legislaţiei rămâne de ordin teoretic, aplicarea
prevederilor fiind mult îngreunată de lipsa unor norme de aplicare, a lipsei unui cadru
instituţional adecvat, a unui corp de funcţionari specializaţi înalt, etc.
De cele mai multe ori protecţia mediului în România rămâne doar la nivel
declarativ.
Legea fundamentală de protecţie a mediului a apărut în anul 1995, suferind în
decursul anilor o serie întreagă de completări şi republicări, ultima de acest gen fiind
O.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005, care abrogă legea nr. 137 / 1995 privind protecţia
mediului, republicată în M.O. al României, Partea I, nr. 70 din 17.02.2000, cu
modificările şi completările ulterioare.
Astfel, la art. 3 sunt enunţate principiile şi elementele strategice ce stau la baza
acestei ordonanţe de urgenţă:
a) principiul integrării politicii de mediu în celelalte politici sectoriale;
b) principiul precauţiei în luarea deciziei;
c) principiul acţiunii preventive;
d) principiul reţinerii poluanţilor la sursă
e) principiul „poluatorul plăteşte”
f) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic
natural;
g) utilizarea durabilă a resurselor naturale;
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h) informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor precum şi accesul la justiţie în
probleme de mediu;
i) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului;
Sunt definite şi modalităţile de implementare a acestor principii, dintre care cele
mai importante ar fi:
-

prevenirea şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici
disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului

-

adoptarea programelor de dezvoltare, cu respectarea cerinţelor politicii de mediu

-

corelarea planificării de amenajare a teritoriului şi urbanism cu cea de mediu

-

efectuarea evaluării de mediu înaintea aprobării planurilor şi programelor care
pot avea efect semnificativ asupra mediului

-

evaluarea impactului asupra mediului în faza iniţială a proiectelor cu impact
semnificativ asupra mediului

-

reabilitarea zonelor afectate de poluare

-

dezvoltarea reţelelor naţionale de arii protejate pentru menţinerea stării favorabile
de conservare a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică ca
parte integrantă a reţelei ecologice europene – Natura 2000

-

înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea
oamenilor

Deşi elementele strategice se regăsesc în principii, ele sunt o dovadă a garantării
dreptului la informaţie din Constituţie. Deoarece principiile sunt ca şi un ghid în aplicarea
legii, legiuitorul a considerat că este necesară o abordare mai largă, mai pe înţelesul
tuturor.
Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea protecţiei
mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice
care conduc la dezvoltarea durabilă a societăţii. Statul recunoaşte tuturor persoanelor
dreptul la un mediu sănătos. În acest scop este garantat:
-

accesul la informaţie privind calitatea mediului cu respectarea condiţiilor de
confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare

-

asocierea în organizaţii pentru protecţia mediului

-

consultarea în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii şi
legislaţiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea
planurilor şi programelor

-

dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia
mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme
de mediu

-

dreptul la despăgubire după prejudiciul suferit

Responsabilitatea protecţiei mediului revine autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor regionale şi
judeţene, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” iar controlul respectării
măsurilor de protecţia mediului se realizează de către Garda Naţională de Mediu,
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precum şi de personalul specializat al autorităţilor de protecţia mediului şi persoanele
împuternicite de autoritatea competentă, conform legislaţiei specifice în vigoare.
O.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 stabileşte cadrul general în domeniile
principale ale protecţiei mediului: procedura de emitere a avizului, acordului, autorizaţiei
de mediu, regimul substanţelor şi preparatelor periculoase, regimul deşeurilor, regimul
îngrăşămintelor chimice şi al produselor de protecţia plantelor, regimul organismelor
modificate genetic, regimul activităţilor nucleare, conservarea biodiversităţii şi arii
naturale protejate, protecţia apelor şi a ecosistemelor acvatice, etc.
In ultimii ani, legislaţia a fost completată, prin emiterea unor acte normative
specifice ce au dus la modificarea în mai multe rânduri a Legii de protecţie a mediului.
Cu toate că între factorii de mediu există o legătură indisolubilă, pentru o mai
bună desfăşurarea a activităţilor de ordin juridico-administrativ, în practică s-a făcut
dintotdeauna o distincţie între principalele componente: apă, aer, sol, faună şi floră. La
rândul său legislaţia a fost elaborată pe domenii şi subdomenii, răspunzând necesităţilor
de ordin administrativ şi organizatoric, prin care există o împărţire netă a atribuţiilor şi
responsabilităţilor faţă de aceşti factori de mediu, reflectată şi la nivel instituţional.
Legislaţia de mediu este completată de o serie întreagă de legi speciale, însă
multe alte instrumente juridice contribuie la conservarea naturii.
In continuare vom încerca să facem o trecere în revistă a principalelor astfel de
legi, grupate pe principalii factori de mediu.
Factorii mediului biotic
Arii protejate
Prin “arii protejate” legiuitorul nostru înţelege “o zonă delimitată geografic, cu
elemente naturale rare sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi
gospodărită în sensul atingerii unor obiective specifice de conservare; cuprinde parcuri
naţionale, rezervaţii naţionale, rezervaţii ale biosferei, monumente ale naturii şi altele”.
Rezervaţiile naturale sunt supuse unor reglementări foarte stricte. Ele reprezintă
zone de o frumuseţe particulară, ori care posedă caracteristici unice sau habitate de
floră şi faună rare ori ameninţate. Obiectul principal este protecţia lor, scop în care sunt
plasate sub controlul statului şi limitele lor nu pot fi modificate decât prin lege. Pe aceste
teritorii sunt strict interzise: pescuitul, vânătoarea, exploatarea oricărei resurse ori
producerea de vătămări sau tulburări faunei şi florei, modificarea configuraţiei solului şi
poluarea apei.
Parcurile naţionale reprezintă forma cea mai veche de spaţii protejate şi sunt
puse sub controlul statului, limitele lor neputând fi modificate decât prin lege. În cadrul
lor, anumite zone pot fi rezervate exclusiv propagării, protecţiei, conservării şi gestiunii
vegetaţiei şi animalelor sălbatice, precum şi protejării siturilor şi peisajului. Publicul are
acces pentru loisir, iar vânătoarea şi pescuitul pot fi permise în anumite condiţii.
Rezervaţiile de vânătoare sunt stabilite pentru conservarea şi gestiunea vieţii
sălbatice şi pentru protecţia şi gestiunea habitatului său. Vânătoarea şi capturarea
animalelor sunt reglementate de către autorităţile rezervaţiei. De asemenea, sunt
controlate şi pot fi interzise activităţi precum agricultura ori exploatarea forestieră. Din
punct de vedere juridic asemenea rezervaţii sunt instituite prin regulamente
administrative datorită nevoii unei acţiuni rapide.
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Monumentele naturii sunt zone ori obiecte de o frumuseţe particulară ori de o
mare valoare istorică ori culturală. Cel mai adesea este vorba de arbori, formaţiuni de
roci, căderi de apă etc.
Parcurile naturale presupun o zonă care prezintă un interes particular, a cărui
vegetaţie nu a fost modificată. Marea majoritate a activităţilor umane sunt interzise dar
rămân în general deschise pentru drumuri pentru animale şi camping, fără a exista
terenuri destinate unor campinguri organizate. Vânătoarea şi pescuitul pot fi autorizate
în anumite zone. În legislaţia românească întâlnim două categorii generice: aria
protejată şi monumentul naturii.
Aria protejată reprezintă o zonă delimitată geografic, cu elemente naturale rare
sau în procent ridicat, desemnată sau reglementată şi gospodărită în sensul atingerii
unor obiective specifice de conservare.
Monument al naturii – sunt specii de plante şi animale rare sau periclitate, arbori
izolaţi, formaţiuni şi structuri geologice de interes deosebit, ştiinţific sau peisagistic.
Ariile naturale protejate sunt definite de Ordinul nr. 1198 din 25.11.2005 pentru
actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la O.U.G. 236/2000 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea 462/2001 ca fiind “zone terestre sau acvatice şi /sau
subterane, cu perimetru legal stabilit având un regim special de ocrotire şi conservare, în
care există specii de plante şi animale sălbatice […]” sau alte valori naturale.
În prezent autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului declară noi zone
pentru extinderea reţelei naţională de arii protejate şi monumente ale naturii. Autorităţile
administraţiei publice locale la solicitarea agenţiilor pentru protecţia mediului sau a
persoanelor fizice şi juridice interesate pot pune sub ocrotire provizorie anumite
obiective care vor justifica în viitor declararea de arii protejate sau monumente ale
naturii.
Prin Legea nr. 5/2000, de amenajare a teritoriului – secţiunea a III-a Arii naturale
protejate sunt listate cele 827 astfel de perimetre, fiind menţionate şi suprafeţele
acestora.
Cea mai mare deficienţă în acest sens rămâne identificarea în teren a acestor
arii naturale protejate, care astfel nu îndeplinesc condiţia de aplicare efectivă a Legii
462/2002, şi anume aceea de a avea un “perimetru legal stabilit”.
Abia în anul 2003, odată cu apariţia Hotărârii de Guvern nr. 230/2003, se face o
primă delimitare a Parcurilor Naturale, naţionale şi a rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”,
conferindu-se astfel forţa juridică necesară în vederea aplicării Legii nr. 462/2002.
Până la apariţia cadastrului naţional al Ariilor naturale protejate, transpunerea în
practică a legislaţiei specifice de protecţie a habitatelor naturale şi a speciilor de faună
şi floră, rămâne o acţiune interpretabilă, prevederile având o aplicabilitate limitată.
Ordinul 1198/25.11.2005, prin anexele sale 1-4 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, rămâne cea mai
importantă lege dedicată protecţiei speciilor de floră şi faună, respectiv habitate naturale,
din istoria juridică românească.
Importante sunt dispoziţiile generale, prin care sunt definiţi şi capătă putere
juridică termeni utilizaţi în ecologie. De asemenea sunt incluse noi categorii de situri
naturale protejate, cum ar fi cele de conservare specială, de protecţie specială

Secţiunea 5: Protecţia şi reconstrucţia resurselor biologice
Pagina 48 din 61

SC Rosia Montana Gold Corporation Raport pentru evaluarea impactului asupra mediului:
Plan de management a biodiversităţii

avifaunistică, de coridor ecologic sau cele desemnate pe baza prevederilor unor
Directive Europene, sau ca urmare a desfăşurării unor programe europene.
In cadrul capitolului dedicat regimului ariilor naturale protejate, se fac precizări
asupra categoriilor de arii naturale protejate. Importantă este însă secţiunea prin care
este detaliată procedura de instituire a regimului de arii naturale protejate.
Astfel, se afirmă prioritatea instituirii regimului de arie naturală protejată faţă de
orice alte interese, cu excepţia celor ce privesc securitatea naţională, securitatea,
sănătatea oamenilor şi animalelor sau prevenirea unor catastrofe naturale.
Prin această prevedere este confirmat angajamentul politic de asigurare a
condiţiilor necesare prezervării factorilor de mediu.
Mai mult legiuitorul merge mai departe, răspunzând obiectului de protecţia
mediului enunţat încă din primul articol, prin care protecţia mediului reprezintă un
“obiectiv de interes public major”, afirmând că “regimul de protecţie se stabileşte
indiferent de destinaţia terenului şi de deţinător, iar respectarea acestuia este
obligatorie. Se prefigurează astfel punerea în funcţiune a unor mecanisme extrem de
complexe şi severe care odată active, vor fi în măsură a garanta perenitatea
patrimoniului natural.
Pentru evitarea apariţiei oricăror efecte negative asupra ariilor naturale protejate,
sunt interzise orice lucrări sau activităţi susceptibile de a genera impact atât în cuprinsul
acestora cât şi în vecinătatea acestora, răspunzând principiilor enunţate în legea
protecţiei mediului.
Importante sunt şi prevederile cu privire la desemnarea ariilor naturale protejate,
apărând pentru prima oară detaliaţi paşii administrativi, legali de desemnare a acestora.
Insă poate una din cele mai importante prevederi este cea legată de atribuirea custodiei
ariilor protejate.
Dacă până în prezent aceste perimetre naturale, multe dintre ele cu valori
patrimoniale, erau lăsate în voia sorţii, nici o instituţie nedorind să îşi asume
responsabilitatea faţă de ocrotirea capitalului natural ce se mai regăseşte în perimetrele
respective, în momentul de faţă este dată posibilitatea ca persoane fizice sau juridice,
însă mai cu seamă organizaţii ne-guvernamentale dedicate principiilor protecţiei
mediului, să se implice activ şi responsabil în această problematică.
Prevederile Legii 462/2002, însoţite de cele ale Ordinului de Ministru MAPPM
850/2003, fac ca acest deziderat să se transforme în realitate, la ora actuală acest
proces fiind în plină desfăşurare.
Cu toate acestea, rămân o serie întreagă de noi probleme, care se dovedesc din
ce în ce mai greu de stăpânit şi care rămân să ridice multe semne de întrebare faţă de
relaţia între aceste entităţi ce urmează să dobândească dreptul de custodie şi instituţiile
administraţiei locale, centrale cu atribuţii în această direcţie.
In acest sens, lipsa de experienţă a celor două părţi implicate riscă să ducă la
apariţia unor efecte negative, greu de prevăzut în timp şi care în unele cazuri pot duce la
consecinţe catastrofale. Să ne gândim la dispariţia unor specii rare sau chiar endemice
ca urmare a implementării unui plan de management defectuos sau diletantist.
Din legislaţia noastră privitoare la regimul ariilor protejate şi monumentelor naturii
rezultă o serie de alte obligaţii ca, de exemplu: să nu se execute lucrări de amenajare şi
construcţie de orice natură fără autorizaţie, să nu se recolteze sau distrugă ouăle
păsărilor sălbatice, să nu se distrugă cuiburile sau locurile de cuibărit ale acestora, să nu
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se producă prin orice mijloace, zgomote intense în perimetrele zonelor de cuibărit ale
acestora, să nu se producă prin orice mijloace, zgomote intense în perimetrele zonelor
de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor; să nu se fotografieze sau filmeze în scop
comercial sau fără plata taxelor legale (dacă există), să nu se vâneze păsările sălbatice
admise la vânat, decât în condiţiile legii, să nu se arunce în ape, să nu se împrăştie pe
teren sau să nu se depoziteze în locuri neautorizate deşeuri menajere, să nu se vâneze
sau captureze mamiferele sălbatice; să nu se taie sau să se deterioreze arborii declaraţi
monumente ale naturii sau din zone cu regim de protecţie ecologică integrală etc.
In ceea ce privesc perimetrele ce se bucură de statutul de protecţie naturală în
Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, respectiv Legea nr. 1/2000, se întâlnesc prevederi
prin care acestea dobândesc un statut special, devenind părţi ale domeniului public al
Statului. Astfel, sunt restricţionate sever măsurile de retrocedare, încercându-se
prezervarea acestor perimetre, în forma şi suprafeţele în care au fost desemnate.
Exploatarea resurselor naturale de floră şi faună a reprezentat încă din zorii
umanităţii, una din sursele primordiale de supravieţuire.
In ultima perioadă, odată cu progresul tehnologic şi cu paşii rapizi parcurşi pe
drumul „industrializării” agriculturii, exploatarea resurselor direct din natură a căpătat o
pondere mai redusă.
Cu toate acestea rămân o serie întreagă de resurse naturale cu mare căutare,
cum ar fi fructele de pădure, ciupercile, sturionii, etc., la care se adaugă speciile de
interes cinegetic.
Exploatarea unor specii de floră şi faună sălbatice se datorează cererii de piaţă
pe de o parte, iar pe de altă parte imposibilităţii dezvoltării unor tehnologii de creştere
sau domesticire.
Mai mult, există un interes crescând pentru produsele „naturale”, care este
particular în cazul speciilor cu adevărat extrase din natură şi care astfel devin adevărate
„delicatese”, având o valoare comercială ce cifrează acest comerţ la valori de miliarde
de dolari anual.
Presiunea creşte astfel asupra speciilor de interes economic, care în unele ţări
au ajuns să fie trecute pe listele de protecţie strictă, iar alte specii intens exploatate
devenind adevărate rarităţi în unele ţări europene.
A apărut astfel necesitatea protecţiei resurselor naturale şi a reglementării
activităţilor de recoltare, capturare, achiziţie şi comercializare a acestor resurse.
Activităţile de recoltare, capturare şi / sau de achiziţie şi comercializare a
plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, sau a unor părţi
ori produse ale acestea, pe piaţa internă sau la export, în stare vie, proaspătă ori
semiprelucrată, se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice
autorizate sunt reglementate de Ordinul Ministrului MAPPM 647/2001.
Ordinul se referă la:
-

plante medicinale, alimentare, aromatice, colorante şi ornamentale din flora
sălbatică, rădăcini, tulpini, bulbi, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe etc.

-

ciuperci, muşchi, ramuri de vâsc, răşini naturale etc.

-

lipitori, melci, scoici, broaşte, raci, creveţi marini, şerpi, păsări, mamifere, precum
şi a altor asemenea animale din fauna sălbatică, terestră sau acvatică
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Una din deficienţele acestei legi constă în desemnarea obiectului de acţiune al
acesteia, fiind înşiruite o serie întreagă de grupuri taxonomice, fără a se ţine seama de
nici un considerent sau bază ştiinţifică. Prin menţionarea “alte asemenea” sunt lăsate la
latitudinea personalului administrativ implicat dacă să supună procesului de autorizare
specii aparţinând un grupe mai mult sau mai puţin “asemenea” celor menţionate în mod
explicit.
Astfel, un comerţ pe zi ce trece mai înfloritor cu specii rare de insecte, este
eludat sau cel puţin ignorat, prin interpretarea reducţionistă a prevederilor acestui act
normativ.
Autorităţile române sunt private de un instrument prin care cel puţin să se poată
realiza o bază de date asupra siturilor valoroase sau cel puţin asupra dimensiunii aceste
îndeletniciri ce de multe ori este trecută sub umbrela acţiunilor de ordin ştiinţific.
Sunt interzise culegerea şi comercializarea plantelor, capturarea prin orice
mijloace, deţinerea şi comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii,
precum şi dislocarea, deţinerea şi comercializarea unor piese mineralogice, speologice
şi paleontologice, provenite din locuri declarate monumente ale naturii. De asemenea,
este interzisă introducerea pe teritoriul ţării, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, de
culturi de microorganisme, plante şi animale vii, fără acordul eliberat de autoritatea
centrală pentru protecţia mediului, cu consultarea Academiei Române.
Din economia legislaţiei noastre privitoare la regimul ariilor protejate şi
monumentelor naturii rezultă o serie de alte obligaţii ca, de exemplu: să nu se execute
lucrări de amenajare şi construcţie de orice natură fără autorizaţie, să nu se recolteze
sau distrugă ouăle păsărilor sălbatice, să nu se distrugă cuiburile sau locurile de cuibărit
ale acestora, să nu se producă prin orice mijloace, zgomote intense în perimetrele
zonelor de cuibărit ale acestora, să nu se producă prin orice mijloace, zgomote intense
în perimetrele zonelor de cuibărit sau de adăpost ale păsărilor; să nu se fotografieze sau
filmeze în scop comercial sau fără plata taxelor legale (dacă există), să nu se vâneze
păsările sălbatice admise la vânat, decât în condiţiile legii, să nu se arunce în ape, să nu
se împrăştie pe teren sau să nu se depoziteze în locuri neautorizate deşeuri menajere,
să nu se vâneze sau captureze mamiferele sălbatice; să nu se taie sau să se
deterioreze arborii declaraţi monumente ale naturii sau din zone cu regim de protecţie
ecologică integrală etc.
Protecţia habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatice, este reglementată şi
de:
Legea nr.13/1998 prin care România a aderat la Convenţia privind conservarea
speciilor migratoare de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23.06.1979 (M. Of.
24/26.01.1998).
Legea nr. 89/2000 privind ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de
apă
migratoare
african-eurasiatice,
adoptat
la
Haga
la
16.06.1995
(M.Of.236/30.05.2000).
Legea nr. 90/2000 privind aderarea României la Acordul privind conservarea
liliecilor în Europa, adoptat la Londra la 04.12.1991 (M.Of.228/23.05.2000).
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Protecţia fondului cinegetic
Speciile de interes cinegetic se bucură de un regim special de exploatare, dat
fiind faptul că intră în sfera jurisdicţională a Codului silvic datorită suprapunerii arealelor
naturale a majorităţii speciilor de interes cinegetic, peste habitatele de tip nemoral ce se
bucură de un regim juridico-administrativ şi de exploatare economică, aparte.
Protecţia animalelor sălbatice este o sarcină a statului.
În domeniul economiei vânatului şi pescuitului sportiv, statului, ministerului de
resort, îi revin următoarele principale sarcini: delimitarea fondurilor de vânătoare în
cadrul fondului cinegetic şi stabilirea condiţiilor pentru administrarea şi folosirea lor;
îndrumarea activităţii de gospodărire a tuturor fondurilor de vânătoare, stabilirea
măsurilor necesare pentru dezvoltarea economiei vânatului, ocrotirea şi paza acestuia.
Conform capitolului IV din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr.103/1996
vânătoarea este permisă la speciile de vânat, în locurile, în perioadele, în condiţiile şi
mijloacele stabilite de lege. Vânătoarea se exercită numai de către vânători, posesori de
permise de vânătoare, vizate anual şi de autorizaţii eliberate de gestionarul fondului de
vânătoare.
Răspunderea contravenţională, penală sau civilă, poate interveni dacă sunt
încălcate normele legale care protejează animalele sălbatice, indiferent dacă s–a produs
sau nu poluarea factorilor de mediu.
Regimul juridic al vânatului şi vânătorii este stabilit prin Legea fondului cinegetic
şi a protecţiei vânatului (nr.103/1996). În înţelesul acestui act normativ, animalele
sălbatice de interes vânătoresc împreună cu biomurile acestora constituie fondul
cinegetic al României (art. 1 din Legea nr.103/1996).
Principiile generale ale regimului juridic al fondului cinegetic:
-este o resursă naturală de interes naţional şi internaţional
-vânatul – bun public de interes naţional
-administrarea şi gospodărirea durabilă a fondului cinegetic
-exercitarea vânătorii în scopul ameliorării calităţii
Potrivit legii, prin vânătoare, ca acţiune, se înţelege căutarea, stârnirea,
urmărirea, hăituirea, rănirea, uciderea sau capturarea vânatului sau orice altă activitate
care are ca scop dobândirea acestuia. Pentru ocrotirea fondului cinegetic, vânătoarea
este supusă unor condiţii de exercitare în privinţa obiectului său, în sensul că este
permisă la speciile de vânat, în condiţiile, locurile, în perioadele şi cu mijloacele stabilite
de lege. Din motive de menţinere a biodiversităţii faunei sălbatice şi păstrarea
echilibrului ecologic, se pot stabili perioade temporare de restricţie sau de extindere a
perioadei de vânătoare la unele specii de vânat. În afara perioadei legale de vânătoare
se pot vâna şi captura specii de vânat, în scopul ameliorării sau reducerii efectivelor
acestora în rezervaţiile cinegetice naturale, mistreţii şi vulpile care produc pagube. În
afara perioadei legale de vânătoare, vânzarea, cumpărarea şi transportul vânatului aflat
sub protecţie sunt interzise.
Legea fondului cinegetic incriminează infracţiunea de braconaj cu o agravantă
când faptele sunt comise în timpul nopţii sau de două sau mai multe persoane împreună
(art.34) şi alte infracţiuni la regimul vânătorii. Sunt stabilite şi sancţionate mai multe
categorii de contravenţii.
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Parte din prevederile legii fondului cinegetic sunt completate de Codul Silvic
(Legea nr. 26/1996)
Astfel, problemele referitoare la protecţia fondului forestier şi gestiunea durabilă a
pădurilor au devenit parte integrantă a politicii economice a guvernelor, completând în
mod fericit prevederile legate de protecţia habitatelor naturale, a speciilor de floră şi
faună sălbatice. Principalul motiv este faptul că pădurile reprezintă nu numai o valoare
economică deosebită, ci îndeplinesc anumite funcţii în apărarea terenurilor agricole
împotriva secetei, a surpărilor şi alunecărilor de terenuri, în procesul de ameliorare şi
refacerea calităţilor naturale ale solului, în purificarea aerului prin producerea oxigenului
necesar vieţii. Pădurile au rol important în dezvoltarea aşezărilor umane, creând condiţii
optime pentru păşunatul animalelor, dezvoltarea vânatului, etc.
Protecţia fondului forestier îşi regăseşte reglementare legală în Codul silvic, O.G.
195/22.12.2005 şi într-o serie de reglementări privitoare la unele aspecte distincte ca
administrarea şi exploatarea pădurilor cum ar fi Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările ulterioare.
Legislaţia naţională defineşte fondul forestier naţional ca perimetru cuprinzând
toate pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură,
producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile
neproductive incluse în amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de
proprietate. Din cuprinsul legii poate fi desprinsă noţiunea de pădure, ca fiind terenul
acoperit cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha. Fondul forestier
naţional este, după caz, proprietate publică ori proprietate privată, de interes naţional şi
este supus regimului silvic. Acesta fiind un sistem de norme tehnice, silvice, economice
şi juridice privind amenajarea, cultura, exploatarea, protecţia şi paza acestui fond, având
ca finalitate asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.
Regia Naţională a Pădurilor realizează administrarea fondului forestier. Are
îndatorirea de a lua măsuri de prevenire şi de combatere a dăunătorilor şi bolilor,
indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor. Un aspect distinct al protecţiei
fondului forestier îl constituie paza acestuia. Acţiunile de pază sunt sprijinite de prefecţii,
consiliile judeţene şi locale, unităţile de poliţie şi jandarmerie. Persoanele care
desfăşoară activităţi în fondul forestier sau în zonele limitrofe acestuia au obligaţia legală
să aplice şi să respecte instrucţiunile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor.
De exemplu legislaţia ungară interzice aprinderea focului atât în pădure, cât şi pe o rază
de 200 de m în jurul ei. Se sancţionează aruncarea obiectelor inflamabile care ar putea
cauza, în mod direct sau chiar indirect, incendii. Numai cu acordul autorităţilor
competente şi în locurile special amenajate se poate face foc.
În parcelele în curs de regenerare, în plantaţiile şi culturile forestiere cu înălţimi
mai mici de 5 m, în zonele de refugiu a vânatului, în rezervaţiile naturale şi pădurile
declarate monumente ale naturii, precum şi în parcelele din jurul izvoarelor de apă
minerală şi potabilă, accesul este permis numai pentru gospodărirea şi administrarea
pădurilor.
Exploatarea produselor lemnoase ale pădurii se face în conformitate cu
amenajamentele silvice şi reglementările privind termenele, modalităţile, perioadele de
recoltare, scoatere şi transport al materialului lemnos (de exemplu: arborii destinaţi a fi
tăiaţi se vor marca în prealabil cu ciocane silvice).
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Reglementări privind protecţia mediului mai pot fi întâlnite şi în alte legi, cum ar fi:
Constituţia României
Art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, alin.2: “Tratatele ratificate de Parlament,
potrivit legii, fac parte din dreptul intern”.
Art. 20 – Tratate internaţionale privind drepturile omului, alin.2 (modificat): “Dacă există
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului,
la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale,
cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.
Art. 21 – Accesul liber la justiţie
Oricărei persoane îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanţelor judecătoreşti
pentru soluţionarea litigiilor.
Art. 22 – Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, alin. 1, 2
Art. 31 – Dreptul la informaţie
Art. 34– Dreptul ocrotirea sănătăţii, alin. 2
Art. 35 – Dreptul la mediu sănătos, alin. 1, 2, 3 – introdus prin Legea de revizuire
Aceste drepturi sunt garantate fiecărui cetăţean şi se referă atât la mediul
natural, cât şi la cel artificial.
Art. 44 – Dreptul de proprietate privată, alin. 6
Art.135 – Economia, art. 2, lit. b), c), d), e), f), g).
Art.136 – Proprietatea (modificat în întregime), alin. 3: “Bogăţiile de interes public ale
subsolului…”
Statul trebuie să acorde sume de bani pentru finanţarea şi intreţinerea mediului
încojurător.
Articolele 21, 22 şi 31 sunt cuprinse şi în Convenţia de la Aarhus, astfel fiecare
stat trebuie să promoveze educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în problemele
de mediu, în special modalităţile de acces la informaţie, participarea la luarea deciziei şi
accesul la justiţie în acest domeniu.
Deşi Constituţia nu consacră expres dreptul fundamental al omului la un mediu
sănătos, prevede în articolul 33 obligaţia statului de a ocroti sănătatea cetăţenilor şi de
lua măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice. De asemenea, în art. 134 lit. e)
se prevede obligaţia statului de a asigura refacerea şi ocrotirea mediului încojurător,
precum şi menţinerea echilibrului ecologic.
Libertatea de exprimara a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea
creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de
comunicare în public, sunt inviolabile. Dreptul persoanei de a avea acces al orice
informaţie de interes public, nu poate fi îngrădit, iar autorităţile publice, potrivit
competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor
asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal – art. 30, 31.
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Factorii mediului abiotic
Protecţia apelor
Legea nr.107/1996 consacră, din punct de vedere juridic, o nouă concepţie
asupra statutului apelor. Astfel, acest act normativ concepe şi tratează apa sub un
încincit aspect cu finalităţi tridimensionale: ca resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă
şi limitată, ca element indispensabil pentru viaţă şi pentru societate (dimensiunea fizică),
materie primă pentru activităţi productive, sursă de energie şi cale de transport
(dimensiunea economică), factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic
(dimensiunea ecologică). Datorită acestui rol de o excepţională importanţă apele fac
“parte integrantă din patrimoniul public”.
Principala inovaţie adusă de Legea nr.107/1996 o reprezintă, instituirea unui
mecanism economic specific, în sensul încurajării activităţilor de conservare, refolosire şi
economisire a apei prin aplicarea de stimuli economici şi sancţionarea prin aplicarea de
penalităţi celor care risipesc sau poluează resursele de apă.
Statul, prin organele sale competente (autorităţi de mediu, ape, sănătate), este
chemat să urmărească dacă persoanele vizate îşi îndeplinesc obligaţiile legale privind
protecţia mediului. Aceste organe trebuie să ia cele mai eficiente măsuri pentru protecţia
apelor în limitele competenţei lor legale şi ale posibilităţilor economico-financiare ale
statului şi societăţii.
Legea apelor este completată de o serie întreagă de reglementări , cum ar fi:
Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii
resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi ecosistemelor acvatice are ca obiect
ameliorarea şi menţinerea calităţii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, în contextul realizării unei dezvoltări
durabile (art.1). Concentraţiile maxime admise ale poluanţilor conţinuţi de apele uzate,
evacuate în resursele de apă, în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere
asigurată natural, precum şi în reţelele de canalizare, se stabilesc pentru zona de
deversare în funcţie de capacitatea de primire a receptorilor şi se înscriu în avizele şi
autorizaţiile de gospodărire a apelor eliberate utilizatorilor de apă (art.2).
Cei care încalcă prevederile art. 2 vor fi sancţionaţi aspru (conform art. 4 alin. 1)
de către Compania Naţională “Apele Române”, care urmăreşte prin Sistemul naţional de
supraveghere a calităţii apelor, starea calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi
subterane, precum şi respectarea concentraţiilor poluanţi.
Importantă este prevederea stipulată la art. 5, prin care sunt încurajaţi şi motivaţi
utilizatorii de apă care manifestă constant grijă deosebită cu privire la protecţia calităţii
apelor, putând astfel să beneficieze de bonificaţii de 10% din valoarea anuală a
serviciilor de monitorizare a poluanţilor din apele uzate evacuate.
Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr.377/2001 privind aprobarea
obiectivelor de referinţă pentru calitatea apelor de suprafaţă
Ordinul MAPM nr.913/2001 privind aprobarea conţinutului cadru al Planului de
gospodărire a apelor pe bazin hidrografic
H.G. nr.188/2002 privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate (M. Of. 187 din 20 martie 2002)
H.G. nr.100/2002 pentru aprobarea “Normelor de calitate pe care trebuie să le
îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare” şi a “Normativului privind
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metodele de măsurare şi frecvenţa de prevalare şi analiză a probelor din apele de
suprafaţă destinate producerii de apă potabilă” (M. Of. 130 din 19 februarie 2002)
Ordinul MAPM nr. 1146/2002 pentru aprobarea “Normativului privind obiectivele de
referinţă pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă” (M. Of. 197 din 27 martie 2003
Ordinul MAPM nr. 918/2002 pentru aprobarea “Codului bunelor practici agricole pentru
uzul fermierilor”
H.G. nr. 118/2002 privind aprobarea “Programului de acţiune pentru reducerea poluării
mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzate de evacuarea unor substanţe
periculoase” (M. Of. 132/20 februarie 2002)
H.G. nr. 459/2002 pentru aprobarea “Normelor de calitate pentru apa din zonele
naturale amenajate pentru îmbăiere” (M. Of. 350/ 27 mai 2002)
H.G. nr. 202/2002 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind calitatea apelor de
suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole (M. Of.
196/ 22 martie 2002)
Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M. Of. 552 / 29 iulie 2002)
Ordinul MAPM nr. 1049/2002 pentru aprobarea planului de măsuri pentru eliminarea
sau reducerea riscului de poluare a apelor subterane
Regimul protecţiei şi conservării fondului piscicol
Reglementarea-cadru o reprezintă Legea nr. 192 /2001 privind fondul piscicol,
pescuitul, acvacultura.
Protecţia fondului piscicol este înţeleasă de lege ca un ansamblu de măsuri şi
reglementări prin care se asigură conservarea biodiversităţii şi exploatarea raţională a
fondului piscicol, în condiţii de păstrare a echilibrului ecologic, iar exploatarea durabilă,
exploatarea diferitelor componente biologice acvatice într-o manieră şi la un nivel care
să nu ducă pe termen lung la declinul uneia dintre componente, iar potenţialul lor şi al
ecosistemelor să corespundă nevoilor şi aspiraţiilor generaţiilor prezente şi viitoare.
Conform art. 39 din Legea nr. 192/2001, protecţia fondului piscicol se realizează
prin prohibiţia anuală a pescuitului, prin interdicţia acţiunilor care pot constitui
contravenţii şi infracţiuni la prezenta lege, precum şi prin orice alte măsuri care să
asigure exploatarea durabilă a fondului piscicol şi conservarea biodiversităţii.
Precum şi reglementările din ce completează legislaţia cadru a fondului forestier,
respectiv a fondului cinegetic:
Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi
administrarea fondului forestier naţional – republicată în baza Legii de aprobare nr.
141/1996
Ordonanţa Guvernului nr. 81/1998 – privind măsuri pentru ameliorarea prin împădurire
a terenurilor degradate, aprobată prin Legea nr. 107/1999
Legea nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.
Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
Ord. Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 33/2002 – pt. aprobarea
Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea ciocanelor silvice…
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Ord. MAAP nr. 269/2002 din 18.II.2002 –aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a OG nr.70/1999 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 653/2001) privind măsurile
necesare pt. accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în
perioada 2000-2010.
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Protecţia atmosferei
2001 Legea nr.655 (M. Of. 773/ 4 decembrie 2001) pentru aprobarea ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei
Regimul juridic special este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
243/2000 privind protecţia atmosferei (aprobată prin Legea nr. 655/2001) care
îndeplineşte rolul de lege-cadru în materie.
Cadrul juridic specific actual priveşte prevenirea, eliminarea, limitarea deteriorării
şi ameliorarea calităţii atmosferei, în scopul evitării efectelor negative asupra sănătăţii
omului şi asupra mediului ca întreg. Acţiunea juridică vizează reglementarea activităţilor
care afectează sau care pot afecta calitatea atmosferei, direct sau indirect, desfăşurate
de către persoane fizice şi juridice, conform strategiei naţionale în domeniu. Stabilirea ca
scop imediat a legii a „alinierii la normele juridice internaţionale şi la reglementările
comunitare” arată că dispoziţiile sale trebuie completate şi interpretate în sensul şi
spiritul acestora din urmă.
Regimul juridic al protecţiei atmosferei are la bază „respectarea principiului de
abordare integrată a protecţiei mediului” ( art. 2). Pe lângă faptul că este vorba despre o
primă consacrare expresă în legislaţia românească a acestui principiu, actul normativ în
domeniu optează astfel pentru o abordare integrată a problematicii protecţiei aerului, în
conexiune cu cea a apei şi solului şi conform practicii actuale a Uniunii Europene. Un
aspect special al principiului îl constituie obligaţia de a integra în planurile de amenajare
a teritoriului şi de urbanism prevederile strategiei naţionale în domeniul protecţiei
atmosferei, ale planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului (art. 13, lit. b),
precum şi obligaţia primăriilor şi consiliilor locale de a integra politicile de protecţie a
atmosferei în strategia de dezvoltare locală (art. 15, lit. c).
Principiul informării apare sub forma obligaţiei autorităţilor de a pune la dispoziţia
publicului date privind calitatea aerului şi evoluţia acestora. Depăşirea pragurilor de
alertă se aduce la cunoştinţa publicului prin cele mai rapide mijloace de informare în
masă de către autoritatea de mediu competentă, indicându-se şi măsurile de protecţie
care se impun a fi luate. Îşi găsesc aplicare şi celelalte principii generale: principiul
precauţiei, „poluatorul plăteşte”, prevenirii etc.
Dispoziţiile legii-cadru urmăresc „asigurarea dreptului fiecărei persoane la un
mediu de calitate” şi la un aer curat.
Toate vieţuitoarele de pe Pământ consumă aer, având nevoie permanent de aer
nepoluat. Pentru a asigura continuitatea vieţii este necesară menţinerea caracteristicilor
naturale ale atmosferei. Această cerinţă trebuie avută în vedere în activităţile economice
şi sociale pentru ca omul să poată trăi într-un mediu sănătos.
Ordinul nr. 745/2002 prezintă zonele cele mai poluate şi aglomerate din ţară.
Aglomerarea reprezintă o zonă cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 250.000
de locuitori sau o zonă în care numărul populaţiei este egal sau mai mic de 250.000 de
locuitori, dar densitatea populaţiei pe km. pătrat justifică necesitatea evaluării şi
gestionării calităţii aerului înconjurător.
Protecţia solului şi subsolului
Principalele reglementări sunt cuprinse în Legea nr. 137/1995, Legea nr.18/1991
privind fondul funciar, modificat şi completat de Legea nr. 169/1997.
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Solul constituie o resursă naturală deosebit de preţioasă, reprezentând un
rezervor de minerale, de materii organice, de apă şi energie; el permite filtrarea apei,
transformarea gazului şi adăposteşte un pol genetic pentru un larg evantai de
organisme. Pe pământ, vegetaţia are nevoie de sol pentru a absorbi nutrimentele şi a se
alimenta cu apă. Solul este de asemenea indispensabil fixării rădăcinilor. Protejarea
solului împotriva eroziunii şi poluării se manifestă astfel ca o miză ecologică deosebită a
contemporaneităţii. Definit în general, solul este un element a cărui formare s-a întins
de-a lungul a mii de ani, plecând de la minerale, materii organice, apă, aer şi organisme
vii. O ilustrarea interacţiunii complexe existente între climat, geologie, vegetaţie şi
utilizarea terenurilor care formează structura solului şi-i definitivează caracteristicile.
Astăzi, solurile sunt din ce în ce mai ameninţate de activităţile umane;
degradările şi poluările le împiedică să-şi îndeplinească corect funcţiile şi perturbă
disponibilitatea şi viabilitatea lor pe termen lung. Unele dintre aceste ameninţări, ca de
exemplu eroziunea, sunt binecunoscute; altele, precum acumularea lentă de poluanţi
datoraţi emisiilor aruncate în aer de activităţile industriale, transportului şi anumite
practici agricole, riscă nu numai să polueze solul, dar şi să contamineze apa şi
alimentele.
Pentru prevenirea poluării şi conservarea calităţii solului au fost adoptate o serie
de măsuri politico-strategice şi reglementări juridice în plan naţional, internaţional şi
comunitar.
Prin legislaţia specifică din domeniul activităţilor agricole se iau măsuri speciale,
ce vin în completarea prevederilor de protecţie a mediului.
Alte legi din domeniul protecţiei mediului
Accesul la informaţie şi justiţie în probleme de mediu
Legea nr. 544/2002 privind accesul la informaţie
H.G. nr.123/2002 – Accesul la informaţie
Legea coferă date referitoare la starea mediului, privind aerul, apa, solul,
subsolul, flora şi fauna, precum şi gradul de poluare a acestora. Publicul luând
cunoştinţă de aceste informaţii va putea aplica măsurile de prevenire şi protecţie a
degradării mediului înconjurător. Datorită faptului că aceste date sunt publice, nimeni nu
poate fi exonerat de răspundere invocând necunoaşterea legii, iar statul prin organele
sale competente va putea aplica sancţiunile corespunzătoare.
Hotărârea Guvernului nr. 1115/ 2002
Prin această hotărâre se stabilesc condiţiile în care informaţiile privind mediul,
deţinute de către autorităţile publice, se pun la dispoziţia publicului cu scopul de a
asigura liberul acces la aceste informaţii. Orice persoană fizică sau juridică poate solicita
„noutăţi” despre starea elementelor de mediu: aer, atmosferă, apă, sol, peisaje, arii
naturale, diversitate biologică şi componentele sale. Aceste persoane au dreptul să
cunoască şi factorii care pot influenţa pozitiv sau negativ mediul. Printre aceşti factori
enumerăm: substanţele, energia, zgomotul, radiaţia, deşeurile, acordurile de mediu,
politicile, legislaţia, planurile şi programele care pot afecta mediul înconjurător.
Conform Legii nr. 86/ 2000 privind accesul la informaţii, scopul principal urmărit
este protejarea drepturilor oricărei persoane din generaţiile actuale şi viitoare de a trăi
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într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării sale. Din acest motiv publicul are acces la
informaţii şi poate participa la luări de decizii şi accese la justiţie în probleme de mediu,
conform prevederilor stabilite de această lege.
Legea nr. 52/ 21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică prevede obligaţia de transparenţă a autorităţilor publice de a informa şi de a
supune dezbaterii publice proiectele de acte normative, de a permite accesul la luarea
deciziilor administrative şi la minutele şedinţelor publice (art.3, lit. e).
Voluntariatul
Legea voluntariatului nr. 195/2001
Munca specialiştilor în protecţia mediului va fi sprijinită de aceste persoane.
Deoarece din ce în ce mai multe persoane se implică în asemenea acţiuni, problemele
cu care se confruntă nu vor fi popularizate, iar şansele de protecţie şi transmitere a
naturii generaţiilor următoare va creşte în mod considerabil.
Din punct de vedere material statul va avea de câştigat pentru că aceste
persoane se angajează să lucreze voluntar.
Munca lor se va referi la:
- activitatea agenţilor economici care ar putea polua mediul (apă, aer, sol, faună, floră) şi
care utilizează în mod iraţional resursele naturale;
- conştientizarea şi promovarea unei atitudini corespunzătoare a locuitorilor în legătură
cu importanţa protecţiei mediului (art. 3).
Ordinul Ministrului de mediu nr. 439/2002
Activitatea agenţilor ecologi voluntari va consta în observarea şi informarea
operativă asupra unor încălcări ale legislaţiei privind protecţia mediului. Principalele
activităţi ale acestor agenţi sunt:
-

modul de gospodărire a spaţiilor verzi (parcuri, grădini, zone verzi amenajate în
cartierele de locuinţe)

-

modul de depozitare a deşeurilor menajere şi industriale

-

modul de administrate a unor arii protejate

Legea nr. 471/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2002 pentru
protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale.
Articolul 2 litera d. defineşte termenul de experiment ca fiind: orice folosire
experimentală sau altă folosire ştiinţifică a unui animal, susceptibilă de a-i cauza
acestuia durere, suferinţă fizică, spaimă sau anxietate ori care pot să cauzeze vătămări
grave ale organismului acestuia, să-i pună viaţa în pericol sau să determine moartea lui.
Un experiment începe în momentul în care un animal este pentru prima oară pregătit
pentru folosire şi se încheie când nu se mai poate face nici o observaţie cu privire la acel
experiment. Eliminarea durerii, suferinţei, chinurilor şi invalidităţii prin folosirea cu succes
a anesteziei, a analgezicelor sau a altor metode nu plasează folosirea unui animal în
afara înţelesului acestei definiţii.

Pe lângă definirea şi clasificarea animalelor legea prevede şi o serie de
măsuri de protecţie ale acestora, atribuţiile Agenţiei Naţionale Sanitare
Veterinare, drepturile şi obligaţiile unităţilor de creştere, furnizare, folosire şi
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organizare a experimentelor. La sfârşit sunt enumerate sancţiunile aplicabile în
caz de nerespectare a dispoziţiilor prezentei legi
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