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Conferința finală a proiectului privind sustenabilitatea financiară a ariilor protejate din Carpați
Joi, 12 iunie 2014, a avut loc conferința finală a proiectului „Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a
sistemului de arii naturale protejate din Munţii Carpaţi”, finanţat de Fondul Global de Mediu (GEF) şi
implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) România şi Regia Naţională a
Pădurilor – Romsilva, în parteneriat cu WWF.
Proiectul a fost implementat în perioada 2010-2014, având ca obiectiv general asigurarea sustenabilității
financiare a ariilor naturale protejate din Carpații României, pentru a servi drept model de replicare pentru
întreaga Rețea Carpatică de Arii Protejate (CNPA).
În acest scop, activitățile și rezultatele proiectului au urmărit două componente principale, respectiv întărirea
cadrului legislativ și creșterea capacității instituționale și de resurse umane a autorităților de management și
a altor stakeholderi pentru a dezvolta și implementa programe de finanțare durabilă.
Prin proiect s-au realizat studii și analize financiare care au stat la baza elaborării unei strategii de finanțare a
parcurilor gestionate de Romsilva, care include estimările necesarului de finanțare pentru implementarea
planurilor de management ale parcurilor naționale și ale parcurilor naturale din Munții Carpați și
implementarea unui sistem de management financiar bazat pe evidențierea cheltuielilor pe activități, cât și
elaborarea unor planuri de business cu identificarea oportunităților de venituri alternative, ca de exemplu în
urma implementării unor mecanisme de plăți ale serviciilor ecosistemelor. Datorită proiectului, cinci parcuripilot beneficiază în acest moment de business planuri.
Tot în cadrul proiectului a fost înființată Asociația Administrațiilor de Arii Naturale Protejate, care urmărește
îmbunătățirea colaborării între administrațiile de arii naturale protejate în scopul conservării biodiversității și
asigurării sustenabilității financiare a ariilor protejate prin mobilizarea de venituri pentru ariile protejate.
Un alt rezultat al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei platforme online accesibilă la nivelul Rețelei de Arii
Naturale Protejate din cele șapte țări carpatice, care cuprinde patru module de instruire pe tematica
sustenabilității financiare a ariilor protejate, cursuri online ce oferă informații-cheie, atât pentru persoanele
direct implicate în gestionarea ariilor protejate, cât și pentru toți cei interesați de acest subiect.
În vederea consolidării cadrului legislativ pentru asigurarea unor instrumente durabile de finanțare a ariilor
naturale protejate, în cadrul proiectului au fost elaborate o serie de amendamente legislative, prezentate
factorilor de decizie spre a fi adoptate. La baza acestor propuneri legislative au stat analize și rapoarte
realizate de experți naționali și internaționali, care au fundamentat și au propus o serie de mecanisme
coerente privind plata pentru serviciile ecosistemelor din ariile naturale.
Astfel, pentru prima dată la nivelul României, a fost realizată o evaluare comparativă între două sisteme de
management (cel actual – Business as Usual – și unul optim, sustenabil) al ariilor naturale protejate din
Carpaţi, care arată care este impactul economic al ariilor protejate asupra unor sectoare ale economiei –
turism, ape minerale, resurse de apă, agricultură, silvicultură şi vânătoare – pe o perioadă de 25 de ani.

Utilizând date şi statistici de la nivelul a cinci parcuri pilot (Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Munţii
Maramureşului, Parcul Naţional Piatra Craiului, Parcul Naţional Retezat şi Parcul Naţional Vânători-Neamţ),
studiul arată că ariile naturale protejate reprezintă un bun economic important şi productiv, care asigură un
flux intens de produse şi servicii valoroase din punct de vedere economic, care, prin aplicarea unui sistem de
management sustenabil (SEM – Sustainable Ecosystem Management), pot genera resurse importante
pentru dezvoltarea economică. Pe de altă parte, continuarea actualului sistem de gestionare a ariilor
naturale protejate (BAU – Business as Usual) va duce la declinul iremediabil al biodiversităţii biologice şi la
pierderea unor beneficii importante pentru economia ţării*.
„Pentru a transmite impactul pozitiv al gestionării durabile a ariilor naturale protejate, proiectul UNDP-GEF
implementat în parteneriat cu Romsilva a oferit argumente economice și sociale, pe care le-a pus la
dispoziția factorilor de decizie în vederea amendării cadrului de politici existent, dar și a adoptării unor
mecanisme de plată pentru serviciile ecosistemelor. Ne exprimăm convingerea că rezultatele proiectului
constituie o resursă valoroasă pentru partenerii guvernamentali și vin în sprijinul eforturilor acestora pentru
asigurarea sustenabilității financiare a ariilor protejate”, a declarat Monica Moldovan, Director de Programe,
UNDP România.
„Prin acest proiect, am reușit să creștem capacitatea instituțională pentru ariile protejate din Carpați, prin
instruirea personalului din cadrul administrațiilor în mai multe domenii-cheie specifice activității, aducând o
abordare inovatoare în ceea ce privește gestionarea informațiilor și cuantificării necesarului de finanțare
pentru un management adecvat al ariilor naturale protejate. Pe parcursul celor mai bine de 17 ani de
colaborare, am beneficiat de sprijinul UNDP în implementarea cu succes a patru proiecte, cu finanțare FAO
sau GEF, a căror valoare a fost de 3,5 milioane de dolari”, a declarat Dragoș Mihai, managerul proiectului,
Șef Serviciu Arii Protejate în cadrul Romsilva.
*
Serviciu/ Sursă de
Valoarea de piață pe 25
Valoarea de piață pe 25 de ani, Beneficiu cumulat
venit din cele 5 Arii de ani, cu managementul cu managementul sustenabil
sub management
Protejate
actual al resurselor (BAU) al resurselor (SEM)
sustenabil**
Hrană / agricultură
174 mil EUR
190 mil EUR
83.9 mil EUR
Păduri*
77,3 mil EUR
74,5 mil EUR
-2,8 mil EUR
Rezerve de apă
176,3 mil EUR
177,2 mil EUR
35,4 mil EUR
Turism
787,2 mil EUR
1,282,9 mil EUR
2.626,8 mil EUR
*Managamentul actual (BAU) ar putea aduce încă 2,8 milioane de euro la bugetul de stat, însă în 30 de ani
nu ar mai exista păduri care să aducă vreun venit.
**Beneficiile exploatării sustenabile iau în considerare impactul avut asupra tuturor activităților conexe (ex.
agricultura sustenabilă înseamnă beneficii și pentru turism, surse de apă, infrastructură etc.), deci valoarea
cumulată a beneficiilor nu înseamnă doar simpla diferență între BAU și SEM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), în parteneriat cu persoane de la toate nivelurile
societății, ajută la clădirea unor națiuni care să reziste în fața crizei și contribuie la creșterea calității vieții
pentru toată lumea. Prin activitatea desfășurată în 177 de țări și teritorii, oferim o perspectivă deopotrivă
globală și locală care să ducă la sporirea încrederii oamenilor și la construirea unor națiuni puternice.
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor
Climatice şi are ca scop gospodărirea durabilă şi unitară a fondului forestier proprietate publică a statului.
RNP-Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale.
Pentru mai multe informaţii: Cristina Bucureasa, GEF Projects Communication Assistant, e-mail:
cristina.bucureasa@undp.org, telefon: 0737 788882.

