LUCRĂM ÎMPREUNĂ
PENTRU A INSPIRA
SOLUȚII DURABILE

RAPORT
TEHNIC

RO

2014

FINANŢARE DURABILĂ
ÎN ZONA-PILOT MARAMUREŞ

Autor: Martini Monia
Colaboratori: Maya Bankova-Todorova, Edit Pop, Mara Cazacu
Consultant tehnic: Julio Tresierra, doctor şi consultant independent
Grafică: Boyan Petkov, Ina Kalcheva
Foto copertă față: The valley between Mara and Cosau rivers with Rooster’s Peak Nature Reserve in the
background. Copyright Mara Cazacu
Publicat de WWF Programul Dunăre-Carpați România. Fotografiile și textul nu pot fi reproduse sau
copiate în niciun tip de format și nici distribuite fără acordul prealabil al autorului și al organizației
WWF-România și fără menționarea titlului și dreptului de copyright.
© 2014 WWF Programul Dunăre-Carpați România.
Toate drepturile rezervate.
WWF-Romania
Str. Ioan Caragea Vodă nr. 26, Sector 1, 010537, București, România
Tel. +4 021.317.49.96, Fax +4 021.317.49.97
office@wwfdcp.ro, www.wwf.ro
wwf.panda.org/dcpo - The Danube PES Project

WWF este una dintre cele mai importante organizații de conservare independente din lume, cu 5
milioane de voluntari și o rețea globală ce cuprinde birouri în peste 100 de țări. Echipa WWF DunăreCarpați este responsabilă pentru coordonarea și implementarea acțiunilor pentru păstrarea, refacerea
și gestionarea valorilor naturale din această ecoregiune. Activitatea echipei constă în colaborarea
transfrontalieră pentru dezvoltarea de proiecte-model, influențarea politicilor publice, creșterea
capacității factorilor de interes, creșterea conștientizării și implicării publice și identificarea de soluții
pentru provocările întâlnite în această regiune, în scopul de a asigura sustenabilitatea și prosperitatea
comunităților și conservarea biodiversității.
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Rezumat
Raportul de faţă descrie experienţa organizaţiei WWF Programul DunăreCarpaţi (WWF-DCP) în implementarea abordării Plăţilor pentru
Servicii de Mediu (payments for ecosystem services - PES) în zona pilot
Mara - Cosău - Creasta Cocoşului din judeţul Maramureş, România.
PES reprezintă un mecanism inovativ de finanţare menit să reconcilieze aparenta
contradicţie dintre conservarea naturii şi obiectivele de dezvoltare. În cadrul
proiectului Promovarea plăţilor pentru servicii de mediu şi a altor scheme
de finanţare durabilă în Bazinul Dunării (PES Dunăre), WWF-DCP a urmărit
să demonstreze şi să promoveze utilizarea schemelor PES şi a altor scheme
de finanţare similare în bazinul Dunării, precum şi în alte bazine hidrografice
internaţionale.
România şi Bulgaria sunt cele două ţări selectate pentru stabilirea condiţiilor
în care schemele PES funcţionează în regiunea inferioară a Dunării, în special
în vederea dezvoltării şi demonstrării modelelor de scheme PES şi alte scheme
similare de tip public şi privat (Rezultatul nr. 1 al Proiectului).
Metodologia utilizată a implicat paşii următori:
1. Analiza zonei pilot în ceea ce priveşte geografia, biodiversitatea, demografia şi
economia;
2. Identificarea unei probleme de mediu bine definite, care afectează furnizarea
beneficiilor sau a serviciilor de mediu (SM) pe care le primesc de la natură
indivizii, firmele şi comunităţile;
3. Definirea unei abordări PES ca posibilă soluţie de reconciliere a nevoilor
de conservare cu cele de dezvoltare, precum şi analiza condiţiilor necesare
implementării unei astfel de abordări;
4. Analiza părţilor interesate şi a opţiunilor existente pentru rezolvarea problemei
de mediu identificate, inclusiv abordarea PES propusă;
5. Definirea unei strategii adecvate pentru reconcilierea nevoilor relative la
conservare cu cele privitoare la dezvoltare şi analiza condiţiilor necesare pentru
a o implementa;
6. Definirea aspectelor tehnice ale abordării PES sau ale strategiilor intermediare
identificate în vederea stabilirii condiţiilor PES, cum ar fi structura de
management şi de luare a deciziilor, cadrul legal, sistemul de plăţi, perioada
implementării, monitorizării şi raportării.
Provocarea adresată prin proiect în zona pilot Maramureş a constat în faptul că
ariile protejate din România sunt afectate de o lipsă de finanţare şi resurse umane,
ceea ce împiedică un management eficient. La analiza zonei pilot, degradarea
peisajului a fost identificată ca principala problemă de mediu, cauzată mai ales
de comportamentul turistic iresponsabil şi necontrolat. Această problemă îşi
găseşte sursa în faptul că operatorii locali de turism, cu precădere pensiunile, au
o înţelegere deficitară a zonelor protejate şi nu le recunosc valoarea, cu toate că
ar putea să joace un rol cheie în comunicarea cu turiştii şi utilizarea mai bună a
resurselor naturale. De asemenea, lipsa infrastructurii legată în mod special de
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gestionarea deşeurilor şi interpretarea naturii reprezintă un aspect important al
problemei, precum şi o parte a soluţiei. Ca răspuns la această problemă, echipa
de proiect a urmărit cultivarea contribuţiei sectorului de turism la activităţile
de conservare în ariile protejate şi evaluarea viabilităţii acestei scheme de
finanţare privată ca alternativă la oportunităţile de finanţare publică, existente
dar insuficiente. Cu susţinere financiară din partea pensiunilor şi operatorilor
locali de turism, frumuseţea peisajului natural – afectată de comportamentul
turistic iresponsabil şi necontrolat – va fi menţinută prin promovarea valorilor şi
nevoilor ariilor protejate, îmbunătăţirea infrastructurii turistice şi încurajarea unei
schimbări de perspectivă către practici de turism responsabile.
Obiectivul iniţial privind realizarea unei scheme PES operaţională până la finele
anului 2013 a fost atins pe baza unei strategii de repoziţionare a ariilor
protejate în percepţia părţilor interesate locale, prin dezvoltarea
zonei pilot ca destinaţie de ecoturism, astfel testând abordarea PES
în contextul ariilor protejate. Desemnarea destinaţiilor de ecoturism este
o prioritate principală în România, lansată oficial la finele lui 2012; până acum,
zona pilot este una din cele două micro-regiuni care au trecut cu
succes procesul de evaluare oficială. România este, de asemenea, prima
ţară din Europa care a adoptat ca linii-ghid criteriile destinaţiilor de ecoturism,
iar experienţa maturizată în zona pilot poate fi privită ca referinţă pentru
stabilirea colaborării între părţile interesate şi, în particular, pentru
stabilirea fondurilor de conservare şi dezvoltare durabilă (FCDD).
Ceea ce este unic la iniţiativa de testare a abordării PES este faptul că toate
soluţiile care pot rezolva problema de mediu identificată sunt analizate
comparativ, aşa încât în final este mai uşor pentru părţile interesate să se implice
în ceea ce este prezentat drept cea mai bună alternativă la comportamentul
Business As Usual. În cazul zonei Mara - Cosău - Creasta Cocoşului, pe de o
parte, pensiunile sunt invitate să adopte practici turistice responsabile,
în timp ce li se oferă posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea pentru a face
lucrul acesta şi de a-şi îmbunătăţi înţelegerea cu privire la ariile protejate şi la
importanţa păstrării frumuseţii peisajului pentru profitabilitatea pe termen lung
a afacerilor lor. Pe de altă parte, administratorii ariilor protejate sunt
invitaţi să îmbunătăţească promovarea ariilor protejate la nivel local
prin sublinierea rolului şi valorilor lor specifice. Aceste activităţi sunt
cruciale pentru schimbarea percepţiei părţilor interesate, atât percepţia unora faţă
de ceilalţi, cât şi percepţia actorilor şi indivizilor din afară despre zonă. Pe toată
durata procesului de implicare a părţilor interesate la nivel local, transferul
responsabilităţii a fost un principiu călăuzitor fundamental.
Strategia implementată în zona pilot poate fi sintetizată în următorul Model
Conceptual:
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Raportul include şi următoarele recomandări identificate de către echipa de
proiect pentru a asigura succesul testării schemei PES în contextul ariilor protejate,
ce va continua şi după încheierea proiectului, cu scopul de a finisa abordarea PES:

•

Implementarea sinergică a măsurilor identificate pentru protejarea şi/sau
restaurarea frumuseţii peisajului, inclusiv creşterea gradului de conştientizare,
crearea de capacităţi (capacity building) şi dezvoltarea turismului/
ecoturismului responsabil;

•

Utilizarea resurselor financiare strânse în FCDD şi/sau fondurile
complementare, oferite de entităţile private/publice pentru implementarea
măsurilor bazate pe un plan de lucru pe termen mediu;

•

Axarea în primul rând pe necesităţile de dezvoltare, ca pas crucial de
îmbunătăţire a comportamentului părţilor interesate de turism, în special a
pensiunilor, faţă de valorile naturale, şi crearea contextului pentru ca turismul
responsabil şi în special ecoturismul să devină tendinţa principală în zona pilot;

•

Strângerea mai multor informaţii cu privire la natura problemei de mediu
selectate (degradarea peisajului);

•

Dezvoltarea şi implementarea unei strategii de strângere a fondurilor pentru a
avea o sumă mai mare de bani strânsă în FCDD, precum şi pentru a continua cu
dezvoltarea destinaţiei de ecoturism.

Metodele de analiză specifice aplicate în zona pilot Maramureş au inclus analiza
cost-beneficiu, analiza fluxului de numerar, analiza multi-scop, abordarea pe etape
pentru dezvoltarea mecanismului de finanţare, conceptul de sustenabilitate şi
criteriile pentru desemnarea destinaţilor de ecoturism. Analizele întreprinse au
următoarele limitări:

•

Lipsa datelor de referinţă referitoare la aspectele socio-economice şi de mediu

•

Adoptarea abordării pe etape într-un stadiu ulterior al implementării
proiectului, care a afectat colectarea logică a datelor

Rezultatele datelor analizate au arătat că:
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•

Activităţile economice locale sunt foarte dependente de sistemele şi resursele
naturale, în special de păduri şi păşuni;

•

Populaţia mai tânără este tot mai detaşată de tradiţiile locale şi de mediul
natural, în vreme ce Fondurile Europene se luptă în esenţă să reducă decalajul
şi să ofere alternative ale muncii în oraş;

•

Actorii rurali trebuie să-şi dezvolte capacitatea referitoare la piaţă/
comercializare, mai ales abilitatea de a coopera, de a oferi produse cu valoare
adăugată şi de a accesa/crea oportunităţi de piaţă locale;

•

Comportamentul turistic iresponsabil şi necontrolat din ariile protejate este
principala ameninţare de mediu, care poate avea drept rezultat pierderea
valorii peisajului şi poate minimiza în cele din urmă valoarea experienţei de
vizitare în sine;

•

Frumuseţea peisajului este cel mai relevant SM pentru mijloacele de trai locale,
precum şi cel mai uşor de vizat printr-un mecanism de finanţare bine definit.
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Introducere
În ultimii 25 de ani, conceptul de Plăţi pentru Servicii de Mediu (PES) şi de scheme
de Finanţare Durabilă (FD) în general au atras atenţia din ce în ce mai mult, atât
în cercurile de conservare, cât şi în cele de dezvoltare, deoarece promit soluţii de
îmbunătăţire a conservării naturii şi a mijloacelor de trai în zonele rurale. În special
înăsprirea crizei financiare şi economice din ultimii ani a îndemnat instituţiile
internaţionale, precum şi un număr tot mai mare de organizaţii şi instituţii de
la nivel naţional şi regional, să recunoască rolul fundamental al resurselor şi
ecosistemelor naturale în dezvoltarea societăţilor şi afacerilor din ziua de azi şi
să caute soluţii responsabile pentru a întări rolul naturii în procesele de luare a
deciziilor. În acest context, Comisia Europeană (CE) a lansat în 2012 iniţiativa
MAES (Cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora) pentru
a susţine elaborarea unui cadru analitic coerent care să fie aplicat în toate Statele
Membre şi vizând atingerea obiectivelor Acţiunii 5 - Ţinta 2 din cadrul Strategiei
UE 2020 privind biodiversitatea1.
Drept rezultat, sunt comandate tot mai multe studii şi sunt implementate tot mai
multe proiecte care se speră că vor îmbunătăţi înţelegerea legată de modul de
reconciliere a ştiinţei naturale cu gândirea economică pentru a atinge dezvoltarea
durabilă, mai ales prin elaborarea şi armonizarea unor politici adecvate, prin
transformarea subvenţiilor dăunătoare în resurse financiare eficace cu impact
pozitiv şi prin utilizarea mecanismelor inovative de finanţare pentru conservarea
naturii. În acest sens, WWF Programul Dunăre-Carpaţi (WWF-DCP) a jucat un rol
principal în Europa, mai cu seamă prin implementarea proiectului Promovarea
plăţilor pentru servicii de mediu (PES) şi a altor scheme de finanţare durabilă
în Bazinul Dunării (PES Dunăre) între 2009 şi 2014.2 Potrivit Documentului de
Proiect revizuit3, Obiectivele Proiectului au constat în testarea şi promovarea
schemelor de finanţare PES şi similare în bazinul Dunării şi alte bazine hidrografice
internaţionale. România şi Bulgaria sunt principalele ţări selectate pentru stabilirea
condiţiilor în care funcţionează aceste scheme sau mecanisme de finanţare în
regiunea inferioară a Dunării; prezentul Raport Tehnic se referă la experienţa
obţinută de echipa WWF-DCP România în Maramureş, una din cele 5 zone pilot4
ale proiectului.
Documentul de Proiect revizuit enumeră trei Rezultate aşteptate pentru întregul
proiect. Activităţile implementate la nivelul pilot se referă la Rezultatul nr. 1 –
Modele de scheme PES şi alte scheme similare în sectorul public şi privat elaborate
şi testate în bazinul hidrografic al Dunării în România şi Bulgaria, şi replicarea
abordării în regiune. Pentru măsurarea progresului în atingerea Rezultatului nr. 1,
Documentul de Proiect revizuit prevede indicatori, iar următorii doi dintre cei trei
indicatori sunt relevanţi pentru activităţile implementate la nivelul zonei pilot:
1

Uniunea Europeană (2013). Cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora, Un cadru analitic pentru evaluarea ecosistemelor
în cadrul Acţiunii 5 a Strategiei UE 2020 privind biodiversitatea, Document de lucru. Din
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf

2

Panda.

<http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/our_solutions/green_public_funds/pes/
the_danube_pes_project/>.
3

N. Varty, “Annex 10 - Suggested revision to project objectives and outcomes and associated indicators and targets” [Anexa 10 – Propunere
de revizuire a obiectivelor şi rezultatelor şi a indicatorilor şi ţintelor aferente], în Mid-Term Review report (2012).

4

Zonele pilot din cadrul proiectului PES Dunăre sunt: pentru România, Mara - Cosău - Creasta Cocoşului din judeţul Maramureş, ferma
piscicolă Iezer şi ferma piscicolă Ciocăneşti din judeţul Călăraşi; pentru Bulgaria, Parcul Natural Persina ce ocupă teritorii în municipalităţile
Belene şi Svistov, şi Parcul Natural Rusenski Lom din judeţul Ruse. Idem.
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1. Un total de cel puţin 5 modele de scheme PES locale şi naţionale devenite
operaţionale până la finele anului 2013;
2. Cel puţin 5 Memorandumuri de Înţelegere pentru încheierea de parteneriate
public-private cuprinzând scheme PES semnate până la finele anului 2012.
În zona pilot Maramureş, în cadrul proiectului O Europa Mai Multă Natură (One
Europe More Nature - OEMN), implementat în perioada 2004-2009, echipa
începuse deja să lucreze la o schemă PES privată, axată pe protecţia serviciilor
de mediu din zona de recepţie a bazinului hidrografic Firiza-Runcu, şi anume
furnizarea de apă curată cu respectarea standardelor privind calitatea apei potabile
pentru municipiul Baia Mare5. Cu toate acestea, potrivit coordonatorului local
de proiect, un proiect major de investiţii vizând reabilitarea şi modernizarea
instalaţiilor de alimentare cu apă şi de tratare a apei, finanţat prin ISPA
(Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare), a avut drept rezultat
un preţ mai mare al apei, necesar pentru recuperarea costurilor investiţiei, şi a
compromis posibilitatea de negociere a schemei PES.
Prin urmare, în 2009, când proiectul PES Dunăre a primit finanţare de la UNEP
GEF, condiţiile locale se schimbaseră şi echipa WWF-DCP România a identificat
o nouă ocazie favorabilă de a testa schemele PES şi/sau FD. Această ocazie avea
la bază înţelegerea faptului că rolul principal al zonelor protejate în conservarea
habitatelor şi speciilor importante şi în menţinerea integrităţii generale a mediului
este ameninţat de activităţi economice specifice (atât legale, cât şi ilegale) –
o tendinţă globală care este de fapt accelerată din cauza crizei financiare şi
economice, care trimite mediul pe un loc de prioritate secundar pe agenda politică.
Astfel, Proiectul a urmărit să testeze la faţa locului contribuţia sectorului de turism
la activităţile de conservare în ariile protejate şi să evalueze dacă această schemă
de finanţare privată reprezintă o alternativă viabilă la oportunităţile de finanţare
publică existente, dar insuficiente. Cu susţinere financiară din partea pensiunilor şi
operatorilor de turism locali, frumuseţea peisajului, afectată de comportamente
turistice neresponsabile şi necontrolate, trebuie să fie menţinută prin promovarea
valorilor şi nevoilor ariilor protejate, îmbunătăţirea infrastructurii turistice şi
încurajarea unei schimbări către practicile turistice responsabile. În analiza
zonei pilot, degradarea peisajului a fost identificată drept problema de
mediu majoră, cauzată în principal de comportamentul turistic neresponsabil şi
necontrolat în ariile protejate. În context, există o lipsă de resurse financiare
şi umane care caracterizează sistemul ariilor protejate din România
şi care face managementul ariilor protejate dificil şi limitat. În plus, operatorii
locali de turism, în principal pensiunile, au o înţelegere deficitară a
ariilor protejate şi nu le recunosc valorile, însă ar putea să joace un rol
cheie în comunicarea cu turiştii şi îmbunătăţirea utilizării resurselor naturale. De
asemenea, lipsa infrastructurii, în special a celei legate de gestionarea
deşeurilor şi interpretarea naturii, constituie un aspect important al
problemei, cât şi parte a soluţiei.
Ariile protejate reprezintă o prioritate pentru WWF pe plan global, susţinută prin
iniţiativa globală „Programul ariilor protejate pentru o planetă vie” (PA4LP)
care vizează promovarea şi sprijinirea implementării „Programului de lucru
privind ariile protejate” (PoWPA), creat în cadrul Convenţiei pentru Diversitatea
Biologică. Ecoregiunea Carpaţilor este una din cele 5 regiuni prioritare în care este
implementat Programul PA4LP, şi trebuie menţionat faptul că, pe lângă activitatea
5

Schema PES a fost menită să ofere administratorilor/proprietarilor de păduri şi proprietarilor de păşuni un stimulent în plus față de
plăţile directe oferit printr-un fond fiduciar, în scopul conservării pădurilor cu un rol de protecţie, pe de o parte, şi a practicilor actuale de
management al păşunilor, pe de altă parte. Sprijinul financiar a avut în vedere investiţiile în infrastructura de protecție împotriva apelor (de
ex. colectarea torentelor), amenajarea locurilor de adăpat pentru animale pe câmpuri pentru a evita eroziunea straturilor acvifere şi a evita
încărcarea straturilor acvifere cu nutrienţi, etc.
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pentru testarea PES/FD în zona pilot Maramureş, WWF-DCP a elaborat în 2012, în
cadrul iniţiativei PA4LP, liniile directoare6 pentru evaluarea bunurilor şi serviciilor
oferite de ecosistemele din cadrul ariilor protejate.
În România, WWF-DCP este activ în arii protejate atât din regiunea Carpaţilor, cât
şi a Dunării Inferioare, pentru a le consolida managementul, a pune în circulaţie
informaţiile şi cunoştinţele, a gestiona zonele de sălbăticie, a proteja speciile
periclitate (de ex. sturionul) şi a crea sau menţine coridoare ecologice. Astfel,
experienţa maturizată în cadrul proiectului PES Dunăre poate fi reprodusă în altă
parte pentru a atinge obiectivele de conservare şi dezvoltare într-un mod echilibrat.
Această experienţă din zona pilot Maramureş este reflectată în prezentul Raport
Tehnic după cum urmează:

•

Capitolul 1 – Zona pilot este descrisă din punct de vedere al situării sale
geografice, al caracteristicilor referitoare la biodiversitate şi la oportunităţile
privind mijloacele de trai locale faţă de impactul lor relativ asupra mediului;

•

Capitolul 2 – Este analizată situaţia ecosistemelor, ameninţările şi
oportunităţile de mediu existente, precum şi valoarea principalelor Servicii de
Mediu;

•

Capitolul 3 – Este explicat cadrul de testare a PES în relaţie cu ariile
protejate, inclusiv considerentele legate de contextul legal/instituţional şi
privitor la politici.

Concluziile formulate pe baza unei experienţe de 4 ani sunt prezentate în secţiunea
finală.
În final, trebuie de asemenea menţionat că în decembrie 2012 echipa de Proiect
a luat decizia de a lărgi zona pilot, în urma analizei oportunităţii oferite de
desemnarea destinaţiilor de ecoturism de către Autoritatea Naţională pentru
Turism, pentru a creşte viabilitatea şi a asigura continuitatea mecanismului de
finanţare identificat pentru conservarea naturii. Din acest motiv, studiile de
fezabilitate care stau la baza raportului şi care au fost realizate în 2010-2011
acoperă doar parţial teritoriul efectiv al zonei pilot.

6

C. Bucur, D. Strobel, „Evaluarea serviciilor de ecosistem din zonele protejate din Carpaţi. Linii directoare pentru evaluarea rapidă,” în WWF
România – Studiu (2011), Braşov, Editura Green Steps.
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1.1. 	Situarea geografică
Zona7 Mara - Cosău - Creasta Cocoşului este situată în judeţul Maramureş (Figurile
1 şi 2), situat la rândul lui în nordul României, la graniţa cu Ucraina. Mai precis,
se află în acea parte a judeţului cunoscută drept Maramureşul Istoric (fosta Ţară a
Maramureşului - 3.381 km2), o regiune care se întinde până în teritoriul ucrainean.
Zona studiată ocupă o suprafaţă de aproximativ 621 km2 sau 17,5% din teritoriul
Maramureşului Istoric. Dacă se iau în considerare numai unităţile administrativteritoriale (UAT) din zona pilot, atunci ocupă o suprafaţă de 462,72 km2.
Figura 1: Harta judeţului Maramureş

Figura 2: Harta zonei pilot

Sursa: E. Lukacs, Program pentru protecţia peisajului construit
în Maramureş. Localităţile Budeşti şi Sârbi. Context geografic si
istoric, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), 2009

Sursa: C. Malos, expert GIS

Tabelul nr. 1 de mai jos rezumă geografia zonei pilot.
Tabelul 1: Geografia zonei pilot

Element geografic

Descriere

Suprafaţă

Poziţie în
zonă

Valea Cosăului (până la pasul
Neteda şi vârful Sermeteş)

Valea Cosăului corespunde
bazinului hidrografic al râului
Cosău, un important afluent al
râului Mara

151 km2 sau
4,5% din
teritoriul
Maramureşului
Istoric

Partea de
est

Valea Marei, delimitată de:
Satul Fereşti – rezervaţia Poiana
Brazilor (muntele Igniş) în nord

Valea Marei corespunde
bazinului hidrografic al râului
Mara

Aproximativ 470
km2 sau 13%
din teritoriul
Maramureşului
Istoric

Partea de
vest

Valea Brazilor (care corespunde
cursului superior al râului Mara, până la
pasul Gutâi) în vest
Munţii Gutâi (inclusiv Creasta
Cocoşului) în sud
Sursa: M. Martini
7

Principalele căi de acces sunt DN18 (drum naţional) Baia Mare - Deseşti - Sighetu Marmaţiei, şi DJ 109F (drum judeţean) Baia Mare - Cavnic
- Ocna Şugatag - Sighetu Marmaţiei.
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Valea Marei şi Valea Cosăului îşi au originea în coridorul Văii Izei, care, împreună
cu Valea Vişeului, aparţine de Valea Tisei, principalul coridor din Maramureşul
Istoric românesc. De fapt, aceste văi urmează afluenţii stângi ai Tisei (Figura 3).
Figura 3: Văi în Maramureşul Istoric

Sursa: E. Lukacs, Program pentru protecţia peisajului construit în
Maramureş. Localităţile Budeşti şi Sârbi. Context geografic şi istoric,
Ordinul Arhitecţilor din România (OAR), 2009

1.2. Biodiversitatea
1.2.1.	Flora, fauna şi solurile
Mara - Cosău - Creasta Cocoşului cuprinde o zonă depresionară în centru, care ţine
de depresiunea mai mare a Maramureşului (traversată de văile mai sus menţionate)
şi oferă spaţiu de locuit, parţial înconjurat de munţi (Igniş la vest, Gutâi şi Lăpuş la
sud) ce dau o structură verticală resurselor disponibile oamenilor: lunci inundabile
cu sol fertil până la dealuri cu pomi fructiferi, păşuni şi fâneţe naturale, munţi cu
păduri şi aflorimente alpine folosite pentru păşunatul de vară.
Solurile reprezintă un aspect important al economiilor locale din Maramureş,
mai ales al activităţilor rurale şi al celor bazate pe agricultură. Zona depresionară
este caracterizată de soluri brune şi podzolice (solurile cu compoziţie de cenuşă sau
dezalcalinizate sunt formate în principal în climate răcoroase şi umede) în diverse
proporţii, cu un nivel redus de fertilitate naturală. Acestea sunt folosite pentru
culturi (agro-terase cu pante cu iarbă), dar mai ales ca păşuni, fâneţe şi rareori ca
livezi. Terenurile arabile s-au extins în partea inferioară a dealurilor depresiunii,
pe soluri de argilă aluvionară, cultivate cu cartofi, orz, secară şi plante furajere cu
pomi fructiferi.
Vegetaţia variază în funcţie de latitudine şi longitudine. Deşi în general
predomină pădurile de foioase ca cele din Europa Centrală, la altitudini mai mari
apar pădurile de conifere, precum şi păşunile alpine. Prezenţa păşunilor montane şi
alpine a contribuit la dezvoltarea unui tip tradiţional de păşunat montan, păşunile
mai joase fiind folosite ca fâneţe pentru a satisface nevoia de furaje pe timp de
iarnă. Păşunile sunt formate prin defrişarea fagului sau sunt găsite pe malul
râurilor, în locul fagului şi al pădurilor mixte defrişate.
În ceea ce priveşte fauna, habitatele din pădure sunt locurile preferate ale
mamiferelor sălbatice precum ursul brun, râsul, cerbul carpatin, mistreţul, vulpea,
veveriţa, lupul, căprioara, iepurele şi jderul. Aceste specii pot fi văzute frecvent în

10
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luncile râurilor şi spre zona alpină. În plus, pădurile de fag şi cele mixte reprezintă
biotopul specific al multor păsări: cocoşul de munte, bufniţa mare, gaiţa, prepeliţa,
specii de uliu, şorecar comun, şoim, vultur pătat (pestriţ), potârnichea şi câteva
specii de ciocănitoare.

1.2.2. Hidrologia
Hidrografia Maramureşului Istoric este distinctă în sensul că aparţine în întregime
unui singur bazin, cel al Tisei superioare8, care este cel mai lung afluent al Dunării
(966 km) şi al doilea ca debit, după râul Sava. De asemenea, este cel mai mare
sub-bazin din Bazinul Dunării. Importanţa afluenţilor săi este determinată de
mărimea lor şi de densitatea populaţiei: cel mai important afluent stâng este Vişeul,
care curge în partea de nord-est şi de est; Iza este principalul colector din zona
depresionară de sud, principalul său afluent fiind Mara, care la rândul său primeşte
apele Cosăului în dreapta.
Bazinele hidrografice Mara şi Cosău sunt cele două ecosisteme principale cu apă
dulce din zona pilot. În bazinul hidrografic al Marei a fost identificat un total de
40 terenuri mlăştinoase.9 Tabelul nr. 2 de mai jos prezintă o imagine generală a
regimului hidrologic al ambelor râuri.
Tabelul 2: Aspecte hidrologice ale Marei şi Cosăului

Râul

Mara10
Cosău

Debit lunar
Staţie
Lungi- Supraf- Altitudi- Debit mediu
garantat (mc/s)
hidrometrică me
aţă
ne
multianual
(km)
(km2) (mdM)
(mc/s)
80% 90% 95%
Vadu Izei

37.6

410

25

116

280

8.50

Qm/
QM

1.15 0.940 0.770 0.2/250

%
Bazinul
Tisei
0,26
0,07

Sursa: M. Martini, adaptat din Planul de management al bazinului hidrografic Someş-Tisa

Ambele râuri sunt extrem de importante pentru comunităţile care s-au dezvoltat
de-a lungul lor şi care depind de apele acestora pentru activităţile zilnice, cum
ar fi agricultura, grădinăritul, creşterea animalelor. De câţiva ani, capacitatea
ecosistemelor acestor râuri de a susţine bunăstarea comunităţilor este afectată de
dezvoltarea urbană şi de sezoanele calde din ce în ce mai secetoase.

8

Tisa are o densă reţea hidrografică şi apă din abundenţă, precipitaţiile atingând maximul în aprilie şi minimul iarna. Revărsarea apelor
poate creşte semnificativ ca rezultat al ploilor torenţiale de vară sau al temperaturilor instabile din timpul iernii. Bazinul Tisei se întinde pe o
zonă de 157.186 km², în cinci ţări (Slovacia, Ucraina, Ungaria, România, Serbia), care au convenit să aibă o strânsă cooperare transfrontalieră
vizând atingerea unui management integrat al Bazinului Tisei. Tisa poate fi împărţită în trei secţiuni principale: Tisa Superioară muntoasă
în Ucraina, în amonte de graniţa ucraineano-ungară; Tisa Centrală în Ungaria, în care se varsă afluenţi mari, inclusiv Bodrog şi Slaná/Sajó
(ambele alimentate de apă din munţii Carpaţi din Slovacia şi Ucraina), precum şi Someş/Szamos, reţeaua hidrografică Crişul/Körös şi Mureş/
Maros din Transilvania; Tisa Inferioară în aval de graniţa ungaro-sârbă, alimentată direct de Bega/Begej, şi indirect de alţi afluenţi via reţeaua
Dunăre – Tisa – Canalul Dunării.

9

T. V. Chis, Zone umede din Ţara Maramureşului, Sighetu Marmaţiei: Aska Grafika, 2007.

10

Rowater.

<http://www.rowater.ro/dasomes/Planul%20de%20management%20al%20spatiului%20hidrografic%20Some/Planul%20de%20
management%20al%20spatiului%20hidrografic%20Somes-Tisa/PM%20Somes-Tisa/Plan%20de%20Management%20sh%20SomesTisa%20vol.I.pdf>
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1.3. Demografia şi mijloacele de trai
Majoritatea satelor din Maramureş sunt aşa-numite „sate de vale”, care au
apărut şi s-au dezvoltat în timp datorită strânsei relaţii cu valea râurilor şi s-au
adaptat la condiţiile sale geografice. Astfel, văile, inclusiv cele din zona pilot,
formează zone etnografice tradiţionale cu propriile caracteristici în ceea ce
priveşte mediul natural şi artificial, mentalitatea şi obiceiurile şi un grad diferit de
patrimoniu istoric păstrat.
Un total de aproximativ 17.880 de locuitori trăiesc în zona pilot (aproximativ
11.000 de oameni locuiesc în Valea Marei, iar alţi 6.880 au fost luaţi în evidenţă în
Valea Cosăului în 2002). Densitatea medie a populaţiei din Maramureşul Istoric
este de 62 locuitori/km2 (aproape jumătate din densitatea restului judeţului); în
Valea Cosăului este chiar mai mică, cu 45 locuitori/km2.
Informaţiile publice referitoare la economia locală din zona pilot sunt prezentate în
tabelul nr. 3 de mai jos.
Tabelul 3: Activităţile economice din zona pilot

Centru administrativ

Activităţi obişnuite

Budeşti

Agricultura
Creşterea animalelor

Exploatarea şi prelucrarea lemnului
precum şi a andezitului

Apicultura

Creşterea animalelor

Turismul
Ocna Şugatag

Giuleşti

Principalele activităţi
generatoare de venit

Turismul

Turismul

Creşterea animalelor

Tratamente balneare

Pomicultura

Creşterea animalelor

Zootehnia

Prelucrarea lemnului

Agricultura

Panificaţia
Prelucrarea laptelui

Călineşti

Agricultura
(mai ales cartoful)

Agricultura

Creşterea animalelor

Prelucrarea lemnului

Pomicultura
Deseşti

Comerţul

Creşterea animalelor

Creşterea animalelor

Agricultura

Prelucrarea lemnului şi a produselor
forestiere secundare

Silvicultura
Turismul

Turismul

Sursa: http://www.ghidulprimariilor.ro

Prelucrarea lemnului şi creşterea animalelor constituie principalele surse
de venit pentru localnici. O aşa numită „cultură a lemnului” poate fi încă observată
în zona pilot: pe lângă meşteşuguri, lemnul (în special stejarul datorită rezistenţei
sale, cu toate că rezervele în scădere au stimulat întrebuinţarea mai intensă a
coniferelor, care sunt mai uşor de prelucrat şi se regenerează mai rapid) a fost
preferat de asemenea pentru construirea complexelor de locuit (aşa-numitele
gospodării), a bisericilor (unele dintre ele făcând parte din Patrimoniul UNESCO)
12
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şi la confecţionarea uneltelor de lucru şi a instalaţiilor ingenioase (de ex. mori,
vâltori, distilerii de rachiu acţionate cu ajutorul apei, etc.). Astăzi, cu toate că
abandonarea treptată a arhitecturii şi a meşteşugurilor tradiţionale
ameninţă serios ducerea mai departe a „culturii lemnului,” pădurile bogate în lemn,
vânat, ciuperci şi fructe de pădure încă asigură mijloacele de trai ale unei bune
părţi a populaţiei locale; dezvoltarea unei economii locale care are la bază
cheresteaua şi produsele forestiere altele decât cheresteaua, cu valoare
adăugată, reprezintă o adevărată provocare.
Agricultura în general este de asemenea o activitate foarte obişnuită, aproximativ
4.000 de familii trăind din agricultură în zona pilot.11 Datorită caracteristicilor
montane ale regiunii, colectivizarea nu a avut succes şi agricultura continuă să fie
practicată la scară mică (60% dintre ferme au sub 5 ha – dimensiunea medie a
fermelor este de 2,15 ha, în 3 sau 4 parcele – şi 70% dintre ferme au mai puţin de 5
vaci), de semi-subzistenţă şi bazată pe practici tradiţionale. Datele din Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală confirmă că sistemele de păduri şi păşuni extinse,
precum şi sistemele de agricultură-mozaic, inclusiv fâneţele, păşunile, terenurile
arabile şi livezile tradiţionale neintensive, sunt tipice în zona pilot12 (Figura 4).
Figura 4: Utilizarea terenului agricol în România

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
2007-2013 (2009).

1 – Zone muntoase cu sisteme de păduri şi păşuni extinse
2 – Sisteme de agricultură mixtă mozaic, inclusiv fâneţe, păşuni, terenuri arabile şi livezi
tradiţionale neintensive
3 – Zone mai intensive, în principal arabile, cu HNV răzleţite şi izolate
4 – Delta Dunării. Sisteme extinse de stufăriş

11

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

12

În general, cele 3,9 milioane de exploataţii ale României pot fi clasificate după cum urmează: 89% au mai puţin de 5 ha şi răspund de
aproximativ 37% din SAU (Suprafaţa Agricolă Utilizată) a României – acesta este probabil rezultatul procesului de restituire a terenurilor; 7%
au între 5-20 ha şi răspund de 20% din SAU; 2% au între 20-50 ha şi răspund de 3% din SAU; 2% au peste 50 ha şi răspund de 40% din SAU.
În vreme ce zonele arabile şi lucrate mai intensiv predomină în sud, est şi vestul extrem al ţării, creşterea animalelor şi păşunile permanente
sunt concentrate în zonele de nord şi centrale ale României. Cu toate acestea, porţiuni izolate de păşuni cu valoare naturală ridicată (HNV)
se găsesc de asemenea răzleţite în sudul şi estul României. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (2009). Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală 2007-2013. Din http://www.pndr.ro.

Finanțare Durabilă în Zona-Pilot Maramureș | 2014

13

Descrierea zonei pilot

În prezent, plăţile de agro-mediu reprezintă un stimulent principal pentru
continuarea unor astfel de practici şi cam 90% din păşunile eligibile intră sub
incidenţa Măsurii 214 – Pachetul 1 sau 213. Accesul pe piaţă pentru produsele
locale trebuie de asemenea consolidat şi integrat de-a lungul lanţului
de aprovizionare, pentru a deveni o opţiune viabilă pe termen mediu şi lung.
În plus faţă de problema viabilităţii economice, îmbătrânirea populaţiei de
fermieri (vârsta medie a agricultorilor este de 50 de ani) ameninţă supravieţuirea
agriculturii în mediul rural. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a fost creat
pentru a rezolva această problemă printr-o măsură dedicată tinerilor agricultori14.
Proiectul „Dezvoltarea rurală şi zone agricole cu valoare naturală ridicată în
România”, finanţat de Fondul de Coeziune Elveţian şi implementat între 2013 şi
2016 de un consorţiu de organizaţii neguvernamentale, inclusiv WWF-România,
va monitoriza tendinţele din terenurile agricole şi produsele HNV, inclusiv cele
din zona pilot, în scopul îmbunătăţirii politicilor de dezvoltare rurală şi a accesului
pe piaţă, pe de o parte, şi a capacităţii agricultorilor locali şi mai cu seamă a celor
tineri de a folosi valorifica la maximum aceste ocazii favorabile, pe de altă parte.
Alienarea populaţiei tinere faţă de modul de viaţă tradiţional şi factorii de mediu
care îl caracterizează este în principal rezultatul fenomenului de migraţie către
ţările occidentale pentru lungi perioade de timp, cauzat de surse de venit mai
stabile şi mai substanţiale decât cele disponibile în mediul rural românesc. Astfel,
arhitectura tradiţională şi practicile agricole tradiţionale/HNV sunt în
mod sistematic pierdute sau lăsate la dispoziţia limitată a persoanelor
mai în vârstă (atât în privinţa puterii financiare, cât şi a vârstei). Acelaşi cerc
problematic cauză-efect apare şi între graniţele ţării din pricina tot mai marii
migraţii interne către zonele urbane.
În ultimii ani, turismul a atras interesul localnicilor; mulţi au văzut în el o
alternativă sau o activitate complementară agriculturii. Ei au fost motivaţi şi de
finanţarea publică disponibilă în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare
Rurală, Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale,
Măsura 3.1.3 – Încurajarea activităţilor turistice. Potrivit registrului oficial
al Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT), în zona pilot există 37 de unități de
cazare şi 704 paturi; între acestea se numără 24 de pensiuni (pensiune turistică,
pensiune agro-turistică, popas turistic), cu un total de 273 de paturi, restul fiind
hoteluri, vile, amenajări de camping şi căsuţe turistice.
Cu toate acestea, în general sunt vizibile slabele abilităţi antreprenoriale
şi lipsa de viziune din rândul proprietarilor de pensiuni. Pe lângă aceasta,
conştientizarea cu privire la mediu este scăzută; în particular, valorile
ariilor protejate nu sunt percepute ca beneficii pentru afacerea lor turistică,
în principal deoarece natura a fost mereu acolo. În acest sens, dezvoltarea

13

Din ianuarie 2007, agricultorii din România au acces la măsuri de sprijin finanţate prin instrumentul financiar al Politicii Agricole Comune,
constituit de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Cel dintâi
sprijină plăţile directe din cadrul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă, iar plăţile directe complementare naţionale sunt sprijinite împreună
cu resurse ale bugetului de stat. Plăţile FEADR furnizate în cadrul Axei 2 pe baza PNDR 2007-2013 includ plăţi compensatorii pe suprafaţă
pentru pierderi de venit şi costuri suplimentare suferite de utilizatorii terenului agricol din cauză că îşi desfăşoară activitatea în zone mai
puţin favorizate sau respectă în mod voluntar angajamente specifice de mediu. Măsurile finanţate includ: Măsura 211 – plăţi compensatorii
pentru zone mai puţin favorizate; Măsura 212 – plăţi compensatorii pentru zone mai puţin favorizate din punct de vedere natural specific şi
semnificativ; Măsura 214 – plăţi de agro-mediu (Pachetul 1 – păşuni cu valoare naturală ridicată; Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale;
Pachetul 3 – păşuni importante pentru păsări; Pachetul 4 – culturi verzi; Pachetul 5 – agricultură ecologică; Pachetul 6 – păşuni importante
pentru fluturi (Maculinea sp.); Pachetul 7 – terenuri agricole importante ca loc de păscut pentru gâsca cu pieptul roşu). Între 2008 şi 2009 au
existat în întregul judeţ Maramureş cu 2.550 mai mulţi solicitanţi pentru plăţi de agro-mediu (16.609 în 2008 şi 19.159 în 2009), cu o creştere
de 11.646 ha a suprafeţei terenurilor angajate (66.012,86 ha în 2008 şi 77.658,87 ha în 2009).

14

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, op. cit.
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destinaţiilor de ecoturism reprezintă un cadrul viabil în care dezvoltarea practicilor
şi infrastructurii turistice nedăunătoare naturii, care permit vizitatorilor să
descopere natura şi să se bucure de ea (de ex. poteci pentru drumeţii şi biciclete,
centre de informare, etc.), devine mai simplă şi mai relevantă pentru afacerile
turistice.
În cele din urmă, din cauza abordării colectiviste din timpul regimului comunist,
cooperarea nu reprezintă un concept atractiv în România şi în special în
mediul rural, în esenţă din pricina lipsei încrederii15. În zona pilot există asociaţii
ale agricultorilor care au fost înfiinţate la nivelul primăriilor sau ca iniţiative
private, însă măsura în care acestea pot promova interesele agricultorilor şi le
pot proteja în mod efectiv şi cuprinzător trebuie să fie explorată şi sporită în
continuare.

2.	Analiza stării ecosistemelor
2.1.	Ecosisteme din zona pilot
Tabelul nr. 4 şi Figura nr. 5 de mai jos prezintă principalele tipuri de ecosisteme
din teritoriul administrativ al zonei pilot, pe baza registrului APIA16 pentru unităţi
fizice (bloc fizic17), care permite de asemenea identificarea proprietarilor sau
administratorilor. Deşi au fost culese informaţii înainte de luarea deciziei de a
extinde zona pilot dincolo de arealul Drumului Moștenirii Maramureșene18 (drumul
verde19), informaţiile legate de ecosisteme sunt reprezentative pentru întreaga
zonă pilot şi suficiente pentru abordarea problemelor legate de peisaj. În cazul în
care se urmăreşte abordarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon şi
potenţialul pentru scheme de emisii, atunci este necesară culegerea de informaţii
suplimentare.

15

Trebuie să specificăm că mişcarea cooperatistă a fost foarte răspândită şi a înflorit în întreaga ţară înainte de colectivizarea producţiei
agricole din timpul comunismului. În 1938 existau 8.000 de cooperative în România şi cam 1,4 milioane de gospodării, în principal din
comunităţile rurale, aveau acţiuni la cooperative. Catara. <www.catara.ro>. În 2012, Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală tocmai
începuse să ofere un model, precum şi beneficii concrete (cum ar fi schimbul de informaţii, canalizarea datelor de intrare pentru politici,
etc.); dar contractul cu MADR este suspendat din ianuarie 2013 până ce se va ajunge din nou la o înţelegere.

16

De la 1 ianuarie 2007, APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură) este agenţia responsabilă pentru plăţile legate de agricultură din
cadrul Fondului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Este subordonată Ministerului Agriculturii în temeiul Legii Nr. 1/2004 şi a
actelor sale complementare. Instituţia centrală este reprezentată în teritoriu de cele 42 de centre ale sale la nivel judeţean şi de 210 centre
la nivel local. În mod deosebit, APIA este responsabilă pentru menţinerea registrului care susţine implementarea măsurilor privind Politica
Agricolă Comună şi în care se pot găsi informaţii legate de agricultori, precum şi de solicitanţii de sprijin public. Registrul a fost creat on-line
ca registru de identificare unică (Registrul Unic de Identificare – RUI) prin Ordinul Nr. 22/27.01.2011, publicat în Monitorul Oficial – Partea I,
nr. 127/21.02.2011, şi integrează fostul Registru al Fermelor. Apia. <www.apia.org.ro>.

17

O suprafaţă unificată de pământ, delimitată de elemente permanente naturale sau artificiale (care fac parte din diverse categorii de
utilizare a terenului, de ex. drumuri, căi ferate, cursuri de apă, diguri, etc.), folosită în scopuri agricole de unul sau mai mulţi fermieri, şi care
poate include una sau mai multe parcele, precum şi unul sau mai multe tipuri de culturi.

18

Drumul Moștenirii Maramureșene este un drum verde creat în 2006 de Asociația Ecologic, cu sprijin financiar din partea Fundației pentru
Parteneriat, și susținut ulterior și de către WWF-România. Cu cei 88 km de drumuri forestiere (53,7%), drumuri județene (9,3%), și drumuri
asfaltate (37%), aceasta leagă două situri Natura 2000, 7 arii protejate mici și 7 sate (Ocna Sugatag, Budesti, Breb, Hoteni, Harnicesti, Desesti,
Mara) reprezentative pentru cultura Maramureșului. Mai multe informații sunt disponibile pe www.maramuresgreenways.ro.

19

Drumurile verzi sunt trasee multifuncționale pentru utilizatorii care circulă fără mijloace de transport motorizate și care conectează
comunități, inițiative locale, zone naturale și culturale importante, cu scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă și un stil de viață sănătos.
Urmărind să abordeze nevoile localnicilor și ale vizitatorilor și să contribuie pozitiv la economia locală, acestea oferă un cadrul pentru
inițiative și proiecte comunitare în legătură cu conservarea naturii, păstrarea patrimoniului cultural, turismul durabil și mobilitatea.
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Tabelul 4: Ecosisteme tipice din zona pilot

Tipologie Tipologie ecosistem
ecosistem
(nivelul 2)
(nivelul 1)

% din
zona
pilot
(TAU)

453,95
185,75
4237,00
192,29
1296,75
196,14
132,41
--2556,93
6405,85
2168,00
389,98
8,37
11,67
9,74
---

Teren cu vegetaţie
săracă sau fără
vegetaţie (nisip, stânci,
gropi de gunoi)

Ocna Şugatag

44,66

44,66

Râuri şi lacuri

Ocna Şugatag
Deseşti
Budeşti
Giuleşti

7,62
37,05
--0,44

45,11

0,09

Total acoperire

18334,60

18334,60

39,59

Teren pentru culturi

Zonă forestieră sau
pădure (vegetaţie
forestieră şi arbuşti)
Terenuri mlăştinoase
interioare (vegetaţie
de mlaştină)

Apă dulce

Suprafaţă Suprafaţă Categorie
(ha)
totală
APIA
(ha)

Ocna Şugatag
Deseşti
20
Budeşti
Giuleşti
Ocna Şugatag
Deseşti
Budeşti
Giuleşti
Ocna Şugatag
Deseşti
Budeşti 21
Giuleşti
Ocna Şugatag
Deseşti
Budeşti
Giuleşti

Păşune
(păşuni permanente)

Terestru

UAT

5068,99

1625,30

Teren
agricol
într-o
unitate
fizică

3,51

24,89

11520,76

29,78

10,95

Teren
neagricol
într-o
unitate
fizică

0,06

0,09

Sursa: M. Martini. Adaptat din UNIUNEA EUROPEANĂ, Cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora. Un
cadru analitic pentru evaluarea ecosistemelor în cadrul Acţiunii 5 a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2020. Document
de lucru, 2013

20

Păşuni şi fâneţe. Comuna Budeşti. <http://www.comuna-budesti.ro/pagina/economia>

21

Idem.
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Figura 5: Harta folosinţelor terenului APIA în zona pilot

Acronym

Descriere

CC

Construcţii, elemente de
infrastructură, zone industriale,
dar amestecate cu suprafeţe
agricole care nu pot fi puse
sub formă digitală

HR

Cursuri de apă

HB

Suprafeţe de apă

DR

Drumuri şi căi ferate

TA

Teren arabil

PP

Păşuni permanente

CP

Culturi permanente, altele
decât livezi

HN

Teren neproductiv acoperit
de vegetaţie de mlaştină,
cum ar fi stuful sau papura

PA

Vegetaţie forestieră şi arbuşti

PN

Nisipuri, stânci, gropi de gunoi

MX

Amestecate sau altele
(de ex. grădini cultivate)

Sursa: APIA, 2012

Tabelul nr. 5 de mai jos oferă o imagine generală a tipurilor de ecosisteme la
nivel de arie protejată. Pentru informaţii mai detaliate, o prezentare a fiecărei arii
protejate din zona pilot este inclusă ca Anexă – Document 3.
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Tabelul 5: Ecosisteme din ariile protejate din zona pilot

Tipologie
ecosistem
(nivelul 1)

Tipologie ecosistem
(nivelul 2)
Păşuni
(păşuni montane)
(fâneţe)

Zonă forestieră sau
păduri (păduri)

Zona (AP)

Suprafaţă (ha)
182

Creasta Cocoşului

35,9
217,9

Creasta Cocoşului

454,2

Pădurea Crăiască

44

Mlaştina Poiana Brazilor

3

Cheile Tătarului

5
506,2

Terestru

Teren cu vegetaţie săracă
sau fără vegetaţie
(formaţiuni andezitice)

Terenuri mlăştinoase
interioare (turbării)

Creasta Cocoşului

3,2

Tăurile Chendroaiei

2,6

Hoteni

2,5

Lacul Morăreni

6

Poiana Brazilor

5

Mlaştina Iezerul Mare

5
21,1

TOTAL

748,4

Sursa: M. Martini. Adaptat din UNIUNEA EUROPEANĂ, Cartografierea şi evaluarea ecosistemelor şi a serviciilor acestora.
Un cadru analitic pentru evaluarea ecosistemelor în cadrul Acţiunii 5 a Strategiei UE privind biodiversitatea până în 2020.
Document de lucru, 2013

2.2.	Probleme de mediu: ameninţări şi oportunităţi
Câteva episoade din ultimii doi ani au scos în evidenţă principalele probleme de
mediu din cadrul zonei pilot.
În ceea ce priveşte apa, centrul administrativ din Ocna Şugatag, inclusiv satele
Hoteni, Sat Șugatag și Breb, îşi primeşte apa pentru utilităţi publice de la izvoarele
naturale situate în zona tampon a Rezervaţiei Naturale Creasta Cocoşului. În vara
anului 2012, populaţia din Ocna Şugatag a suferit din pricina apei insuficiente,
problemă care a afectat în mod special afacerile pensiunilor locale. Cu toate că
în prezent datele legate de modificările survenite în tendinţele capacităţii de
captare, utilizării apei şi dezvoltării sectorului turistic nu sunt cunoscute, discuţiile
independente purtate cu primarul localităţii Ocna Şugatag şi reprezentantul
Centrului pentru Ecologie şi Turism (CET), o organizaţie neguvernamentală locală,
au evidenţiat următoarele:

18

•

numărul de pensiuni a crescut;

•

numărul de pensiuni cu piscine a crescut;
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•

pensiunile nu plătesc pentru apă un preţ echivalent cu nivelul lor consum (nu
se ţine seama de modificările legislaţiei locale).

În ceea ce priveşte costurile, administraţia publică locală a creat o nouă
infrastructură separată pentru satele Breb şi Hoteni; cu toate acestea, trebuie văzut
dacă acest lucru va fi suficient, mai ales în contextul unei vremi de vară din ce în
ce mai secetoase. În ceea ce priveşte pensiunile, multe au fost nevoite să anuleze
rezervările începând cu 2012 şi s-au zbătut în perioadele de vară să-şi asigure
alimentarea individuală cu apă din altă parte, ceea ce a avut drept urmare timp,
distribuţie şi costuri de stocare în plus.
Analizând opţiunile de soluţionare a problemei identificate cu privire la apă,
pe lângă îmbunătăţirea reţelei de apă prin investiţii în infrastructura apei,
administraţia publică locală a introdus obligaţia montării contoarelor de apă până
în ianuarie 2013, în scopul diferenţierii între diferiţii utilizatori de apă pe baza
cererii lor reale; însă decizia Consiliului Local nu este respectată. În cele din urmă,
având în vedere că zona de captare este un amestec de pădure şi păşune, ar putea fi
de asemenea implementate modificări ale utilizării terenurilor pentru a îmbunătăţi
cantitatea de apă.
În ceea ce priveşte flora, în Pădurea Crăiască a fost observată o tendință de
schimbare a compoziției de specii. Este nevoie însă de studii suplimentare pentru
a avea o analiză riguroasă și pentru a se putea agrea un plan de acțiune menit să
asigure un statut de conservare favorabil. Anumite aspecte legate de apă trebuie
să fie de asemenea abordate întrucât s-a observat și fenomenul de degradare a
terenurilor cauzat de scurgeri din infrastructura de țevi care este la vedere. Per
total, este clar că frumusețea și valoarea peisajului sunt afectate.
Mai mult decât atât, în vara anului 2012 Rezervația Creasta Cocoșului a fost lovită
de un incendiu care între 6 august şi 10 septembrie a ars 62 ha de vegetaţie
uscată, şi anume iarbă şi ienupăr. Au luat foc şi mici enclave de molid. Pădurile de
fag nu au fost afectate deloc. Potrivit custodelui, focul a început în afara graniţelor
SCI Gutâi - Creasta Cocoşului, în fâneţele din jur, şi vegetaţia uscată a ars rapid
din cauza secetei prelungite, ajungând la marginea pădurii de fag de lângă zona
districtului silvic Baia Sprie. Odată pătruns pe teritoriul SCI, focul s-a extins
până la zona de vârf de sub Vârful Secătura, arzând vegetaţia uscată dintre pereţii
stâncoşi abrupţi (Figura nr. 6).

Figura 6: Harta suprafeţei lovite de incendiu în vara anului 2012

Sursa: Asociaţia Ecologică, custode al sitului ROSCI0089 Gutâi – Creasta Cocoşului Natura 2000, inclusiv Rezervaţia Creasta
Cocoşului
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Atât deficitul de apă, cât şi inaccesibilitatea la zona incendiată au îngreunat
intervenţiile voluntarilor şi pădurarilor. Încă se cercetează originea focului, dar
comportamentul iresponsabil pare a fi cauza principală: locuitorii din Deseşti
care au ars păşunile comunităţii locale pentru a dovedi utilizarea păşunilor şi
a obţine plăţi de agro-mediu; turiştii care au aruncat ţigări în iarbă. Estimările
nevoilor şi costurilor de regenerare trebuie întocmite de specialişti, însă în prezent
nu există fonduri disponibile pentru lucrul acesta.În ceea ce priveşte peisajele,
comportamentul necorespunzător al vizitatorilor este o problemă şi în ceea ce
priveşte gestionarea deşeurilor în ariile protejate. Mai ales în rezervaţiile naturale
Creasta Cocoşului şi Pădurea Crăiască, deșeurile urbane și cele provenite
de la turiști constituie o ameninţare la adresa integrităţii mediului. Mai exact,
în planul de management al Rezervaţiei Naturale Creasta Cocoşului se afirmă
că la alterarea peisajului contribuie camparea iresponsabilă (focuri abuzive şi
deşeuri abandonate, deteriorarea facilităţii de camping amenajate în apropierea
rezervaţiei), efectele fiind observate şi pe păşunea de lângă zona stâncoasă admirată
de turişti pentru că oferă o vedere panoramică a zonei depresionare Maramureş şi a
platoului munţilor Gutâi. Cu toate acestea, pentru o analiză judicioasă a impactului
de mediu, sunt necesare informaţii mai detaliate în ceea ce priveşte cantităţile,
tipul de deşeuri şi sursele de poluare. În acelaşi timp, trebuie luat în considerare şi
impactul deşeurilor asupra turismului în sine.
În plus, peisajele sunt afectate de schimbările survenite în practicile agricole
tradiţionale. Deşi în apropierea satelor fânul continuă să fie strâns şi depozitat
în mod tradiţional, migraţia din ultimii ani a forţei de muncă tinere către Europa
Occidentală şi zonele urbane a stimulat fenomenul transformării fâneţelor
în păşuni; acest lucru este accentuat de faptul că accesul turmelor de oi în
vecinătatea satului este mai facil şi mai puţin riscant decât păscutul pe păşuni
alpine. În acelaşi timp, riscul ca păşunile alpine să se transforme în păduri
izvorăşte din extinderea puieţilor de arbori datorită regenerării naturale.
În ceea ce priveşte peisajele şi fauna în general, fragmentarea habitatului
este o problemă majoră pentru carnivorele mari care mai trăiesc în această
parte a ţării. Proiectul „Graniţe deschise pentru urşii din Carpaţii României
şi Ucrainei” (proiectul Ursul Brun) implementat de WWF-România vizează
conservarea urşilor bruni din Carpaţii româneşti şi ucraineni prin menţinerea unor
habitate favorabile22 şi a conectivităţii lor23 prin reconstruirea sau managementul
viabil al coridoarelor de migraţie (Figura 9) – una din cerinţele de bază pentru
supravieţuirea urşilor bruni, împreună cu posibilităţile de hrănire, odihnă,
împerechere şi răspândire24. Ca o consecinţă a activităţilor umane şi a dezvoltării
socio-economice din regiune, habitate importante pentru urşi sunt din ce în ce mai
afectate, fiind ori distruse, ori fragmentate. Zona pilot este inclusă pe de a ntregul

22

Fără a ţine seama de prezenţa habitatelor forestiere în zona proiectului Ursul Brun, habitatele forestiere au fost identificate ca fiind cele
mai favorabile pentru populaţia de urşi. Urşii aleg copacii în funcţie de doi factori principali, şi anume tipul de pădure şi vârsta copacului. În
zona proiectului Ursul Brun, pădurile mixte de specii de foioase şi conifere sunt alese în mod sigur, în vreme ce fagul este specia dominantă.
În ceea ce priveşte vârsta copacilor, urşii îi preferă pe cei mai tineri de 20 de ani sau mai bătrâni de 100 de ani, alegerea fiind determinată
pe baza activităţii zilnice a animalului, care cuprinde două vârfuri de activitate intensă şi două perioade de odihnă. În timpul perioadelor de
activitate, ursul caută copaci maturi, unde sursa de hrană este mult mai variată (seminţe, fructe de pădure, insecte, ciuperci, etc.), în timp ce
pentru odihnă ursul alege cel mai probabil copacii tineri cu cea mai mare densitate a pădurii, deoarece posibilitatea de a fi deranjat e mai
mică.

23

Conectivitatea în zona proiectului Ursul Brun se bazează pe patru zone de importanţă majoră: Munţii Oaş-Igniş, Munţii Lăpuşului-Ţibleş,
Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului. În particular, zonele cu un indice de favorabilitate a habitatului mai mare decât media au fost
considerate ca strat tematic unic, iar apoi au fost desemnate coridoare ecologice între aceste tipuri forestiere care îndeplinesc următoarele
criterii: cel puţin 2000 ha de pădure sunt necesare pentru ca ursul să se reproducă şi 10000 ha de pădure sunt considerate ca adăpost
suficient pentru un număr minim de exemplare reproducătoare. Rezultatul general este un strat tematic de conectivitate a habitatului
(coridoare ecologice potenţiale).

24

Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, Raport privind favorabilitatea habitatelor, proiectul „Graniţe deschise pentru urşi între
Carpaţii româneşti şi ucraineni”, 2013
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în harta conectivităţii concepută în cadrul proiectului Ursul Brun (Figura 8), în
timp ce ariile protejate, inclusiv situl Natura 2000 SCI Gutâi - Creasta Cocoşului,
joacă un rol important în menţinerea habitatului favorabil pentru urşii bruni
(Figura 10). În sud-estul SCI Gutâi - Creasta Cocoşului, în direcţia Budeşti - Cavnic,
se află una din zonele critice pentru conectivitate identificate, care pentru moment
încă oferă condiţii favorabile pentru migraţia ursului brun25.
Figura 8: Harta zonelor de conectivitate a ursului
brun (coridoare ecologice)

Figura 9: Zone critice pentru conectivitatea
ursului brun

Sursa: Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii Biologice, Raportul privind habitatele favorabile, proiectul „Graniţe deschise
pentru urşi între Carpaţii româneşti şi ucraineni,” 2013

Figura 10: Distribuţia ursului brun în ariile
protejate

Sursa: Asociaţia pentru Conservarea Diversităţii
Biologice, Raportul privind habitatele favorabile, proiectul
„Graniţe deschise pentru urşi între Carpaţii româneşti şi
ucraineni,” 2013

Tabelul nr. 6 de mai jos prezintă pe scurt principalele ameninţări de mediu şi
posibilele consecinţe ale activităţii umane asupra habitatelor, respectiv speciilor,
care merită atenţie.
25

Cavnicul este singura zonă de conectivitate dintre Munţii Igniş şi Munţii Lăpuşului – Ţibleş. Întrucât este caracterizată de habitate cu
grad mare de favorabilitate pentru populaţia de urşi, ea merită în mod necesar o atenţie deosebită în ceea ce priveşte managementul
habitatelor: în cazul blocării coridorului, populaţia de urşi din Munţii Oaş şi Gutâi este izolată de zona Munţilor Ţibleş. Intensificarea
activităţii turistice şi degradarea habitatului forestier şi a habitatului secundar de păşune (cu afine) pot contribui la degradarea zonei,
precum şi la limitarea funcţiilor sale de coridor ecologic. În prezent, dintr-un segment lung de 17 km între Surdeşti şi Budeşti, două părţi
de respectiv 2,5 km la sud-vest de Cavnic şi 3 km la nord-est încă pot fi considerate ca oferind condiţii favorabile pentru deplasarea ursului
brun.

Finanțare Durabilă în Zona-Pilot Maramureș | 2014

21

Analiza stării ecosistemelor

Tabelul 6: Imagine de ansamblu a ameninţărilor de mediu din zona pilot

Tipologia
ecosistemului
(nivelul 1)

Tipologia
ecosistemului
(nivelul 2)
Păşuni

Habitat

Ameninţări de
mediu

Fâneţe

Supra-pășunatul

În apropierea
satelor

Păşuni
montane

Abandonarea
terenului

Rezervaţia
Creasta
Cocoşului,
zona-tampon şi
în zona
dimprejur

Focuri abuzive şi
deşeuri urbane de
la turişti, generate
de camparea
iresponsabilă
Terestru

Zona de
intervenţie
(ha)

Pierderea
habitatelor
şi schimbări ale
caracteristicilor
peisajului
tradiţional
Valoare redusă a
peisajului

Pădurea
Crăiască (44)

Valoare redusă
a peisajului

Rezervaţia
Creasta
Cocoşului
(62 ha)

Pierderea
habitatului din
pădurea de ienupăr

Formaţiuni Căţărare pe stânci
Teren cu
vegetaţie săracă
andezitice
sau fără vegetaţie
(nisip, stânci, gropi
de gunoi)

Monumentul
natural Creasta
Cocoşului (3,2)

Eroziune
accelerată

Râuri şi lacuri

Zonă
forestieră şi
păduri

Păduri

Deşeuri urbane de
la localnici şi turişti

Consecinţele
potenţiale ale
ameninţărilor
de mediu

Schimbări în
compoziția de specii
Degradarea terenurilor
Incendiu

Valoare redusă a
peisajului

Valoare redusă a
peisajului

Izvoare
naturale

Consum tot mai
mare de apă, cauzat
de dezvoltarea
sectorului turistic
(pensiuni) şi folosirea
iresponsabilă

Rezervaţia
Capacitate redusă
Creasta
de reîncărcare a
Cocoşului – zona- izvoarelor naturale
tampon (Poiana
Popii - Cioncaş,
sub Gutâi)

Specii

Presiune din
partea activităţii
umane

Zona de
intervenţie (ha)

Ursul
brun

Pierdere şi
fragmentare a
habitatului,
provocate de
dezvoltarea urbană

Rezervaţia Creasta Pierderea speciilor
Cocoşului / SCI
Gutâi - Creasta
Cocoşului în
direcţia Budeşti Cavnic

Apă dulce

Efecte ale
presiunilor

Sursa: M. Martini, J. Tresierra, M. Cazacu

Clasificarea ariilor protejate (unde nr. 1 corespunde zonei cu cea mai mare
prioritate şi nr. 4 zonei cu cea mai mică prioritate) rezumată mai jos, în tabelul nr.
7, care le include numai pe cele supuse vreunui risc, confirmă faptul că rezervaţiile
naturale Pădurea Crăiască şi Creasta Cocoşului trebuie privite ca zone prioritare.
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Tabelul 7: Lista ariilor prioritare în ceea ce priveşte ameninţările de mediu

Nr.
1

Arie protejată

Suprafaţă (ha)

Creasta Cocoşului 50
(monument natural = 3,2;
turbărie = 2,6; fâneţe = 35,9;
păşuni =182;
păduri = 454 ha)

Valori legate de biodiversitate
În întreaga zonă de protecţie există ienuperi,
monumentul natural Creasta Cocoşului şi turbării
În zona-tampon (desemnată ca sit Natura 2000)
se găsesc fâneţe, păşuni, păduri IUCN Cat. IV;
Creasta Cocoşului este IUCN Cat. III
Ameninţări: turism iresponsabil şi necontrolat,
arderea păşunilor

2

Pădurea Crăiască

44

Stejar şi arbori mari
IUCN Cat. IV
Ameninţări: comportament turistic şi local
iresponsabil şi necontrolat

3

4

Lacul Morăreni
(parte din zonatampon Creasta
Cocoşului)

20
(numai lacul = 6)

Lacul Hoteni

2,5

Plante de mlaştină, habitat rar în stadiul incipient
de turbărie
Ameninţări: turism iresponsabil şi necontrolat
Mlaştină oligotrofă, plante carnivore, varietate
unică de peşti şi ţestoase de apă dulce
Situat pe proprietăţi private
Ameninţări: dezvoltarea urbană

Sursa: M. Martini, J. Tresierra, M. Cazacu

Biodiversitatea (inclusiv peisajele) se degradează în zona pilot din
pricina schimbării stilului de viață (de exemplu, tinerii pleacă în
străinătate și refuză tradițiile atunci când revin acasă) și căutării
unilaterale a creşterii şi dezvoltării, întărită de nevoia de a depăşi criza
economică. Până acum ariile protejate au jucat un rol cheie în păstrarea
habitatelor şi a speciilor importante şi în menţinerea resurselor naturale
abundente și a peisajelor unice; cu toate acestea, anumite activităţi
economice (atât legale, cât şi ilegale) ameninţă acest rol.
Având în vedere că ariile protejate reprezintă o prioritate pentru Programul
WWF Dunăre-Carpaţi, echipa de proiect a identificat PES în contextul
ariilor protejate ca o posibilă soluție pentru a rezolva problema degradării
peisajului în zona pilot, cauzată de practicii de turism iresponsabile și necontrolate.
În particular, a decis să lucreze în zona pilot pentru a crea parteneriate
public-private care stimulează tranziţia către ecoturism ca formă de
turism responsabilă. Pe de o parte, aceasta presupune colaborarea cu părţile
interesate din sectorul de turism pentru a integra nevoile de mediu în afacerile lor.
Pe de altă parte, colaborarea cu administratorii ariilor protejate este de asemenea
necesară pentru a întări eficacitatea managementului şi a comunicării lor cu părţile
interesate relevante şi cu comunităţile locale.
Finisarea condițiilor pentru PES, în acest context, este încă în
desfășurare.
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2.3.	Valorile ecosistemelor
Tabelul nr. 8 de mai jos prezintă principalele beneficii de mediu din zona
pilot care au fost ierarhizate în baza analizei problemelor de mediu din capitolul
anterior. Ar trebui remarcat faptul că valoarea monetară a acestor beneficii a fost
estimată la începutul Proiectului că tentativă de evaluare economică folosind
diverse metode; prin urmare, valorile sunt calculate pentru zona Drumului Verde.
De asemenea, evaluarea cuprinzătoare şi corectă a fost foarte dificilă din cauza
aproximării şi disponibilităţii insuficiente a datelor. Scopul acestor estimări este de
a face calculul valorii economice totale a ecosistemelor (VET) mai uşor în etapele
finale. De aceea, o evaluare a VET este recomandată, însă nu este un obiectiv în
cadrul proiectului PES Dunăre.
Tabelul 8: Valorile ecosistemelor estimate din zona pilot în 2010

Tip de servicii
de mediu (SM)

Grup de SM

Descriere

Valoare
efectivă
(EUR/an)

Cultural/Estetic

Interacţiuni fizice
şi intelectuale cu
viaţa vegetală şi
animală, ecosistemele şi peisajele
terestre şi marine

Venit legat de turism

145.000

Arhitectură tradiţională
(lemn) - 10 biserici de
lemn, aproximativ 135
de case de lemn,
monumente istorice şi
de arhitectură populară

1.500.000

(Recreere)

Suprafaţă (ha)

23.000 metri cubi
din 23.000 ha
(50.000 total metri
cubi din recoltare)

Sursa: C. Bucur, Identificarea şi calificarea serviciilor de ecosistem ce stau în spatele Traseului Patrimonial Maramureş din
Maramureşul istoric, România, 2010. Adaptat din Clasificarea internaţională comună a serviciilor de ecosistem (CICES), nr. 4.3.

Abordarea PES aleasă în Maramureș se concentrează pe serviciul de
mediu (SM) de tip cultural și estetic asupra căruia operatorii în domeniul
turismului își bazează dezvoltarea afacerilor. Turiștii sunt atrași în special de
frumuseţea peisajului oferită de Pădurile cu Valoare Naturală Ridicată26 şi
de Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată27, precum și de arhitectura
tradițională de lemn. În legătură cu aceasta, ar trebui remarcat că deşi lemnul are
în mod evident calităţi superioare zidăriei, cea din urmă este preferată pentru că
este mai ieftină şi oferă o senzaţie de durabilitate mai ridicată. Presiunile actuale

26

Pădurile cu Valoare Naturală Ridicată sau Pădurile cu Valoare de Conservare Ridicată sunt acele zone de pădure care trebuie administrate
în mod adecvat pentru a menţine sau spori Valorile de Conservare Ridicate identificate. O Pădure cu Valoare de Conservare Ridicată poate
fi o mică parte dintr-o pădure mai mare, de pildă o zonă riverană ce protejează un curs de apă care reprezintă unica sursă de apă potabilă
pentru o comunitate sau un mic petic al unui ecosistem rar. În alte cazuri, Pădurea cu Valoare de Conservare Ridicată poate fi întregul
unei unităţi de management forestier, de pildă când pădurea cuprinde câteva specii ameninţate sau aflate în pericol, care apar prin toată
pădurea. Proforest, „Set de instrumente pentru Pădurea cu Valoare de Conservare Ridicată” nr. 1 (2003), Cooperarea WWF şi IKEA privind
proiectele forestiere.

27

Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată sunt zone din Europa unde agricultura reprezintă o utilizare majoră (de obicei dominantă) a
terenului şi unde această agricultură susţine sau este asociată ori cu o mare diversitate a speciilor şi habitatului, ori cu prezenţa speciilor de
interes european şi/sau naţional şi/sau regional de conservare, ori ambele. A. Bartel, Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată ca indicator
european de evaluare - definiţie, funcţie şi statu-quo, 2009.
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asupra construcţiilor tradiționale provin din partea tinerilor care lucrează în ţările
occidentale şi care vor să-şi asigure confortul personal şi să-şi etaleze prosperitatea
prin înlocuirea construcţiilor tradiţionale cu unele moderne, care nu se potrivesc cu
trăsăturile şi stilul arhitectural al zonei.
De asemenea, serviciile de furnizare oferite de ecosistemele cheie identificate
sunt o prioritate, chiar dacă estimarea valorii lor nu a fost posibilă (și de aceea
nu apar în tabelul nr. 8) din cauza lipsei de date fiscale consecvente legate de micii
producători. Serviciile de furnizare sunt considerate într-o perspectivă pe termen
lung, de dezvoltare a zonei pilot că destinație de ecoturism; de fapt, produsele
locale sunt de interes deosebit pentru turiști iar echipa de proiect deja urmărește
implementarea unor mecanisme de piaţă cum ar fi utilizarea mărcii eco-destinației
pentru produse de calitate, recunoscute ca produse cu Valoare Naturală Ridicată,
cu scopul de a stimula menținerea practicilor agricole tradiționale și a frumuseții
peisajului asociată cu Zonele Agricole cu Valoare Naturală Ridicată. Succesul
inițiativei depinde în același timp de îmbunătățirea politicilor de dezvoltare rurală.

3.	Conceperea unui mecanism de finanţare pentru
conservarea biodiversităţii
3.1.	Progresul PES în contextul arilor protejate
Pentru a aborda problema degradării peisajului cauzată de comportamentul turistic
iresponsabil şi necontrolat din zona pilot şi mai cu seamă din ariile protejate,
echipa de proiect a elaborat o strategie care vizează repoziţionarea ariilor
naturale protejate în percepţia părţilor interesate din comunitatea
locală. Valorile naturale păstrate mai ales prin înfiinţarea ariilor protejate sunt de
multe ori luate ca ceva de la sine înţeles; modul de viaţă local s-a dezvoltat în mod
istoric împreună cu mediul natural înconjurător şi în sinergie cu acesta; cu toate
acestea, activităţile omeneşti care susţin mijloacele de trai locale pot continua pe
termen lung dacă sistemele naturale sunt păstrate în stare funcţională şi capabile
să furnizeze beneficii (şi anume SM) în mod regulat. Acest lucru este adevărat în
mod deosebit pentru firmele de turism, care depind în mod direct de frumuseţea
peisajului din zona în care activează. În consecinţă, strategia se bazează pe
dezvoltarea zonei pilot într-o destinaţie de ecoturism: în timpul acestui
proces, părţile interesate locale şi în special operatorii de turism îşi maturizează
gradul de conştientizare în legătură cu impactul asupra mediului al dezvoltării în
general şi al activităţilor legate de turism în special şi cu nevoia rezultată de a reface
sau a menţine integritatea mediului. În vreme ce operatorii de turism află despre
rolul ariilor protejate, administratorii unor astfel de zone recunosc importanţa
promovării valorilor naturale păstrate prin managementul ariilor protejate. În plus,
în vreme ce operatorii de turism înţeleg impactul pozitiv al practicilor de afaceri
responsabile şi încep să le adopte, autorităţile publice sunt aduse laolaltă pentru
a colabora în direcţia stabilirii în mod integrat a politicilor referitoare la mediu şi
a unui proces decizional judicios. În ceea ce priveşte actorii din sectorul turistic,
perspectiva poziţionării mai bune a firmelor lor pe piaţă i-a motivat să contribuie
financiar la conservarea biodiversităţii.
Pe baza strategiei de dezvoltare a zonei pilot într-o destinaţie de ecoturism,
fondurile pentru nevoile de conservare şi dezvoltare durabilă sunt mobilizate după
cum urmează.
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Un Fond de Conservare şi Dezvoltare Durabilă (FCDD) stabilit sub
forma unui cont bancar în moneda naţională îngăduie colectarea şi distribuţia
resurselor financiare în proporţie egală către conservarea naturii şi către nevoile
de dezvoltare asociate cu ecoturismul.
Accentul pe conservare al FCDD este să restabilească integritatea peisajelor
în zonele pilot din cadrul ariilor protejate prioritare selectate în scopul
menţinerii şi sporirii furnizării beneficiului identificat al frumuseţii
peisajului, un SM cheie pentru indivizi (turişti), afaceri (pensiuni locale şi turoperatori) şi comunităţile locale.
Banii sunt strânşi în FCDD sub forma de:
1. Contribuţii fixe anuale ale pensiunilor locale şi ale tur-operatorilor;
2. Venituri obţinute din vânzarea hărţilor suvenir ale Drumului
Moștenirii Maramureşene;
3. Alte tipuri de contribuţii ale producătorilor locali şi ale artizanilor
locali (în curs de elaborare prin proiectul „Dezvoltarea rurală şi agricultura cu
valoare naturală ridicată în România” – vezi pag. 13; alte idei sunt de asemenea
explorate).
Fondurile complementare din proiecte sau bugete locale sunt armonizate
cu cadrul strategic al dezvoltării zonei Mara - Cosău - Creasta Cocoşului într-o
destinaţie de ecoturism şi în special pentru a strânge resurse rezonabile (şi
financiare, şi umane) necesare pentru sprijinirea şi stimularea schimbărilor de
comportament necesare din partea sectorului turistic pentru a se îndrepta spre
un tip responsabil de turism - ecoturismul.

Tabelul nr. 9 de mai jos prezintă măsurile identificate pentru a proteja şi/
sau a restabili frumuseţea peisajului, direct prin FCDD sau prin fondurile
complementare, precum şi progresul înregistrat până în prezent. În mod similar,
fluxul acţiunilor din diverse surse de finanţare pentru măsuri/activităţi legate
de frumuseţea peisajului este prezentat în diagrama de mai jos (Figura nr. 11):
proiectele actuale sau viitoare reprezintă principala sursă de finanţare pentru
toate tipurile de măsuri; contribuţiile private alocate direct sau prin FCDD
sunt identificate ca o importantă sursă de finanţare a activităţilor de tip turism
responsabil; bugetele locale ar trebui să contribuie de asemenea la activităţile
legate de creşterea gradului de conştientizare şi de turismul responsabil, dar sunt
de asemenea recunoscute ca cel mai dificil de mobilizat.
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Tabelul 9: Măsuri desemnate să sporească frumuseţea peisajului şi progresul acestora

Măsura

Activitatea

Progresul

Creşterea gradului
de conştientizare

Administratorii AP distribuie Regulile pentru activităţile de
turism şi informează părţile interesate relevante (pensiuni,
tur-operatori, facilităţi de camping, primării, ghizi locali) atât
despre Reguli, cât şi despre valorile AP

În curs

Producerea şi distribuirea materialelor promoţionale,
inclusiv cu referire la destinaţia de ecoturism

Obiectiv încă neatins

Organizarea de instruiri pentru pensiuni cu privire la
calitatea serviciilor, marketing, planificarea afacerilor,
management durabil, eco-certificare

Obiectiv atins parţial –
Sesiuni de instruire
organizate cu privire la
managementul durabil,
calitatea serviciilor şi
eco-certificarea

Diversificarea ofertelor turistice, de exemplu programe de
ciclism pe munte

În curs – au fost
organizate vizite de
informare

Realizarea studiilor care lipsesc despre amenințările de
mediu identificate, studii care ar ajuta actorii relevanți să ia
măsurile necesare de conservare a naturii

Obiectiv încă neatins nevoie de strângere de
fonduri

Crearea şi întreţinerea traseelor, de exemplu trasee
tematice

În curs – conceptul a
fost dezvoltat

Crearea şi întreţinerea sistemului de gestionare a
deşeurilor

Obiectiv încă neatins

Obţinerea şi menţinerea certificării Eco-România
Implementarea recomandărilor făcute în procesul de
certificare Eco-România

Realizat pentru 3
pensiuni

Implementarea recomandărilor făcute în procesul de
certificare Eco-Romania

În curs

Contribuţia sectorului turistic la conservarea naturii

Realizat pentru 10
operatori de turism

Construirea
capacităţii

Turism
responsabil /
ecoturism

Sursa: M. Martini
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Figura 11: Diagrama surselor de finanţare pentru măsurile
desemnate să sporească frumuseţea peisajului
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Sursa: M. Martini

Conceperea mecanismului de finanţare pentru conservarea naturii prin
repoziţionarea ariilor protejate în percepţia părţilor interesate locale, pe baza unei
strategii de dezvoltare a ecoturismului, a inclus necesitatea de a identifica şi
defini ipoteze.
Faptul că eforturile iniţiale sunt concentrate mai mult pe tratarea nevoilor de
dezvoltare decât pe implementarea activităţilor de conservare concrete poate avea
drept rezultat difuzarea unui mesaj greşit, şi anume că formele de capital social şi
financiar sunt mai importante decât capitalul natural, când scopul fundamental
al abordării strategice desemnate pentru zona pilot este de a restabili un echilibru
în domeniul sustenabilității. Pe baza analizei circumstanţelor locale, echipa de
proiect a WWF a luat în considerare acest risc în modul următor: mai întâi, axarea
pe dezvoltare în această fază este considerată a fi un pas crucial în îmbunătăţirea
motivaţiei şi comportamentului părţilor interesate în turism faţă de valorile
naturale şi în crearea contextului care va permite ca practicile turistice responsabile
să devină tendinţa principală din zona pilot; în al doilea rând, este necesar să fie
colectate mai multe informaţii în legătură cu natura problemei de mediu selectate
(degradarea peisajului); în cele din urmă, trebuie strânşi mai mulţi bani în fond
pentru a acoperi măsurile de conservare pură şi ar trebui elaborată o strategie de
strângere a fondurilor în acest sens.
Există ipoteza semnării de noi acorduri pe termen mediu, implicând noi tipuri
de contribuţii, punând astfel la dispoziţie mai multe resurse financiare pentru
implementarea activităţilor substanţiale de conservare. În zona pilot trebuie
elaborate politici armonizate care privesc în special chestiunea gestiunii deşeurilor,
deoarece devine destinaţie de ecoturism şi se aşteaptă ca acestea să contribuie mai
mult sau mai puţin direct la atingerea obiectivelor de conservare.
Alte riscuri privesc şovăiala sau lipsa de resurse din rândul pensiunilor pentru
participarea la instruiri, asimilarea recomandărilor şi contribuirea la mecanismul
de finanţare.
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O altă ipoteză importantă este aceea că până la sfârşitul proiectului PES Dunăre
initiativa locală (leadership-ul) va fi consolidată şi capacitatea actorilor locali
complet dezvoltată (atât în ceea ce priveşte abilităţile, cât şi resursele financiare)
pentru a putea gestiona în mod independent şi profesionist mecanismul de
finanţare, pe de o parte, şi destinaţia de ecoturism, pe de altă parte.

3.2.	Condiţii de capacitare
Această secţiune a raportului oferă o imagine de ansamblu a aspectelor
legale, instituţionale şi relative la politici, care sunt relevante pentru
implementarea strategiei menite să dezvolte zona pilot într-o destinaţie de
ecoturism pentru a repoziţiona ariile protejate în percepţia părţilor interesate
locale. Măsura în care aceste aspecte pot funcţiona ca condiţii de capacitare
pentru promovarea turismului responsabil în zona pilot este un indicator
important al posibilităţii de a reconcilia conservarea şi dezvoltarea economică şi
de a implementa cu convingere mecanismul (strategia) de finanţare destinat(ă)
să contribuie la soluţionarea acestei aparente contradicţii. În general, toate
problemele identificate sunt rezolvabile câtă vreme poate fi asigurată
capacitatea financiară şi umană în rândul părţilor interesate locale
pentru o structură de management capabilă să joace rolul jucat de WWF
în cadrul proiectului PES Dunăre. În termeni mai tehnici, o Organizaţie de
Management al Destinaţiei (OMD) exemplifică această structură necesară; astfel de
exemple lipsesc în România şi se aşteaptă ca ANT să elaboreze un caiet de sarcini,
precum şi coduri oficiale pentru posturile de angajare, ca parte a procesului de
desemnare a destinaţiilor naţionale de ecoturism.

3.2.1.	Administraţia locală şi dezvoltarea regională
Principalele centre administrative din zona pilot sunt comunele28:

•

Deseşti – satele: Hărniceşti, Mara

•

Ocna Şugatag – satele: Hoteni, Breb, Sat Şugatag

•

Budeşti – satele: Sârbi

•

Călineşti – satele: Văleni, Corneşti

•

Giuleşti – satele: Fereşti, Berbeşti, Mănăstirea

Conform Legii Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, primarii şi
consilierii locali îşi exercită competenţele în comuna, oraşul şi municipiul în care
sunt aleşi, iar consiliul judeţean şi preşedintele sunt responsabili de gestionarea
serviciilor publice la nivel judeţean, de dezvoltarea socio-economică a judeţului,
de gestionarea patrimoniului judeţean şi de cooperarea inter-instituţională.
În particular, consiliul judeţean are rolul de a coordona activitatea consiliilor
comunale, orăşeneşti şi municipale.
Ca urmare a iniţiativei WWF-România din cadrul proiectului „Arii protejate pentru
o planetă vie”, Consiliul Judeţean Maramureş a acceptat propunerea
de a recunoaşte şi a integra valorile naturale şi serviciile de ecosistem

28

O prezentare a fiecărei comune poate fi găsită la www.ghidulprimariilor.ro
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în Planul de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş, 2007-2013, Capitolul
3 – Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului29. În plus, a primit călduros
iniţiativa din cadrul proiectului PES Dunăre de a dezvolta zona Mara - Cosău
- Creasta Cocoşului ca destinaţie de ecoturism30 şi a delegat centrul de
informare turistică „MaramureșInfoTurism” ca reprezentant la şedinţele părţilor
interesate locale. În mod similar, 3 din cei 5 primari, ai comunelor Budeşti, Ocna
Şugatag şi Deseşti, sunt deschişi pentru discuţii şi pentru a lua parte la şedinţe.
Pentru a implementa Politica Regională UE, România a fost împărţită în 8 „regiuni
de dezvoltare,” fiecare cuprinzând câteva judeţe, pe baza unei înţelegeri între
consiliile locale şi cele judeţene; cu toate acestea, ele nu au personalitate juridică
şi nici nu constituie UAT-uri31. În februarie 2013, Ministerul Administraţiei şi
Dezvoltării Regionale a lansat procesul de regionalizare/descentralizare,
care va avea drept rezultat noi teritorii regionale cu resurse financiare şi
responsabilităţi concrete, astfel întărind rolul autorităţilor publice locale
în promovarea bunăstării oamenilor. La momentul publicării acestui Raport,
procedura de aprobare a propunerii pentru noul sistem descentralizat era încă în
derulare între Guvern (cu dezbateri controversate pe probleme legate de
putere) şi Comisia Europeană, cu care trebuie semnat Acordul de Parteneriat
referitor la utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020.
Dacă strategia pentru dezvoltarea zonei pilot ca destinaţie oficială de
ecoturism va beneficia de procesul de regionalizare este o chestiune de
voinţă şi înţelegere politică în ceea ce priveşte nevoia de a echilibra cele trei
forme de capital (social, financiar şi natural) şi de a defini ceea ce este cu adevărat
de interes comun, prin implicarea tuturor părţilor interesate. Potrivit planurilor
de elaborare a noilor programe europene, toate regiunile de dezvoltare au
demarat revizuirea strategiilor de dezvoltare regională şi a planurilor
care susţin perioada de programare 2014-2020; astfel, este crucial ca nevoia
strategică de a dezvolta zona Mara - Cosău - Creasta Cocoşului ca
destinaţie de ecoturism să fie de asemenea inclusă acum în noua strategie
de dezvoltare regională ce acoperă judeţul Maramureş. Două constrângeri majore
în acest sens sunt lipsa de viziune şi gândire strategică a autorităţilor
decizionale, pe de o parte, şi lipsa planificării participative adecvate din
cauza presiunii timpului (pentru a evita întârzierile şi pierderea fondurilor din
programele 2014-2020), pe de altă parte.
Totuşi, piaţa ecoturismului capătă avânt în România şi reprezintă o
influenţă favorabilă. În august 2012, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
a iniţiat procesul de desemnare a destinaţiilor de ecoturism32 pe baza
criteriilor de selecţie lansate în noiembrie 2012 în colaborare cu Asociaţia de
Ecoturism din România (AER). În această privinţă, România este prima ţară din
Europa care a adaptat standardele europene de etichetare în ecoturism (EETLS
- European Eco-Turism Labelling Standards) la contextul naţional (pe baza
criteriilor internaţionale pentru turismul durabil adoptate de Consiliul Mondial
pentru Turism Durabil în 2011). În spiritul şi definiţia ecoturismului, acest tip
de destinaţie promovează valorile naturale şi culturale ale unei micro-regiuni
specifice, întinzând o mână vizitatorilor care doresc să se bucure de tradiţiile

29

Consiliul Judeţului Maramureş, scrisoare oficială nr. 4877/639/09.09.2010

30

Ambasada Italiei la Bucureşti, scrisoare oficială nr.1301/25.03.13, Consiliul Judeţului Maramureş, scrisoare oficială nr.1963/11.04.13

31

Legea Nr. 151/15.07.1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial Nr. 265/16.07.1998.

32

Cadrul legal al iniţiativei este dat de Strategia naţională pentru dezvoltarea ecoturismului în România (2009), şi Ordonanţa Nr.
56/14.01.2011 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului cu privire la stabilirea unui grup de lucru interministerial care să
dezvolte ecoturismul în România.

30

Finanțare Durabilă în Zona-Pilot Maramureș | 2014

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

locale şi de minunile naturale. Din cele 9 micro-regiuni care şi-au depus scrisoarea
de exprimare a interesului iniţial, numai două au finalizat prima rundă de
evaluare oficială, printre ele numărându-se şi zona pilot, la iniţiativa Centrului de
Ecologie şi Turism, a Asociaţiei Ecologic şi a primăriei Budeşti, ca reprezentanţi
ai Parteneriatului Local, împreună cu WWF-România și cu AER, care facilitează
procesul în zona pilot.
Un alt instrument pentru atingerea obiectivelor politicilor locale este Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) finanţat de Fondul European pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). Programul LEADER constituie
o componentă cheie a PNDR şi are scopul de a sprijini dezvoltarea locală
durabilă în mediul rural, pe baza unui parteneriat public-privat – Grupul
de Acţiune Locală (GAL) – între reprezentanţii societăţii civile şi sectorul privat,
pe de o parte, şi sectorul public pe de altă parte, în proporţie de 50% fiecare.
Beneficiarii sunt GAL-urile şi ele implementează o strategie de dezvoltare locală
a zonelor rurale cu o populaţie de 10.000 - 100.000 de locuitori şi o densitate
maximă de 150 locuitori/km2. Zonele mai mari intră sub incidenţa ţintelor Politicii
Regionale a UE.
GAL Mara - Gutâi este activ din 2010 în zona pilot şi ocupă teritoriul Văii Marei
şi al munţilor Gutâi. Include comunele Bârsana, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la
Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi oraşul
Cavnic33; include de asemenea 9 arii protejate, dintre care 6 sunt monumente ale
naturii, şi se prelungeşte în 4 situri Natura 2000. GAL Mara - Gutâi a fost abordat
pentru a fi partenerul local în proiectul „Zonele agricole cu valoare naturală
ridicată şi dezvoltarea rurală în România”, pe baza considerentelor referitoare la
capacitate, experienţă şi bunăvoinţă.

3.2.2.	Ariile protejate
În România, ariile protejate de interes naţional desemnate conform criteriilor
Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN) acopereau în 2007 cam
8% din suprafaţa totală a ţării, inclusiv 13 parcuri naţionale, 14 parcuri naturale şi
peste 900 de alte tipuri de rezervaţii (rezervaţii ştiinţifice, monumente ale naturii
şi rezervaţii naturale). La sfârşitul aceluiaşi an, acestea erau aproape în întregime
integrate în reţeaua ariilor protejate de interes comunitar, cunoscută drept Natura
200034. Astfel, în 2009, reţeaua naţională a ariilor protejate acoperea 45.991 km2
sau 19,20% din suprafaţa ţării, după cum urmează35: 53 de rezervaţii ştiinţifice,
13 parcuri naţionale, 227 de monumente ale naturii, 634 de rezervaţii naturale,
14 parcuri naturale, 273 de situri de interes comunitar (SCI), 109 arii protejate
speciale (SPA). În 2012, după revizuirea propunerilor pentru siturile Natura
2000 din România, acestea au ajuns să acopere o suprafaţă de 22,6% (383 SCI
şi 148 SPA) din suprafaţa totală a ţării (comparativ cu 17,84% propuse iniţial)36
(Figura 12).

33

Lista completă a membrilor şi jurisdicţiilor locale este disponibilă la www.gal-maragutai.ro.

34

Următoarele aspecte disting reţeaua Natura 2000 de ariile protejate desemnate la nivel naţional: desemnarea de SCI/SAC şi SPA se
bazează pe informaţii ştiinţifice obiective; protecţia se referă la speciile şi habitatele selectate pe baza nevoilor lor de conservare; aceste
locuri sunt menite să alcătuiască o „reţea ecologică” cu scopul de a reduce izolarea şi fragmentarea speciilor aflate în pericol, contribuind
astfel la conservarea biodiversităţii.

35

Coaliţia ONG Natura 2000 România, Zonele protejate din România. Ameninţări la adresa zonelor protejate şi probleme cu care se confruntă
administratorii (2010).

36

Natura 2000. <www.natura2000.ro>
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Figura 12: Clasificarea ariilor protejate din România

Rezervaţii ştiinţifice – omul este în principal observator, cercetător
(10x – 10.000x ha)

Natura 2000

Parcuri naţionale – omul este în principal turist/vizitator şi sunt
îngăduite activităţi tradiţionale pe o parte din suprafaţă (1000x - 100.000x ha)
Rezervaţii naturale – scopul de a păstra sau reintegra/recrea specii sau
habitatul lor (10x – 10.000x ha)
Parcuri naturale – caracterizate de zone în care este permisă activitatea umană
care nu dăunează mediului, însă includ şi zone mai restrictive (1000x – 100.000x ha)
Rezervaţii ale biosferei – 1 sau mai multe rezervaţii ştiinţifice şi parcuri naţionale /
naturale şi zone de dezvoltare durabilă (10.000x – 100.000x ha)
Monumente ale naturii – scopul de a preveni degradarea sau distrugerea, de ex.
cascadă, peşteră, pădure, stânci, etc.
Sursa: WWF-DCP, Ariile protejate din România: Noţiuni introductive, 2009.

În zona pilot au fost înfiinţate un total de 7 arii protejate de interes naţional şi local
şi 2 situri Natura 2000, în scopul păstrării şi administrării durabile a biodiversităţii
tipice şi a resurselor naturale. Detalii sunt oferite în tabelul nr. 10 de mai jos,
care arată că ariile protejate din zona pilot corespund unui procent de 0,003%
din suprafaţa naţională acoperită de ariile protejate şi de 0,021% din suprafaţa
siturilor Natura 2000 de la nivel naţional. Într-adevăr, suprafaţa acoperită de
ariile protejate din zona pilot nu este semnificativă; cu toate acestea, nevoia de a
repoziţiona ariile protejate (şi, mai general, mediul, precum şi resursele naturale)
în percepţia părţilor interesate locale se simte în toată reţeaua naţională de arii
protejate37, iar strategia selectată pentru zona pilot ar putea fi reprodusă
şi în alte locuri din România.

37

Se poate consulta şi proiectul „Îmbunătăţirea viabilităţii financiare a sistemului carpatic de zone protejate”, finanţat de Programul de
Dezvoltare al Naţiunilor Unite în România. Informaţii suplimentare sunt disponibile la http://undp.ro/projects.php?project_id=57.
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Tabelul 10: Imagine de ansamblu a ariilor protejate stabilite în zona pilot

TIP DE ARIE PROTEJATĂ

NATURA
2000

SPA Munţii
Gutâi
(ROSPA0134) –
28.406 ha

REZERVAŢII NATURALE
Scop: păstrarea sau
recrearea speciilor sau a
habitatului lor vital
(10x-10.000x ha)

%
N2000

Suprafaţa
(ha)

Lacurile Hoteni
interes local

---

2,5

Pădurea Crăiască

---

44

SCI Gutâi Creasta
Cocoşului
(ROSCI0089) 684 ha

Lacul Morăreni

0,35

20

Creasta Cocoşului

8,91

50

SCI Igniş
(ROSCI0092) 19.598 ha

Mlaştina Poiana Brazilor

0,04

5

Cheile Tătarului

0,02

15

0,07

5

9,39

146,5

MONUMENTE ALE NATURII
Scop: prevenirea degradării
sau distrugerii

Turbăria Iezerul Mare

TOTAL
Sursa: M. Martini

Strategia sau mecanismul de finanţare creat(ă) pentru zona pilot aduc mai
aproape şi fac mai vizibile valorile ariilor protejate pentru comunităţile locale, prin
intermediul turismului responsabil (ecoturism). De fapt, strategia de dezvoltare
a zonei pilot ca destinaţie de ecoturism ajunge să instituţionalizeze o
relaţie între administratorii ariilor protejate şi operatorii de turism, pe
baza unor nevoi complementare: ariile protejate au nevoie de finanţare pentru
a funcţiona bine şi a-şi atinge obiectivele de conservare, iar operatorii de turism au
nevoie de situri naturale bine întreţinute pentru ca afacerile să le meargă bine pe
termen lung.
Conform art. 5, punctul 1 din OUG Nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate
şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată de Legea
Nr. 49/2011 privind asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare la
faţa locului pentru patrimoniul natural38, ariile protejate de interes naţional sunt
administrate de:
38

Pe baza OUG Nr. 57/2007, art. 5, punctul 1, aprobată prin Legea nr. 49/2011, un regim diferit de protecţie, conservare sau utilizare
este acordat următoarelor categorii de arii protejate: de interes naţional – rezervaţii ştiinţifice, parcuri naţionale, monumente ale naturii,
rezervaţii naturale, parcuri naturale; de interes internaţional – situri naturale ale patrimoniului natural universal, geo-parcuri, ţinuturi
mlăştinoase de importanţă internaţională, rezervaţii ale biosferei; de interes comunitar sau situri Natura 2000 – SCI, SAC, SPA; de interes
local sau judeţean – stabilite pe domeniul public/privat al UAT.
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•

o structură administrativă specifică, cum ar fi administraţia ariei protejate
în colaborare cu Consiliul Ştiinţific şi Consiliul Consultativ Administrativ
respectiv, sau

•

un aşa-numit „custode,” ca entitate fizică sau juridică39.

Oricare dintre aceste roluri poate fi acoperit de: autorităţile publice centrale
pentru mediu (de ex. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării); direcţiile,
companiile şi entităţile comerciale independente; autorităţile publice locale;
institute ştiinţifice de cercetare şi învăţământ din sectorul public şi privat; muzee;
organizaţii neguvernamentale. Delegarea responsabilităţilor administrative
are la bază un contract semnat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice,
care cere alocarea integrală a resurselor financiare şi umane necesare
(cu excepţia Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, care primeşte
sprijin de la bugetul de stat).
În cele 24 de arii protejate administrate de ROMSILVA40, bugetul alocat acoperă
în principal costurile operaţionale. Majoritatea ocaziilor de finanţare au provenit
din fonduri UE, cum ar fi Life Nature şi POS Mediu, precum şi din fonduri private,
cum ar fi subvenţii, donaţii, etc. Trebuie remarcat că în perioada 2007-2013
fondurile UE au fost acordate mai ales pentru elaborarea planurilor de
management, care sunt necesare ca bază pentru activităţile concrete
de conservare; cu toate acestea, fondurile au fost dificil de accesat din cauza
managementului birocratic al instituţiilor româneşti. În acelaşi timp, finanţarea
privată este în general acordată limitat şi temporar. Întocmirea şi validarea
planurilor de management reprezintă încă o prioritate în România; în zona pilot
numai 3 arii protejate (rezervaţiile naturale Creasta Cocoşului, Pădurea Crăiască şi
Poiana Brazilor) au un plan de management.
În medie, numărul de angajaţi dintr-o zonă protejată din România este de 7/100
km2 (mult sub media UE de 41/100 km2 şi media globală de 27/100 km2). Tot
aşa, nivelul echipamentelor este insuficient şi se datorează lipsei resurselor
financiare. În cele din urmă, construirea capacităţii este o necesitate reală,
majoritatea angajaţilor având studii în domeniul silvic şi parţial în conservarea
naturii.
Drept urmare, ariile protejate din zona pilot se confruntă de asemenea
cu dificultăţi legate de aspectele administrative, financiare şi de
resurse umane. În ceea ce priveşte responsabilităţile de management, lacurile
Hoteni reprezintă singura zonă care în prezent nu are custode. În ceea ce priveşte
disponibilitatea resurselor, capitolul referitor la activităţile de finanţare
din planul de management menţionează următoarele surse potenţiale:
bugetul local sau de stat; ROMSILVA; activităţile proprii, de ex. antreprenoriatul
social; un sistem de tarife; proiecte finanţate prin programe locale, naţionale sau
internaţionale; subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.

39

Până acum, există structuri administrative pentru parcuri naţionale, parcuri naturale, rezervaţii ale biosferei, SCI mai mari de 50.000 ha şi
SPA mai mari de 100.000 ha. Cam 80% dintre parcurile naţionale şi naturale sunt administrate de direcţia naţională a pădurilor (ROMSILVA –
Regia Naţională a Pădurilor 37). Rezervaţiile ştiinţifice, rezervaţiile naturale, monumentele naturii, SCI mai mici de 50.000 ha şi SPA mai mici
de 100.000 ha pot fi administrate de custozi. Până în prezent, în România există 3 rezervaţii ale biosferei: Parcul Naţional Retezat (1979),
Pietrosu Rodnei (1979), Delta Dunării (1990).
40

Cit. 36
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3.2.3.	Gestionarea deşeurilor
Directiva cadru UE nr. 2008/98/CE privitoare la deşeuri a fost transpusă la nivel
naţional de: OUG Nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea
Nr. 426/2001, modificată şi completată de OUG Nr. 61/2006, aprobată prin Legea
Nr. 27/2007; şi Hotărârea Guvernului Nr. 856/2002 privind dovezile legate de
gestionarea deşeurilor şi care aprobă lista deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase
(abrogă Hotărârea Guvernului Nr. 155/1999).
Prin urmare, România a elaborat şi implementează:
1. Strategia naţională de gestionare a deşeurilor (SNGD);
2. Planul naţional de gestionare a deşeurilor (PNGD);
3. Planurile regionale de gestionare a deşeurilor (PRGD);
4. Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor (PJGD).
SNGD şi PNGD sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 1470/2004,
anexa 2 fiind modificată de Hotărârea Guvernului nr. 358/2007. Actuala SNGD
acoperă perioada 2007-2013. PRGD sunt aprobate de fostul Minister al Mediului
şi Gospodăririi Apelor şi Ministerul Integrării Europene prin Ordinul Nr.
1364/1499/2006 şi au fost elaborate de fiecare agenţie regională de protecţie a
mediului în colaborare cu reprezentanţi ai autorităţilor locale de mediu, precum şi
ai autorităţilor de administraţie publică locală şi judeţeană. PRGD sunt revizuite
o dată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar pe baza raportului de monitorizare
anuală şi conform metodologiei pentru planurile regionale şi judeţene aprobate
de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor prin Ordinul Nr. 951/06.06.2007.
Scopul acestor planuri este de a crea cadrul necesar pentru atingerea obiectivelor
de gestionare a deşeurilor; pe lângă aceasta, PRGD constituie baza pentru a
accesa oportunităţi asociate de finanţare UE, care pot fi utilizate pentru
a se ocupa mai bine de nevoia persistentă de o infrastructură adecvată
de gestionare a deşeurilor în zona pilot.
În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în ariile protejate, legislaţia
privitoare la deşeuri nu se referă în mod specific și la acest lucru.
Astfel, un plan de management al zonelor protejate poate avea un rol important
în acest sens. Cu toate acestea, deşi planul şi regulile interne asociate lui
reglementează comportamentul de vizitare şi responsabilitatea legată de deşeuri,
în realitate acesta nu este un instrument eficace de aplicare, mai ales având în
vedere contextul constrângerilor privind resursele, cu care se confruntă
ariile protejate din România. Activităţile voluntare de curăţenie efectuate de
organizaţii neguvernamentale reprezintă una din cele mai bune soluţii disponibile,
însă nu pot fi privite ca singura soluţie pe termen lung. Serviciul montan de
salvare (Salvamont) poate reprezenta o opţiune, la iniţiativa administratorului
ariei protejate, din moment ce strângerea deşeurilor nu este o responsabilitate
contemplată de Hotărârea Guvernului Nr. 77/23.01.2003 privind stabilirea
măsurilor de prevenire a accidentelor montane şi de organizare a activităţilor de
salvare în zonele de munte. În general, este recomandată implementarea
unui plan de management al vizitatorilor, prin care fluxurile de turişti şi
domeniile şi măsurile asociate de intervenţie ar putea fi identificate cu ajutorul
sistemelor electronice de monitorizare.
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3.2.4.	Operativitatea FCDD
1) Strângerea fondurilor de la contribuabili individuali
Prima problemă a fost justificarea fiscală a contribuţiei financiare, aspect
pe care l-au evidenţiat în special operatorii turistici. Studiul legal41 a arătat
că între administratorul fondului şi contribuabilii individuali contractele de
sponsorizare reprezintă soluţia optimă, dat fiind că deducerile fiscale acordate
de lege sunt mai mari decât în alte situaţii contractuale. În orice caz, acest
lucru nu exclude posibilitatea combinării diverselor moduri de strângere a
fondurilor de la contribuabilii individuali, inclusiv contracte de prestări servicii
şi contribuţii directe; acest lucru face doar ca monitorizarea financiară să fie mai
complexă. Pentru a justifica suma de bani declarată în contractul de sponsorizare,
contribuabilii individuali ar trebui să plătească prin transfer bancar.
A doua problemă a fost posibilitatea ca acești contribuabili individuali să vândă
hărţi-suvenir produse în cadrul proiectului PES Dunăre. În acest caz, au fost
preferate contractele de donaţie mai întâi între WWF-România şi contribuabilii
individuali interesaţi şi apoi între cei din urmă şi administratorul fondului, în locul
contractelor de prestări servicii. Serviciul ce trebuie prestat a fost identificat în ceea
ce priveşte marketingul/promovarea activităţilor de turism ce au loc în zona pilot;
totuşi, nu toate pensiunile au avut un asemenea articol în sistemul lor contabil
pentru a putea înregistra suma de plătit pentru serviciul primit.
O a treia problemă, până acum doar marginal luată în considerare, priveşte
posibilitatea de a primi contribuţii financiare prin impozitele locale.
Potrivit legii, venitul care constituie bugetul local şi care include impozitele locale
este alocat în primul rând pentru acoperirea nevoilor locale. Astfel, doar în cazul
unui surplus bugetar poate fi folosit un impozit local pentru a servi necesităţile
sectorului/activităţii care l-a generat sau ca sponsorizare. O primărie care poate
oferi o sponsorizare administratorului unui fond trebuie să respecte aceeaşi lege a
sponsorizărilor ca şi celelalte categorii de contribuabili individuali42.
2) Administrarea fondurilor de la contribuabili individuali
Principala problemă din această categorie a fost desemnarea entităţii
responsabile cu administrarea fondului. Organizaţiile neguvernamentale
(de ex. asociaţii, fundaţii, etc.) au fost identificate drept soluţia optimă, dat fiind
că persoanele fizice sau organizaţiile care realizează activităţi comerciale nu pot
beneficia de sponsorizări şi autorităţile locale nu au atributele legale pentru a
administra activităţi cum este un mecanism de finanţare. Mai mult decât atât, a fost
preferată forma asociativă, având în vedere valoarea mult mai mică a capitalului
de pornire. Cu toate acestea, constituirea unei fundaţii poate fi avută în vedere
pe viitor, în funcţie de asimilarea mecanismului de finanţare în rândul părţilor
interesate locale, precum şi de nevoile în dezvoltare ale comunităţilor locale43.
3) Monitorizarea alocării fondurilor
Problema monitorizării financiare conform legii sponsorizării se referă
la necesitatea ca însuşi sponsorul să verifice cum sunt administrate fondurile
strânse44. Acesta a fost încă un motiv pentru care s-a decis ca Parteneriatul Local
41

Cerasela Barboni, „Cadrul legal pentru o schemă PES în zona pilot Maramureş” (2011)

42

Idem.

43

Idem.

44

Idem.
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să creeze un Comitet Consultativ căruia Comitetul Administrativ să îi raporteze
specific despre activitatea FCDD. De fapt, legea nu menţionează o formă specifică
de exercitare a controlului de către sponsor, dar recomandă ca, în cazul unei
pluralităţi de sponsori, cel puţin unul sau câţiva dintre ei să fie implicaţi periodic în
monitorizarea financiară.
4) Eligibilitatea beneficiarilor fondurilor
În acest caz, problema a fost conferirea dreptului administratorilor ariilor
protejate de a primi contribuţii financiare. Contractele de custodie sau de
administrare45 au dat direct soluţia, dat fiind că în capitolul referitor la drepturi
se precizează că administratorul ariei protejate poate stabili tarife cu scopul de a
completa resursele financiare necesare pentru bunul management al ariei naturale
protejate.
5) Legalitatea iniţiativei
Legea nu interzice implementarea unui mecanism de finanţare şi, potrivit studiului
legal, fondurile pot fi strânse într-un cont bancar sau un fond fiduciar. Cu toate
acestea, deşi existenţa unui context legal nu a fost o problemă reală, merită
să menţionăm că procesul de desemnare a destinaţiilor de ecoturism din România
a asigurat iniţiativei un mai puternic context legal şi referitor la politici. De fapt,
existenţa unui mecanism funcţional prin care sectorul privat contribuie direct
la implementarea măsurilor de conservare prin sprijin financiar sau în natură
face parte din Criteriul D.3.4.3: Sectorul privat contribuie direct, financiar sau
în natură, la măsurile de conservare a naturii46, de pe grila de criterii pentru
desemnarea destinațiilor ecoturistice.

3.3.	Analiza părţilor interesate
Tabelul nr. 11 de mai jos este o reprezentare schematică a actorilor locali
principali şi a puterii lor instituţionale în ceea ce priveşte problema
de mediu identificată, şi anume degradarea peisajului din cauza
comportamentului turistic iresponsabil şi necontrolat. Sunt de asemenea
evidenţiate problemele care ar putea influenţa conceperea şi/sau implementarea
unui mecanism de finanţare pentru conservarea naturii.
În ansamblu, sectorul civil este extrem de dinamic şi sprijină iniţiativa, în parte
deoarece WWF-România este probabil singura organizaţie cu o viziune pentru
dezvoltarea durabilă locală şi cu capacitatea de a facilita şi a cultiva cooperarea
între părţile interesate. Asociaţia Ecologic este de asemenea înrădăcinată şi
acceptată în rândul instituţiilor publice locale, precum şi în rândul părţilor
interesate din comunitatea privată (mai ales cei din zona Drumului Verde). CET
şi Maramureşul Turistic au capacitatea şi bunăvoinţa de a juca un rol cheie în
promovarea dezvoltării locale durabile şi a turismului responsabil în particular.
Instituţiile publice locale nu au în general capacitatea de a elabora şi
implementa în comun o viziune a dezvoltării locale durabile. La nivel comunal,
până acum s-au dovedit a fi „elemente conduse” în procesul de elaborare a
strategiei de dezvoltare a zonei pilot într-o destinaţie de ecoturism, Primăria

45

ROSCI0089 Gutâi - Creasta Cocoşului şi ariile protejate de interes naţional 2.577 Creasta Cocoşului şi 2.568 Tăul Morărenilor, Contract de
custodie nr. 209/29.03.2011; Zona protejată de interes naţional 2.574 Pădurea Crăiască, Contract de custodie nr. 237/08.04.2011.

46

Autoritatea Naţională pentru Turism, Criterii pentru desemnarea destinaţiilor de ecoturism din România (2013).
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Budeşti reacţionând şi acordând sprijin în mod deosebit. La nivel judeţean, Centrul
Judeţean de Informare Turistică „MaramureșInfoTurism” înţelege atât nevoile
de mediu, cât şi pe cele de dezvoltare ale zonei pilot şi, datorită competenţei şi
hotărârii resurselor sale umane, poate juca un rol cheie în promovarea valorilor
culturale şi naturale ale zonei pilot în procesele de planificare regională şi de
stabilire a politicilor, precum şi la evenimentele naţionale şi internaţionale.
Sectorul privat este oarecum împărţit: pe de o parte sunt cei care înţeleg şi
susţin iniţiativa de definire şi dezvoltare a pieţei de ecoturism în zona pilot, inclusiv
schimbarea propriului comportament spre turismul responsabil. Pe de altă parte
sunt scepticii, în special administratorii de pensiuni, care judecă oportunităţile mai
ales pe baza câştigului imediat. Având în vedere caracterul de noutate al abordării
PES, nu toate părţile interesate din sectorul privat de turism au fost abordate
de la început; acum, că strategia de implementat în zona pilot este clară, este de
asemenea mai uşor să se planifice în continuare implicarea altor părţi interesate, în
special a meșteșugarilor şi agricultorilor/producătorilor locali, pe baza importanţei
lor relative în păstrarea tradiţiilor şi vitalitatea economiei locale.
În cele din urmă, turiştii reprezintă un grup interesat principal, care este greu de
abordat în mod direct. Toate celelalte părţi interesate joacă un rol cheie în sporirea
înţelegerii şi cunoştinţelor acestora cu privire la valorile culturale şi naturale
ale zonei pilot, precum şi a gradului lor de conştientizare cu privire la ce este
considerat a fi un comportament responsabil de vizitare.
În ceea ce priveşte SM principale identificate în zona pilot, pe de o parte
administratorii AP sunt consideraţi a fi principalii furnizori ai beneficiului
frumuseţea peisajului, deşi ei nu sunt nici proprietari de terenuri şi nici utilizatori
de terenuri. Pe de altă parte, turiştii sunt utilizatori direcţi ai serviciului de
frumuseţe a peisajului, iar pensiunile locale şi tur-operatorii sunt utilizatori
indirecţi, cu influenţă directă asupra turiştilor şi, de asemenea, utilizatori direcţi ai
resurselor naturale.
La modul mai general, furnizorii de servicii de turism ar trebui să formeze
o reţea de „servicii de calitate,” iar factorii de decizie au un rol decisiv în
conturarea unui context pozitiv pentru ca dezvoltarea locală durabilă (inclusiv
turism responsabil şi în special ecoturism) să poată avea loc.
Producătorii şi meșteșugarii locali sunt consideraţi utilizatori direcţi ai
resurselor naturale şi ar trebui priviţi ca o sursă alternativă de fonduri.
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Promovarea dezvoltării
locale durabile

Protejarea, conservarea şi
monitorizarea florei şi
faunei
Promovarea dezvoltării
locale durabile, în special
prin dezvoltarea
ecoturismului

Asociaţia Maramures Promovarea şi coordonarea
acţiunilor cu impact social,
Impact
cultural şi educaţional

Cercetare individuală sau
bazată pe proiecte în
domeniul protejării
biodiversităţii, culturii locale
şi dezvoltării ecoturismului

Centrul de Ecologie
şi Turism
Maramureş (CET)

Accesarea fondurilor
pentru proiecte de
dezvoltare durabilă

Organizarea activităţilor
turistice în judeţul
Maramureş

Administrator AP (rezervaţiile
naturale Pădurea Crăiasca şi
Poiana Brazilor; situl de
interes comunitar (SIC) Igniş,
aria de protecţie specială
(APS) Munţii Gutâi)

Parcul
Natural Munţii
Maramureşului

Accesarea de fonduri
pentru proiectele de
dezvoltare durabilă
Vânzarea unor „produse”
de turism responsabile

Satisfacerea aşteptărilor
legate de vacanţe

Interesul

Asociaţia
Promovarea turismului în
Maramureşul Turistic Maramureş

Administrator al AP
(rezervaţiile naturale Creasta
Cocoşului şi Tăul Morăreni;
SCI Gutăi-Creasta Cocoşului)
Administrator al Drumului
Verde
Agenţie de turism (Greenway
Tour)

Alegere responsabilă, cu
condiţia să existe o ofertă
de servicii turistice
responsabile

Rolul

Asociaţia Ecologic

Societatea civilă

Turişti

Publicul larg

Numele

---

---

Capacitate limitată

Capacitate limitată
Lipsa resurselor pentru îndeplinirea obiectivelor
de conservare a AP

Capacitate limitată
Lipsa resurselor necesare pentru îndeplinirea
obiectivelor de conservare a AP, precum şi de
gestionare a Drumului Verde
Dispune de propriul mecanism financiar pentru
conservarea naturii (Greenway Tour este un
antreprenoriat social)

Conştiinţă ecologică redusă (în special în
legătură cu valorile AP şi resursele naturale),
mai ales în rândul românilor
Românii nu au încredere în calitatea serviciilor
de turism disponibile în ţară şi sunt exigenţi sau
nu se adaptează cu uşurinţă

Aspecte legate de comportamentul
iresponsabil

Tabelul 11: Imagine de ansamblu asupra părţilor locale interesate şi importanţa relativă a acestora

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Expertiză ştiinţifică
recunoscută pe plan local
(inclusiv la graniţa cu
Ucraina)
Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Expertiză şi relevanţă
recunoscute de instituţiile
locale şi judeţene, precum şi
la nivel comunitar
Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Străinii caută destinaţii de
ecoturism alternative în
Europa
Românii caută în afara ţării
alternative sau termini de
comparaţie

Importanţa problemei şi
atitudinea faţă de problemă

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii
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Confirmarea faptului că
arhitecţii implicaţi în proiectele
de construcţie/renovare sunt
autorizaţi
Exprimarea aprobării de către
aceştia în cadrul procesului de
autorizare a construcţiilor noi
Punerea la dispoziţia primăriilor
locale a unui set de exemple
(prototipuri) de case (tradiţionale)
care să poată fi construite în
zona pilot

Ordinul Arhitecţilor
din România –
Filiala Teritorială
Nord-Vest
(Maramureş)

SC Daos
Journeys SRL
(DiscoveRomania)

Administratorii
pensiunilor locale –
a se vedea lista
anexată

Agenţie de turism

Oferă cel puţin servicii de
cazare

Oferă turiştilor informaţii
privind zona

Promovarea conservării
naturii în Maramureşul
istoric

WWF-România

Sectorul privat

Promovarea şi dezvoltarea
destinaţiilor de ecoturism
din România

Rolul

Asociaţia de
Ecoturism din
România (AER)

Societatea civilă

Numele

Vânzarea produselor de
turism (în special oferte
axate pe natură)

Atragerea turiştilor

Păstrarea arhitecturii
locale tradiţionale

Aplicarea unui
mecanism de finanţare
pentru conservarea
naturii

Existenţa unei reţele de
destinaţii de ecoturism
desemnate oficial în
România

Interesul

---

Tendinţa de dezvoltare a unor servicii interne în
locul folosirii serviciilor celorlalţi furnizori locali
Stare constantă de nesiguranţă din cauza
sarcinilor fiscale şi a sectorului instabil al
turismului (caracterul sezonier şi fluctuaţia cererii)
Nivel de conştientizare redus în legătură cu
dependenţa de mediu a propriilor afaceri şi
impactul acestor afaceri asupra mediului

Iniţiativa de integrare a principiilor de
sustenabilitate şi ghidurilor arhitecturale în
procesul de aprobare a renovării şi construirii
clădirilor din comuna Budeşti nu a fost
oficializată încă
Nu are responsabilitatea sau dreptul de a-şi
exprima părerea în legătură cu conţinutul
proiectului de construcţie/renovare, cu
excepţia situaţiei în care acest lucru este
solicitat de decidenţii politici

Până în prezent, este probabil sigura organizaţie
cu o viziune a dezvoltării durabile locale şi cu
capacitatea de a facilita şi promova cooperarea

---

Aspecte legate de comportamentul
iresponsabil

Supportive towards
ecotourism development
and interested in developing
packages targeting the
pilot area

Consultaţi în legătură cu
problemele politice locale
specifice (politica privind
preţul apei)
Dorinţa de a contribui la
conservarea naturii depinde
de locaţia afacerii, de
valorile personale şi de venit

Expertiza în domeniul
arhitecturii sustenabile şi
tradiţionale nu este integrată
oficial de către decidenţii
politici
Susţinerea dezvoltării
ecoturismului, în special în
ceea ce priveşte criteriile de
păstrare a arhitecturii
tradiţionale

Expertiză recunoscută de
instituţiile locale şi judeţene,
precum şi la nivel comunitar
Susţinerea dezvoltării
ecoturismului, în special
având în vedere criteriile
privind contribuţia la
conservarea naturii

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Expertiză recunoscută de
instituţiile locale şi judeţene,
precum şi la nivel comunitar

Importanţa problemei şi
atitudinea faţă de problemă
Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Tur-operator

Agenţie de turism

Tur-operator

Agenţie de turism

Prezentarea şi
interpretarea atracţiilor
locale sau a punctelor de
interes pentru turişti

Servicii de închiriere a
bicicletelor

Transportul persoanelor
către/dinspre zona pilot,
cu posibilitatea de a oferi
servicii de transport pe
biciclete

SC Mara International
Tour SRL

Etnic Tours

Vadu Izei

Ghizi locali 1 ghid de escaladă, membru
al Federaţiei de Escaladă,
4 ghizi locali autorizaţi,
1 ghid local specializat în
arheologie

Spaţii de închiriat
biciclete Pensiunea Irina (Desești),
Pensiunea Mărioara (Breb),
Pensiunea Popasul din Deal
(Ocna Șugatag), Camping
Babou Maramureş (Breb),
Pensiunea The Village Hotel
(Breb)

Transport local SC Lena Alex Trans SRL
(Breb), Agenția Greenway
Tour (Ocna Șugatag), Outdoor
Emotions SRL (Baia Mare)

Rolul

SC Eco Transilvania
SRL (Apuseni
Experience)

Sectorul privat

Numele

Vânzarea propriilor servicii
de transport

Vânzarea propriilor servicii
de închiriere

Vânzarea propriilor servicii
de ghid

Vânzarea produselor
turistice

Vânzarea produselor
turistice

Vânzarea produselor de
turism (în special ofertă
culturală)

Vânzarea produselor de
turism (atât oferte axate pe
natură, cât şi oferte
culturale)

Interesul

---

30 de biciclete (10 biciclete/fiecare) de calitate
medie, disponibile la Pensiunea Irina (Deseşti),
Pensiunea Mărioara (Breb), Pensiunea Popasul
din Deal (Ocna Şugatag)

Pensiunile locale utilizează foarte rar serviciile
oferite de ghizi

Nu toţi ghizii potenţiali sunt autorizaţi

---

---

Turism de masă în zona pilot, în special în
trecerea dinspre alte locuri din România către
alte locuri din ţară

---

Aspecte legate de comportamentul
iresponsabil

---

---

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Participare la prima reuniune
a părţilor interesate, însă nu
la cea dedicată tur-operatorilor
pentru dezvoltarea pachetelor
turistice

Participare la prima reuniune
a părţilor interesate, însă nu
la cea dedicată turoperatorilor pentru dezvoltarea
pachetelor turistice

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului, în special ţinând
seama de ataşamentul
proprietarului faţă de zona pilot

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului şi interes faţă
de dezvoltarea pachetelor ce
vizează zona pilot

Importanţa problemei şi
atitudinea faţă de problemă

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii
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Producători de suveniruri
confecţionate cu resurse
naturale locale şi de valoare
culturală

Producători de produse
alimentare gustoase şi
tradiţionale care pot fi
cumpărate şi ca suveniruri

Meşteşugari locali

Fermieri şi/sau
producători locali

Decident politic local

Decident politic local

Decident politic local

Decident politic local

Decident politic local

Decident politic regional

Primăria Ocna
Şugatag

Primăria Deseşti

Primăria Budeşti

Primăria Giuleşti

Primăria Călineşti

Consiliul Local
Maramureş

Sectorul public

Unitate de prelucrare primară Vânzarea produselor
a fructelor şi legumelor (în
special ciuperci şi fructe de
pădure)

SC VAP SRL

Abordarea nevoilor
regionale

Abordarea nevoilor locale

Abordarea nevoilor locale

Abordarea nevoilor locale

Abordarea nevoilor locale

Abordarea nevoilor locale

Vânzarea produselor proprii

Vânzarea produselor proprii

Orientare către afaceri (1 magazin în Ocna
Şugatag)

Vânzarea produselor

Producător de produse din
plante medicinale

Tibuleac

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

---

---

---

---

Interes faţă de gestionarea
magazinului din Desesti şi
ca magazin de suveniruri

---

Importanţa problemei şi
atitudinea faţă de problemă

---

---

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

---

---

---

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului
---

Taxă pe turism (pe baza unei cote din venit de 3% Susţinerea dezvoltării
per noapte de cazare) care nu este reinvestită în ecoturismului
sectorul turismului

Taxă pe turism (pe baza unei sume forfetare de
5 RON/turist) care nu este reinvestită în sectorul
turismului

Nu este organizat şi nu este corelat cu
oportunităţile unei pieţe stabile

Nu este organizat şi nu este corelat cu
oportunităţile unei pieţe stabile

Orientare către afaceri (ciupercile sunt exportate
în Italia)

Orientare către afaceri (7 magazine - 6 în
Judeţul Maramureş şi 1 în Bucureşti)
Magazinul din Deseşti este temporar închis

Vânzarea produselor

Producător de produse din
plante medicinale

Hypericum Impex
SRL

Aspecte legate de comportamentul
iresponsabil
Serviciu oferit la cerere, de obicei prin intermediul
pensiunilor. Calitate medie (trăsurile sunt folosite
şi pentru activităţi agricole)

Interesul

---

Rolul

Transport tradiţional - Servicii de închiriere a
trăsurilor cu cai
18 locații în 4 sate

Sectorul privat

Numele
Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Rolul
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Gestionarea şi coordonarea
sistemului operaţional în
vederea unei monitorizări
integrate a parametrilor
ecologici la nivel judeţean
Autorizarea activităţilor
economice şi sociale cu
impact asupra mediului şi
verificarea conformităţii cu
cerinţele legale
Administrează reţeaua
naţională de AP

Promovarea învăţământului
superior

Agenţia de Protecţia
Mediului Maramureş

Universitatea de
Nord din Baia Mare

Sursă: M. Martini.

Implementarea unei strategii
de dezvoltare locală în
cadrul programului LEADER

Grupul local de
acţiune Mara - Gutâi

Centrul Judeţean de
Promovarea Judeţului
Informare Turistică
Maramureş ca destinaţie
“MaramureşInfoTurism” turistică

Sectorul public

Numele

---

A fost implicată în monitorizarea habitatelor şi a
speciilor în Rezervaţia Naturală Creasta Cocoşului

---

4 pensiuni şi 4 ONG-uri din zona pilot sunt
membri GAL

---

---

---

Aspecte legate de comportamentul
iresponsabil

---

Interesul

---

Cooperează cu Agenţia
Regională şi cea Naţională
de Protecţie a Mediului

---

Susţinerea dezvoltării
ecoturismului

Importanţa problemei şi
atitudinea faţă de problemă
Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

3.4. 	Opţiuni disponibile
În tabelele de mai jos sunt prezentate toate opţiunile (măsurile) disponibile pentru
abordarea problemei legate de degradarea peisajului şi folosirea inadecvată a
resurselor naturale ca urmare a comportamentului iresponsabil şi necontrolat al
turiştilor, pentru fiecare dintre grupurile esenţiale de părţi interesate, în special
furnizorii şi utilizatorii frumuseții peisajului identificată ca serviciu de mediu (SM)
esențial de care aceștia depind pentru a-și câștiga existența. Menținerea practicilor
actuale (Business As Usual) este, de asemenea, luată în considerare. Aceste opțiuni
(măsuri) sunt ulterior plasate în cadrul a patru opțiuni de politici publice pe baza
unei analize multi-scop: menţinerea practicilor actuale este considerată o opțiune
de politică publică, împreună cu implementarea strategiei Parteneriatului Local
pentru dezvoltarea zonei Mara-Cosău-Creasta Cocoşului ca destinație ecoturistică,
implementarea criteriilor oficiale de dezvoltare a destinațiilor ecoturistice, precum
și aplicarea legislației. Deși dezvoltarea destinațiilor ecoturistice implică un spectru
larg de măsuri, pentru a aborda în mod specific problema degradării peisajului
și a utilizării inadecvate a resurselor naturale, mecanismul de finanțare proiectat
pentru zona pilot se axează asupra celor trei măsuri esențiale prezentate la capitolul
3.1 privind progresul abordării PES, în special creșterea nivelului de conștientizare,
crearea capacității și turism responsabil/ecoturism. În sfârșit, opțiunile (măsurile)
și opțiunile de politică publică disponibile pentru furnizorii și utilizatorii SM sunt
ponderate pe baza unor analize costuri-beneficii (versiunile complete sunt incluse
în anexă). Analizele costuri-beneficii nu au un caracter exhaustiv, având în vedere
că identificarea elementelor și estimarea valorilor monetare se bazează pe supoziții.
Toate opțiunile sunt fezabile în contextul surselor de finanțare existente, cu
excepția acțiunii în instanţă ce trebuie inițiată de Primăria Ocna Sugatag pentru
a-i obliga pe consumatorii de apă să plătească costul real al acestei utilități. În
plus, aceste opțiuni sunt complementare și nu se exclud reciproc - ele pot sa aibă o
contribuție cumulativă la efortul de reducere la minimum a problemei. Rezultatele
exercițiului de analiză costuri-benefici arată beneficiile nete pentru operatorii de
turism dacă adoptă practici mai sustanabile în afacerea lor.
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Activităţi posibile

Zona (zone pilot)

Mijloace de
punere în
aplicare
Costuri

Beneficii

Rezervaţia Naturală
Creasta Cocoşului
(zone de campare –
unităţi şi platouri
montane; puncte de
acces, zone cu ﬂux
ridicat de turişti în
interiorul rezervaţiei)

Zona de destinaţie
ecoturistică,
informarea unui
public internaţional

Neaplicarea regulilor privind AP
Neaplicarea legii privind sancţiunile
pentru daune aduse mediului este o
practică obişnuită
Fondurile disponibile pentru AP sunt
în continuare puţine sau diﬁcil de
accesat

Aplicarea regulilor pentru activităţile
care au loc în Rezervația Naturală
Creasta Cocoșului, Art.19-35 – Turism,
reguli de vizitare
Aplicarea legii privind sancţiunile
pentru daunele aduse mediului

Pensiuni, tur-operatori, unităţi de
camping, primării, ghizi local:
distribuirea regulilor; prezentarea
succintă a regulilor; explicarea
valorilor şi beneﬁciilor AP, din
perspectiva părţilor interesate;
elaborarea şi distribuirea de materiale
de comunicare, care să includă
trimiteri la destinaţia ecoturistică

Menţinerea
practicilor
actuale

Aplicarea legii

Creşterea
gradului de
conştientizare

Rezervaţia Naturală
Creasta Cocoşului,
inclusiv zona-tampon

Surse de
ﬁnanţare
externe, de
exemplu
proiecte

Surse de
ﬁnanţare
externe

---

Întâlniri bilaterale pentru a explica
regulile, valorile şi beneﬁciile AP

Aplicarea regulilor pentru activităţile
care au loc în Rezervaţia Naturală
Creasta Cocoşului - Monitorizarea
turismului pentru stabilirea impactului
şi a măsurilor conexe de protecţie
(cap.2, Art.34)
Aplicabilitatea deciziei Gărzii de Mediu/
Agenţiei de Protecţie a Mediului

Reducerea valorii peisajului pe termen
lung – privelişti neplăcute, regenerarea
solului după focuri
Reducerea valorii peisajului pe termen
lung – privelişte neplăcută din cauza
deşeurilor împrăştiate
Calitate redusă a experienţei turiştilor în
timpul excursiilor individuale sau în
grup, organizate (de ex. programele
Greenway Tour)
Neaplicarea legii – „Sancţiuni pentru
nerespectarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000 aprobate prin
Legea nr. 462/2001 (capitolul 7 –
Sancţiuni, Art. 48)

Marketing pentru AP în
contextul destinaţiei
ecoturistice

Calitatea restabilită a
experienţei turiştilor în
timpul excursiilor
individuale şi a celor în
grup, organizate (de ex.
Programele Greenway
Tour)
Aplicarea legii - Sancţiuni
pentru nerespectarea
Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000
aprobate prin Legea
nr. 462/2001 (Cap.7 Sancţiuni, Art. 48)

---

Asociaţia Ecologic – Custodele Rezervaţiei Naturale Creasta Cocoşului
Problemă: degradarea peisajului – locuri unde se fac focuri în mod abuziv şi există deşeuri urbane şi deşeuri lăsate de turişti ca urmare a campării iresponsabile
şi necontrolate
Zona de intervenţie: Rezervaţia Naturală Creasta Cocoşului, inclusiv zona-tampon

Opţiuni (măsuri)
disponibile

Tabelul 12: Furnizorii de SM
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Rezervaţia Naturală
Creasta Cocoşului
(menţinerea traseelor
în zonele de campare;
infrastructura de
gestionare a deşeurilor
la punctele de acces,
în zonele cu ﬂuxuri
mari de turişti din
interiorul rezervaţiei,
zone de campare)

Turişti: crearea şi menţinerea traseelor,
precum şi a unui sistem de management al ﬂuxurilor de turişti, crearea şi
menţinerea sistemului de gestionare a
deşeurilor

Turism
responsabil/
Ecoturism

Menţinerea
practicilor actuale

Fondurile disponibile pentru AP
sunt în continuare puţine sau diﬁcil
de accesat

Neaplicarea legii privind sancţiunile
pentru daune aduse mediului este
o practică obişnuită

Neaplicarea regulilor privind AP

Rezervația Naturală
Pădurea Crăiască

Materiale de comunicare

Costuri

---

Neaplicarea legii – „Sancţiuni
pentru nerespectarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
236/2000 aprobate prin Legea nr.
462/2001 (capitolul 7 – Sancţiuni,
Art. 48)

Reducerea valorii peisajului pe
termen lung – privelişte neplăcută
din cauza deşeurilor împrăştiate

Implementarea unui sistem de
gestionare a deşeurilor
(infrastructură, monitorizare)

Surse externe Marcarea şi menţinerea panourilor
de informaţii şi a traseelor
de ﬁnanţare,
de exemplu
Implementarea unui sistem de
proiecte
management al ﬂuxului de turişti

Surse de
ﬁnanţare
externe, de
exemplu
proiecte

Mijloace de
punere în
aplicare

Parcul Natural Munţii Maramureşului – Custodele Rezervaţiei Naturale Pădurea Crăiască
Problem: degradarea peisajului – deşeuri urbane de la localnici şi turişti
Zona de intervenţie: Rezervaţia Naturală Pădurea Crăiască

Rezervaţia Naturală
Creasta Cocoşului
(unităţi de campare)

Zona (zone pilot)

Turişti: publicarea regulilor pe
site-urile internet relevante (Asociaţia
Ecologic, destinaţia ecoturistică);
aﬁşarea regulilor în recepţiile campingurilor; prezentarea succintă a regulilor;
explicarea valorilor şi beneﬁciilor AP în
timpul programelor operate de Greenway Tour; elaborarea şi distribuirea de
materiale de comunicare, care să
includă trimiteri la destinaţia ecoturistică
(în special în timpul programelor
operate de Greenway Tour)

Activităţi posibile

Creşterea
gradului de
conştientizare

Opţiuni (măsuri)
disponibile

---

Calitatea experienţei
turiştilor în timpul
excursiilor individuale
sau în grup, organizate
(de ex. programele
Greenway Tour)

Acces mai bun la piaţa
turismului responsabil/
ecoturismului

Beneficii
Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Finanțare Durabilă în Zona-Pilot Maramureș | 2014

47

Turişti: crearea şi menţinerea unor
trasee tematice, crearea şi menţinerea
infrastructurii de gestionare a deşeurilor

Rezervația Naturală
Pădurea Crăiască
(infrastructura de
gestionare a deşeurilor
la punctele de acces, în
zonele cu ﬂuxuri mari de
turişti din interiorul
rezervației)

Rezervaţia Naturală
Pădurea Crăiască

---

Întâlniri bilaterale pentru a explica
regulile, valorile şi beneﬁciile AP

Implementarea sistemului
de gestionare a deşeurilor
(infrastructură,
monitorizare)

Aplicarea legii Sancţiuni pentru
nerespectarea
Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 236/2000
aprobate prin Legea nr.
462/2001 (Cap.7 Sancţiuni, Art. 48)

Aplicarea regulilor pentru
activităţile care au loc în
Rezervaţia Naturală Pădurea
Crăiască - Monitorizarea
turismului pentru stabilirea
impactului şi a măsurilor conexe
de protecţie (cap.2, Art.34)

Materiale de comunicare

Beneficii

Costuri

Surse externe Marcarea şi menţinerea traseelor
tematice
de ﬁnanţare,
de exemplu
proiecte

Surse de
ﬁnanţare
externe, de
exemplu
proiecte

Surse de
ﬁnanţare
externe

Mijloace de
punere în
aplicare

Sursă: M. Martini. Adaptare după Plăţi echitabile pentru serviciile de mediu din bazinele hidrografice, Ghid privind elaborarea unui mecanism financiar inovator, Consorţiul WWF-CARE.

Turism
responsabil/
Ecoturism

Turişti: publicarea regulilor pe site-urile
internet relevante (destinaţie de ecoturism); prezentarea succintă a regulilor şi
explicarea valorilor şi a beneﬁciilor AP în
timpul vizitelor organizate; elaborarea şi
distribuirea de materiale de comunicare,
care să includă trimiteri la destinaţia de
ecoturism (în special în timpul vizitelor
organizate)

Creşterea gradului Pensiuni, tur-operatori, unităţi de
camping, primării, ghizi local: distribuirea
de conştientizare
regulilor; prezentarea succintă a
regulilor; explicarea valorilor şi beneﬁciilor AP, din perspective părţilor interesate; elaborarea şi distribuirea de
materiale de comunicare, care să
includă trimiteri la destinaţia de ecoturism

Aplicarea legii privind sancţiunile
pentru daunele aduse mediului
Zona de destinaţie
ecoturistică, informarea
unui public internaţional

Rezervaţia Naturală
Pădurea Crăiască

Aplicarea regulilor pentru activităţile
care au loc în Rezervaţia Naturală

Aplicarea legii

Pădurea Crăiască, Art.19-35 –
Turism, reguli de vizitare

Zona (zone pilot)

Activităţi posibile

Opţiuni (măsuri)
disponibile

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii
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Destinaţie de
ecoturism

Obţinerea şi menţinerea certiﬁcării
Eco-România şi aplicarea
recomandărilor

Turism
responsabil/
Ecoturism

Contribuţii la conservarea naturii prin
implicarea în mecanisme locale de
ﬁnanţare

Destinaţie de
ecoturism

Participare la programe de formare

Crearea capacităţii

Ocna Şugatag

Destinaţia
ecoturistică (Ocna
Şugatag pentru
facilităţi de înot/baie
şi eliminarea
inadecvată a
deşeurilor urbane)

Respectarea ordonanţei consiliului
local de la sfârşitul anului 2012
privind consumul de apă

Eliminarea inadecvată a deşeurilor
urbane cu impact asupra Rezervaţiei
Naturale Pădurea Crăiască

Calitatea redusă a serviciilor
furnizate, în special dacă este avută
în vedere piaţa serviciilor de turism
din străinătate (de ex. produse de la
supermarket, folosirea culorilor
stridente şi a oţelului la construcţii,
utilizarea pe scară mică a elementelor tradiţionale de design interior,
etc.)

Creşterea numărului de pensiuni
care îşi construiesc propriile facilităţi
de înot/baie, însă nu declară şi nu
plătesc consumul de apă real

Aplicarea legii

Menţinerea
practicilor actuale

Pensiuni locale
Problemă: degradarea peisajului şi utilizarea neadecvată a resurselor naturale
Zona de intervenţie: destinaţia ecoturistică

Opţiuni (măsuri)
disponibile

Tabelul 13: Utilizatorii SM

Contribuţii proprii
sau surse externe de
ﬁnanţare, de exemplu
proiecte

Contribuţie proprie
sau surse de
ﬁnanţare externe,
de exemplu proiecte

Acţiune în justiţie
iniţiată de Primărie

---

Mijloace de punere
în aplicare

Creşterea calităţii
serviciilor şi a
accesibilităţii cotelor de
piaţă pentru turism
responsabil/ecoturism
Creşterea calităţii
serviciilor şi accesibilităţii
cotelor de piaţă pentru
turism responsabil/
ecoturism

Participare la programe de
formare privind, de exemplu,
calitatea serviciilor, marketing,
planiﬁcarea afacerilor, gestionarea ecologică, eco-certiﬁcarea
Eco-certiﬁcare
Contribuţii la mecanismele de
ﬁnanţare existente pentru
conservarea naturii

Dezvoltarea strategică şi
durabilă a afacerilor ca
urmare a plăţii costului
real al consumului de apă

---

Beneficii

Pierderea interesului politic

Reducerea pe termen lung a
valorii peisajului – construcţii
moderne comparativ cu
pierderea arhitecturii
tradiţionale din lemn

Inaccesibilitatea cotelor de
piaţă pentru turism
responsabil/ecoturism

Pierderea clienţilor ca urmare
a lipsei apei în sezonul uscat

Costuri

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Activităţi posibile

Zona (zone pilot)

Destinaţie ecoturistică

Obţinerea şi menţinerea certiﬁcării
Eco-Romania pentru derularea a
minimum un program în destinaţia
ecoturistică şi punerea în aplicare
a recomandărilor

Turism
responsabil/
Ecoturism
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Eco-certiﬁcare

Contribuţie proprie sau
surse externe de
ﬁnanţare, de exemplu
proiecte

Contribuţii la mecanismele de
ﬁnanţare existente pentru
conservarea naturii.

Resurse pentru conceperea şi
testarea unor programe turistice
noi

Marketing pentru potenţialul
zonei exploatate insuﬁcient

Costuri

Resurse proprii, însă
folosind infrastructura
creată în cadrul proiectelor locale de
dezvoltare, implementate de alte organizaţii
şi/sau instituţii publice

---

Mijloace de punere
în aplicare

Creşterea calităţii
serviciilor şi a
accesibilităţii cotelor de
piaţă pentru turism
responsabil/ecoturism

Creşterea calităţii
serviciilor şi a
accesibilităţii cotelor de
piaţă pentru turism
responsabil/ecoturism

---

Beneficii

Sursă: M. Martini. Adaptare după Plăţi echitabile pentru serviciile de mediu din bazinele hidrografice, Ghid privind elaborarea unui mecanism financiar inovator, Consorţiul WWF-CARE.

Contribuţie la conservarea naturii
prin implicarea în mecanismele
locale de ﬁnanţare

Destinaţia ecoturistică
(în funcţie de zonarea
din cadrul strategiei de
dezvoltare a
destinaţiei ecoturistice)

Destinaţia ecoturistică

Diversiﬁcarea ofertelor de turism,
prin dezvoltarea de produse noi
(de ex. mountain biking) care
respectă criteriile de durabilitate,
depăşind, posibil, un mod de
gândire sezonier

Valori naturale promovate
insuﬁcient

Diversiﬁcarea insuﬁcientă a
produselor

Crearea capacităţii

Menţinerea
practicilor actuale

Tur-operatori
Problemă: degradarea peisajului şi utilizarea neadecvată a resurselor naturale
Zona de intervenţie: destinaţia de ecoturism

Opţiuni (măsuri)
disponibile

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii
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Crearea unui
parteneriat eﬁcient
între administratorii
AP, instituţiile publice
locale şi sectorul
privat

Îmbunătăţirea
performanţei comerciale
a sectorului turismului
pe baza principiilor
sustenabilităţii

Crearea unei reţele
viabile de servicii
turistice de calitate

Păstrarea arhitecturii
din lemn tradiţionale

Inexistenţa unui acord de
parteneriat local

Lipsa unei infrastructuri
relevante
Recomandări în legătură cu
managementul destinaţiei
ecoturistice, cu accent asupra
coordonării, marketingului şi
monitorizării factorilor implicaţi

Stabilirea unor obiective de
dezvoltare şi activităţi recomandate conexe

Cooperare redusă între furnizorii de servicii turistice
Capacitatea limitată a majorităţii
pensiunilor de a aborda nevoile
pieţei de turism din străinătate

Obiective legate de păstrarea
arhitecturii tradiţionale din lemn

Construcţii moderne preferate
celor cu architectură tradiţională
din lemn

Neaplicarea legii

Recomandări privind punerea în
aplicare a unui mecanism de
ﬁnanţare pentru conservarea
naturii

Criterii pentru demonstrarea
managementului durabil al
destinaţiei ecoturistice

Criterii ce cresc la maximum
beneﬁciile socio-economice
pentru comunităţile locale şi
reduc la minimum efectele
negative

Criterii ce cresc la maximum
beneﬁciile pentru patrimoniul
cultural şi reduc la minimum
efectele negative

Nu este cazul

Nu este cazul

Aplicarea regulilor
locale privind
păstrarea arhitecturii tradiţionale din
lemn

Aplicarea regulilor
privind AP

Punerea în aplicare
a deciziilor de către
Garda de
Mediu/Agenţia de
Protecţie a Mediului

Folosirea
sancţiunilor pentru
daunele asupra
mediului

Criterii ce cresc la maximum
beneﬁciile de mediu şi reduc
la minimum efectele negative

Zonarea destinaţiei ecoturistice
conform geograﬁei şi
omogenităţii activităţilor de
turism şi experienţei turistice,
scoţând în evidenţă valorile
culturale şi naturale existente

Conştientizarea limitată a
sectorului turismului în legătură
cu valorile AP şi utilizării responsabile a resurselor naturale
Utilizarea insuﬁcientă a
oportunităţilor de marketing
pentru turismul
responsabil/ecoturismul

Politica D –
Aplicarea legii

Politica C –
Implementarea criteriilor
oficiale de dezvoltare a
destinaţiei ecoturistice
(cerinţe minime - optime)

Politica B –
Implementarea strategiei
Parteneriatului Local pentru
dezvoltarea destinaţiei
ecoturistice Mara-CosăuCreasta Cocoşului

Politica A –
Menţinerea practicilor uzuale
in afaceri

Opţiuni de politici publice

Sursă: M. Martini. Adaptare după I. Bond, I. Porras,Plăţi echitabile pentru serviciile de mediu din bazinele hidrografice, Ghid privind elaborarea unui mecanism financiar inovator, Consorţiul
WWF-CARE, 2009.

Obţinerea
asumării
dezvoltării
durabile de către
comunitatea
locală

Îmbunătăţirea
nivelului de trai
al localnicilor
prin creşterea
contribuţiei
sectorului
turismului la
economia locală

Refacerea frumuseţii
peisajului

Stoparea
degradării
peisajului şi a
folosirii
inadecvate a
resurselor
naturale

Reducerea impactului
sectorului turismului
asupra resurselor
naturale

Obiective

Scopuri

Tabelul 14: Analiza Multi-scop

O Analiză Multi-scop este prezentată mai jos pentru a evalua schimburile potenţiale între diferite alternative de politici publice (inclusiv
strategia selectată pentru dezvoltarea zonei pilot într-o destinaţie ecoturistică) pentru îndeplinirea obiectivelor dorite:

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii

Administratorii AP din zonele de intervenţie identificate

Îmbunătăţire preconizată:
Sisteme funcţionale de gestionare a deşeurilor şi management
al turiştilor în zonele pilot

Cine contează (se
acordă prioritate
factorilor implicaţi
cu impact direct)

Impact asupra
biodiversităţii şi
frumuseţii peisajului

Efecte secundare negative:
Vandalizarea infrastructurii şi lipsa fondurilor pentru menţinerea
acesteia pe termen mediu

Praguri necesare:
Resurse umane suficiente alocate pentru implementarea
sistemelor de gestionare a deşeurilor şi management al
vizitatorilor

Perioadă:
Cel puţin 3 ani pentru colectarea de fonduri, apoi pentru
furnizarea şi poziţionarea infrastructurii, marcarea traseelor şi
observarea schimbărilor în comportamentul turiştilor

Calitatea materialelor informative
administratorii AP solicită opinia experţilor WWF-România
sau AER

Nr. de reuniuni bilaterale (lista participanţilor)
administratorii AP ţin evidenţa

Indicatori ( mijloace de monitorizare):
Existenţa unei infrastructuri/a unui sistem de colectare a
deşeurilor şi a unui sistem de monitorizare a vizitatorilor
mobilizarea finanţării pentru implementarea sistemelor de
gestionare a deşeurilor şi management al turiştilor

Toate

Opţiuni (măsuri)

Furnizori de SM

Tabelul 15: Analiza cost-beneficiu şi Multi-scop

---

Efecte secundare negative:

Praguri necesare:
Cel puţin 50 de operatori economici, pe baza cerinţei optime din
cadrul criteriilor de evaluare a destinaţiei ecoturistice D.3.4.3.
Sectorul privat contribuie în mod direct la măsurile de conservare
a naturii, financiar sau în natură.

Perioada:
Cel puţin 3 ani pentru diversificarea şi promovarea ofertelor,
aplicarea recomandărilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor şi
observarea schimbărilor în ceea ce priveşte tipurile şi numărul de
turişti (informare mai intensă a celor interesaţi de valori naturale)

Indicatori ( mijloace de monitorizare):
Desemnarea zonei Mara-Cosău-Creasta Cocoşului ca destinaţie
oficială de ecoturism
rezultate din procesul de evaluare al ANT
Statusul recomandărilor pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor
proces de evaluare conform sistemului de certificare
Eco-România, inclusiv graficul de revizuire

Îmbunătăţire preconizată:
Reţea viabilă de servicii turistice de calitate, capabilă să atragă
mai mulţi turişti interesaţi de valorile naturale
Poziţionarea cu succes a destinaţiei ecoturistice pe piaţa
sustenabilă/de ecoturism, în special în străinătate

Pensiuni locale, în special cele din zonele pilot, precum şi cele
în care se cazează în principal străini

Tur-operatorii care vând programe ce cuprind destinaţia
ecoturistică şi se bazează în principal pe promovarea valorilor
naturale ale acesteia

Toate (cu excepţia aplicării legii)

Utilizatori de SM

Conceperea unui mecanism de finanţare pentru conservarea biodiversităţii
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Politica A
0

Politica B/C Politica D
Politica A Politica B/C
929.866 7.341.796 1.825.841
9.916

Politica D
---

Politica A
0

Contribuţii financiare disponibile prin Fondul de Conservare şi
Dezvoltare Durabilă

Păstrarea frumuseţii peisajului ca obiectiv de conservare

Respectarea regulilor AP

Acces la oportunităţi alternative de pe piaţă de creştere a importanţei
la nivel naţional, european şi global: desemnarea şi promovarea
destinaţiilor ecoturistice în cadrul strategiei naţionale de turism

Politica B/C Politica D
1.564.700
---

Sursă: M. Martini, Adaptare după I. Bond, I. Porras, Plăţi echitabile pentru serviciile de mediu din bazinele hidrografice, Ghid privind elaborarea unui mecanism financiar inovator, Consorţiul
WWF-CARE, 2009

Posibilitate de
afaceri

Politica C (cerinţe optime) stabileşte traseul vizionar şi, în mod ideal, ar trebui aplicată integral

Nu există schimburi reale deoarece politicile B şi C abordează, împreună, toate scopurile, în mod cuprinzător şi echilibrat

Politica D
29.755

Resurse pentru conceperea şi
testarea unor programe turistice
noi

Potenţialul de marketing al zonei
exploatat insuficient

Contribuţii la mecanismele de
finanţare existente pentru
conservarea naturii

Eco-certificare

Pierderea interesului politic
Participare la programe de
formare privind, de exemplu,
calitatea serviciilor, marketing,
planificarea afacerilor, gestionarea ecologică, eco-certificarea

Creşterea calităţii serviciilor şi a
accesibilităţii cotelor de piaţă
pentru turism
responsabil/ecoturism

Schimburi
(trade offs)

Politica B/C
74.423

Implementarea sistemului de
gestionare a deşeurilor
(infrastructură, monitorizare)

Acces mai bun la piaţa pentru
turism responsabil/ecoturism

Marketing pentru AP în contextul
destinaţiei ecoturistice

Valoare peisagistică restaurată

Aplicarea legii - „Sancţiuni pentru
nerespectarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.
236/2000

Reducerea pe termen lung a
valorii peisajului – construcţii
moderne şi pierderea arhitecturii
tradiţionale din lemn

Inaccesibilitatea cotelor de piaţă
pentru turism responsabil/
ecoturism

Dezvoltarea strategică şi
durabilă a afacerilor ca urmare a
plăţii costului real al consumului
de apă

Beneficii

Politica A
7.367.848

Marcarea şi întreţinerea traseelor
tematice

Implementarea unui sistem de
gestionare a deşeurilor

Implementarea unui sistem de
management al fluxului de turişti

Marcarea şi menţinerea panourilor
de informaţii şi a traseelor

Materiale de comunicare

Întâlniri bilaterale pentru a explica
regulile, valorile şi beneficiile AP

Aplicabilitatea deciziei Gărzii de
Mediu/Agenţiei de Protecţie a
Mediului

Aplicarea regulilor pentru activităţile
care au loc în AP

Neaplicarea legii – „Sancţiuni
pentru nerespectarea Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.
236/2000 nr. 236/2000

Restabilirea calităţii experienţei
turiştilor pe parcursul excursiilor
individuale sau în grup, organizate (de ex. programele Greenway Tour)

Pierderea clienţilor ca urmare a
lipsei apei în sezonul uscat

Contribuţii la economia locală pe
baza potenţialului de a atrage alţi
turişti în destinaţia ecoturistică

Valoare redusă a peisajului pe
termen lung

Reducerea calităţii experienţei
turiştilor pe parcursul excursiilor
individuale sau în grup, organizate
(de ex. programele Greenway Tour)

Costuri

Beneficii

Costuri

Valoarea costurilor
şi beneficiilor

Costuri şi beneficii

Utilizatori de SM

Furnizori de SM
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3.5.	Structura de management și de luare a deciziilor
În vederea gestionării Fondului de Conservare şi Dezvoltare Durabilă (FCDD), a
fost înfiinţat un Comitet administrativ constituit din 3 organizaţii, respectiv
WWF-România, Asociaţia de Ecoturism din România (AER) şi Centrul de Ecologie
şi Turism din Maramureş (CET). WWF-România are în special rolul de expert
în conservarea naturii, AER oferă expertiză în domeniul ecoturismului, iar CET
îndeplineşte funcţii administrative. Aceasta din urmă derulează managementul
fluxurilor financiare, ceea ce înseamnă colectarea contribuţiilor de la operatorii
de turism şi alocări pentru administratorii ariilor protejate, prin FCDD. Deciziile
sunt adoptate pe baza unei majorităţi calificate, fiecare organizaţie având un
reprezentant în cadrul Comitetului Administrativ, care are dreptul la un vot.
Comitetul Administrativ se consultă cu grupul de membri mai larg care constituie
Parteneriatul Local şi raportează acestuia, acţionând ca şi Comitet Consultativ.
Relaţia dintre aceste două entităţi este inclusă oficial în manualul de proceduri
(v 1.0/07.03.13) elaborat pentru gestionarea FCDD.
Organigrama operaţională de mai jos (Organigrama nr. 1) oferă o reprezentare
virtuală a structurii de gestionare a mecanismului de finanțare:
Organigrama nr. 1: Organigrama operaţională a PES în cadrul ariilor protejate

CONSILIUL CONSULTATIV
Parteneriatul Local pentru dezvoltarea şi promovarea destinaţiei de ecoturism Mara-Cosău-Creasta
Cocoşului
Obiective:
1. Crearea unei reţele integrate de servicii de ecoturism de calitate la nivelul zonei Mara-Cosău-Creasta
Cocoşului;
2. Dezvoltarea durabilă şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a zonei Mara-Cosău-Creasta
Cocoşului ca un model de destinaţie de ecoturism;
3. Creşterea capacităţii membrilor Parteneriatului de administrare şi promovare a destinaţiei şi a serviciilor
de turism;
4. Construirea unei identităţi vizuale a zonei şi realizarea unei comunicări unitare şi integrate către turişti;
5. Conservarea şi valorificarea ariilor naturale protejate şi a peisajului tradiţional;
6. Implementarea unei scheme model de Plăţi pentru Servicii de Mediu;
7. Îmbunătăţirea infrastructurii turistice la nivelul destinaţiei;
8. Păstrarea şi valorificarea patrimoniului architectural şi cultural tradiţional.

Utilizatorii de SM:
1. Pensiuni locale
2. Tur-operatori
Alţi contributori:
Producători locali
Meşteşugari locali
Turişti

Sursă: M. Martini

Fondul de Conservare şi
Dezvoltare Durabilă

Furnizorii de SM:
Administratorii ariilor
protejate

CONSILIUL
ADMINISTRATIV

Serviciul de mediu:
FRUMUSEŢEA PEISAJULUI
(estetic/cultural)
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3.6.	Cadrul juridic
Mecanismul de finanțare este stabilit pe bază de contracte.
Un Memorandum de Înțelegere (MI) – Acordul nr. 1/08.02.12 a fost semnat de
3 entități în februarie 2012:

•

WWF-România

•

Pensiuni locale și tur-operatori

•

Asociaţia Maramureș Impact

Obiectivul Acordului este de a mobiliza resursele în vederea conservării sistemelor
naturale din jurul Drumului Moștenirii Maramureșene precum şi a beneficiilor pe
care le oferă. În acest context, pensiunile locale și tur-operatorii au fost de acord
să redirecționeze banii către un fond local care să fie folosit ca o contribuție pentru
activitățile de conservare în ariile protejate legate prin Drumul Verde.
Localnicii au ales Asociaţia Maramureș Impact ca manager al fondului (în special
Comitetul de Coordonare), iar pensiunile contributoare urmau să devină membre
ale asociației (participând, astfel, la Adunarea Generală). Existenţa unei entităţi
locale, cunoscute, care să le gestioneze banii şi să fie capabilă să se implice în
procesul decizional era în interesul lor. Echipa WWF a considerat acest aspect
normal în contextul în care persoanele sunt implicate în ceva nou şi inovator,
înscriindu-se în procesul de construire a încrederii.
După discutarea mecanismelor juridice care a durat aproximativ 8 luni, în urma
unor serii de împrejurări47, Asociaţia Maramureș Impact a luat decizia de a se
retrage din rol. Memorandumul de Înţelegere a fost revizuit în mai 2013 – Anexa
Nr. 1/14.05.13: domeniul de aplicare a mecanismului de finanţare a fost extins
de la zona Drumului Verde la întreaga zonă pilot; denumirea fondului local a fost
modificată din Fondul de Conservare a Biodiversităţii în Fondul de Conservare şi
Dezvoltare Durabilă, având obiectivul general de a susţine, de asemenea, nevoile
locale de dezvoltare în legătură cu ecoturismul; sistemul de plată a fost modificat;
iar CET a fost acceptat ca manager nou al fondului local, împreună cu WWFRomânia și AER, ambele având un rol de asistență tehnică.
Cooperarea între CET, WWF-România și AER este stabilită în mod oficial printr-un
Acord de parteneriat – Nr. 1/10.05.13.
Concomitent cu revizuirea Memorandumului de Înţelegere, au început discuţiile
cu o gamă mai largă de factori implicaţi de pe plan local, din sectorul public şi
cel privat, din cadrul societății civile şi al organizaţiilor de administrare a ariilor
protejate în vederea adoptării unei viziuni de dezvoltare durabilă pentru zona
pilot în care să fie încorporat mecanismul de finanţare inovator. Prin urmare,
reprezentanții locali au fost de acord să semneze, până la sfârșitul lunii octombrie

47

În timp, Asociația a jucat un rol major în cadrul Grupului local de acțiune Mara-Gutâi și nu a mai avut capacitatea de a se implica în
gestionarea mecanismului de finanțare. În plus, atunci când a primit propunerea juridică referitoare la anumite modificări necesare
pentru integrarea inițiativei de mecanism financiar printre alte activități implementate de Asociație, Asociația a considerat acest aspect o
“imixtiune în activitățile sale”. În general, aceasta a fost o lecție importantă pentru echipa WWF în cadrul proiectului PES Dunăre, arătându-i
că însușirea schemelor poate fi afectată de mai mulți factori, inclusiv de aspecte culturale. Bankova-Todorova et al., op.cit.
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2013, un Acord de parteneriat local pentru dezvoltarea zonei Mara Cosău - Creasta Cocoșului ca destinație ecoturistică – Nr. 1/15.07.13 și
să își asume responsabilitatea pentru realizarea viziunii și a obiectivelor conexe48
în conformitate cu Planul de acțiune anexat. Acesta din urmă cuprinde acțiuni
menite să îndeplinească obiectivele specifice stabilite în strategia de dezvoltare
pentru zona pilot și prin folosirea criteriilor de evaluare pentru desemnarea
destinațiilor ecoturistice din România ca și ghid. Planul de acțiune trebuie
actualizat la intervale regulate, semestrial sau anual.
Până în prezent, 14 organizații au aderat la Parteneriatul Local, acesta fiind în
continuare deschis și altor organizații dornice să se alăture.
În general, contractele care stau la baza implementării mecanismului de finanțare
au o durată de 2 ani și se reînnoiesc automat în cazul în care nu se formulează nicio
obiecție.
Contribuțiile financiare la FCDD se bazează pe contracte de donație și
sponsorizare semnate în fiecare an specific de colectare sau alocare a fondurilor.

3.7.	Sistemul de plată
Memorandumul de Înțelegere reprezintă angajamentul sectorului privat de
a contribui financiar la conservarea naturii în zona pilot, unde funcționează
întreprinderi de turism individuale. În conformitate cu MÎ, 7 pensiuni locale și 3
tur-operatori au fost de acord să redirecționeze, în fondul local, anual, 2 Ron pe
turist fiecare, pentru fiecare noapte petrecută în pensiune în mod direct sau printrun program. Atunci când s-a semnat Anexa la Memorandumul de Înțelegere, plata
a fost regândită sub forma unei contribuții fixe anuale, după cum urmează
(Tabelul nr. 16):
Tabelul 16: Sistemul de plăţi pentru utilizatorii serviciilor de mediu

2013 (pentru 2012)

Din 2014

Pensiuni < 5 camere = 50 Ron/an (11 Euro/an)

Pensiuni < 5 camere = 100 Ron/an (22 Euro/an)

Pensiuni > 5 camere = 150 Ron/an (34 Euro/an)

Pensiuni > 5 camere = 300 Ron/an (67 Euro/an)

Tur-operatori = 250 Ron/an (56 Euro/an)

Tur-operatori = 500 Ron/an (112 Euro/an)

Curs de schimb de 4,4589 la 4 februarie 2014, conform Băncii Naţionale a României (www.cursbnr.ro).
Sursă: M. Martini

48

În Acordul de parteneriat local sunt incluse 8 obiective: 1. Crearea unei rețele de servicii de calitate în sectorul turismului; 2. Dezvoltarea
durabilă și promovarea zonei Mara - Cosau - Creasta Cocosului ca model de destinație ecoturistică; 3. Crearea capacității membrilor de a
administra și promova destinația și serviciile turistice; 4. Crearea unei identități vizuale și aplicare unei strategii de comunicare externă,
eficientă; 5. Conservarea și construirea valorii ariilor naturale protejate, precum și a peisajului tradițional; 6. Implementarea unui mecanism
model de finanțare pentru conservarea naturii; 7. Îmbunătățirea infrastructurii de turism la nivelul destinației; 8. Conservarea și construirea
valorii patrimoniului arhitectural tradițional. Acordul Local de Parteneriat Nr. 1/15.07.13.
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În ambele cazuri, sumele au fost negociate între echipa WWF și părţile interesate
locale, pe baza principiului disponibilităţii şi al capacităţii de plată.
În timpul primului an de implementare a mecanismului de finanţare, s-au strâns
în FCDD aproximativ 500 Euro. Suma este oarecum simbolică, însă reflectă
deschiderea către iniţiative noi, combinată cu un simţ al răspunderii şi o atitudine
“de conformare”, necesitatea de a cultiva încredere într-o modalitate nouă de a
face lucrurile și efortul antreprenorial de gestionare a propriilor bani într-un mod
diferit. Diferența dintre cele două categorii de părți intersate este în favoarea
tur-operatorilor în ceea ce privește puterea financiară și înțelegerea și
angajamentul către un comportament responsabil în afaceri.
Trebuie menționat faptul că în momentul semnării Anexei la Memorandumul de
Înţelegere s-a retras din schemă o pensiune, însă o nouă pensiune s-a alăturat,
ceea ce arată că inovaţia înţeleasă ca mod nou de gândire şi de a face lucrurile
reprezintă un proces, caracterizat de aşa-numita selecţie naturală a celor
interesaţi cu adevărat să participe la schimbare.
Pe lângă contribuţia anuală fixă, a fost elaborată şi comercializată o hartă-suvenir
în cadrul proiectului PES Dunăre, ca sursă complementară de fonduri. Pe baza
contractelor de donaţii, pensiunile locale interesate sau tur-operatorii interesaţi
au dreptul să vândă o hartă-suvenir la preţul de 5 Ron. În viitor, vor fi explorate şi
alte surse de fonduri, precum iniţiativa 2%49 , un procent din preţul de vânzare
a produselor locale şi de artizanat, taxele anuale pentru utilizarea brandului local
(logo) creat pentru promovarea destinaţiei ecoturistice şi a produselor acesteia,
cofinanţarea proiectelor locale de conservare din folosirea fondurilor din FCDD,
multiplicând astfel suma totală a banilor investiţi efectiv în conservarea naturii.
În ceea ce priveşte alocarea resurselor financiare colectate în FCDD,
acestea sunt acordate administratorilor ariilor protejate responsabili de zonele pilot
selectate, pe baza unei combinaţii între criteriile de mai jos:
a) Suma totală disponibilă colectată;
b) Vizibilitatea/însemnătatea, pentru comunitatea locală, a măsurilor identificate
pentru creşterea frumuseţii peisajului.
Iniţial, intenţia a fost de a analiza nevoile financiare ale ariei protejate. Echipa
WWF a adaptat formatul standard creat pentru administraţiile AP în cadrul
proiectului Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a reţelei de arii naturale
protejate din Munţii Carpaţi50 51 la nevoile AP aflate în custodie, acesta fiind diferit
din punct de vedere al relaţiei lor cu ROMSILVA şi prin urmare şi în sistemul
contabil. Totuşi, în momentul testării pe teren a formatului, administratorii
ariilor protejate au recunoscut dificultatea de planificare a resurselor într-un mod

49

Doilasuta. <http://doilasuta.ro/content/>

50

Cit. 34.

51

Formatul este descris în documentul Analiză financiară pentru ariile naturale protejate avute în vedere de proiect, determinarea nivelului
necesar de finanțare și formarea personalului financiar al AP, finalizat în decembrie 2011 și disponibil la http://undp.ro/projects.php?project_
id=57. Se foloseşte sistemul de evidenţă contabilă ţinut pe fiecare activitate desfăşurată, în cadrul căruia activităţile sunt organizate în
programe (1. Managementul biodiversităţii; 2. Turism; 3. Conştientizare, patrimoniu şi dezvoltare locală; 4. Management şi administraţie)
şi sub-programe; în acest mod, este posibilă corelarea obiectivelor de conservare din AP cu costurile relative ale acțiunilor/măsurilor ce
contribuie la îndeplinirea obiectivelor. În plus, prin compararea resurselor disponibile pentru fiecare subprogram cu cele necesare atât
pentru scenariul de conservare minim, cât și pentru scenariul de conservare optim, formatul oferă posibilitatea de identificare a deficitelor
de finanțare și de prioritizare a diferitelor nevoi de conservare.
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sistematic şi exhaustiv, dat fiind faptul că suprafeţele ariilor protejate din zona pilot
erau restrânse, iar disponibilitatea finanţării instabilă. În plus, pentru echipa WWF,
acest lucru arată și nevoia de a crea capacitatea administratorilor ariilor protejate
în legătură cu planificarea financiară și strângerea de fonduri.

3.8. CALENDARUL de implementare
Pe baza experienţei Programului WWF de Plăţi Echitabile pentru Serviciile de
Mediu din Bazinele Hidrografice52, care foloseşte o abordare în 3 faze pentru
implementarea PES, echipa WWF a organizat datele și informațiile colectate
în cadrul Proiectului PES Dunăre într-o secvență logică. Prin urmare, procesul
de concepere și implementare a mecanismului de finanțare în zona pilot este
organizat, de asemenea, în etape și faze, după cum se indică în Tabelul nr. 17:

•

Faza I (2010-2013) – La început, s-a colectat o serie de date și informații
pentru a defini problema de mediu ce reprezintă punctul de interes al
mecanismului de finanțare de creat şi testat. În această fază, au fost identificați
și implicați potenţialii contributori și beneficiari ai PES în cadrul ariilor
protejate (așa-numiții cumpărători și vânzători de SM);

•

Faza a II-a (2014-2016) – Resursele financiare strânse prin abordarea
PES identificată, prin FCDD și prin alte surse complementare sunt alocate în
zonele pilot selectate pentru implementarea măsurilor ce abordează problema
degradării peisajului. În această fază, sunt monitorizate și evaluate, de
asemenea, schimbările de comportament ale diferitelor părți interesate;

•

Faza a III-a (a se confirma) – În mod ideal, aceasta este faza în care
cumpărătorii și vânzătorii de SM semnează din proprie iniţiativă acorduri
contractuale pentru livrarea beneficiilor stabilite. În zona pilot, nu este încă
clar dacă va exista o fază III în care cumpărătorii vor plăti pentru beneficiul
frumuseţii menţinute a peisajului sau dacă mecanismul va continua să se
bazeze pe contribuţii voluntare, doar pentru a susţine măsurile necesare de
gestionare a terenurilor/ariilor protejate.

52

I. Bond, I. Porras, Plăţi echitabile pentru serviciile de mediu din bazinele hidrografice, Ghid privind elaborarea unui mecanism financiar
inovator, Consorțiul WWF-CARE, 2009.
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Tabelul 17: Strategia etapizată pentru repoziţionarea ariilor protejate în rândul comunităţilor locale

Faza I

Faza II

Faza III

2010 - 2011

2010 - 2011

2014-2016

A se confirma

Studii de fezabilitate
privind politica în domeniul
apei, tendinţele în turism,
evaluarea SM, acorduri
juridice, păşuni

Angajamentul părţilor
interesate:

Schimbări
comportamentale:

2 scenarii principale vor
determina finisarea
condiţiilor schemei de Plată
pentru Serviciile de Mediu
(PES):

Memorandum de
înţelegere
Acord de Parteneriat
Local

practici de gestionare
a terenurilor în AP,
împreună cu promovarea valorilor AP
practicile de turism ale
operatorilor economici
în zona pilot
Monitorizare şi evaluare

dacă rezultatele fazei de
monitorizare şi evaluare
indică menţinerea
frumuseţii peisajului;
dacă practicile necesare
de administrare a
terenurilor vor fi finanţate
prin politici publice
îmbunătăţite sau alte
surse de finanţare decât
cumpărătorii de SM

Sursă: M. Martini

În perioada octombrie 2012 – iunie 2013, a fost elaborată, de asemenea, strategia
de transformare a zonei pilot într-o destinație ecoturistică53, pe baza consultărilor
cu părţile interesate locale. În iulie 2013, echipa WWF a elaborat candidatura
în urma căreia Mara - Cosău - Creasta Cocoșului a fost introdusă în procesul
de evaluare ca destinație ecoturistică, coordonat de ANT; în cadrul procedurii
de candidatură, reprezentanții sectoarelor publice și private, managerii ariilor
protejate și societatea civilă au fost invitați la un grup de lucru pentru a efectua
autoevaluarea zonei, conform criteriilor oficiale. Vizita comisiei de evaluare din
partea Autorității Naționale de Turism (ANT) a avut loc în iunie 2014. Statutul
de destinație ecoturistică este acordat pentru o perioadă de 3 ani şi include
recomandări privind susținerea îndeplinirii cerințelor optime, consolidând astfel
contextul pentru îmbunătățirea politicilor locale în sensul sustenabilității și
armonizării mai puternice între comunități.

53

A. Blumer, Conceptul de dezvoltare pentru destinația Mara - Cosau - Creasta Cocosului, Maramures, 2013
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3.9.	Monitorizare și raportare
Monitorizarea mecanismului de finanțare este de două tipuri, financiară și tehnică.
Monitorizarea financiară este efectuată de CET pe parcursul perioadei de
colectare a contribuțiilor financiare şi are loc la începutul fiecărui an calendaristic,
conform criteriilor de monitorizare prezentate în tabelul nr. 18 de mai jos.

Tabelul 18: Criterii de monitorizare financiară

Indicator

Mijloace de verificare

Nr. şi tipul contributorului financiar

Contracte de sponsorizare

Valoarea totală a contribuţiilor financiare disponibile în fond (cont bancar)

Extrase de cont

Nr. de hărţi-suvenir vândute

Contracte de donaţie

Valoarea totală a resurselor financiare obţinute din vânzarea hărţilor-suvenir

Extrase de cont

Sursă: M. Martini

Monitorizarea financiară generală este efectuată de către un contabil extern, la
sfârșitul fiecărui an calendaristic, după finalizarea fazelor de colectare și alocare.
Obiectivul acestei etape de monitorizare financiară este de a verifica în ce măsură
Comitetul administrativ a gestionat fondurile din cadrul FCDD conform acordurilor
legale.
Pentru a monitoriza progresul financiar în timp util și pentru a asigura un
management riguros și mai ales viabilitatea FCDD, a fost efectuată o analiză a
fluxului de numerar pentru perioada 2012-2016, iar pe baza acesteia, se poate
elabora în continuare un plan de afaceri sau o strategie de strângere de fonduri.
O dată pe an (în luna decembrie), Comitetul Administrativ elaborează și distribuie
un raport către membrii Parteneriatului Local.
Monitorizarea tehnică are scopul de a monitoriza impactul măsurilor
identificate pentru menţinerea frumuseții peisajului. Comitetul Administrativ,
împreună cu părțile interesate relevante, va elabora în continuare un Protocol de
monitorizare și evaluare (M&E) care să orienteze acțiunile în vederea îndeplinirii
obiectivelor propuse. Va fi inclusă, de asemenea, o listă de verificare pentru a
surprinde mai bine măsura în care se înregistrează progrese către îndeplinirea
obiectivelor de la un an la altul și obstacolele care este posibil să apară pe parcurs.
Comitetul Administrativ monitorizează progresul în implementarea măsurilor,
de două ori pe an, respectiv o dată la șase luni. În ceea ce privește măsurile ce
depind de stabilirea unei infrastructuri de gestionare a deșeurilor şi a vizitatorilor,
monitorizarea va fi posibilă doar după ce nevoile specifice și aspectele legate de
fezabilitate sunt identificate în continuare și discutate cu părțile interesate relevante
(progresul în cadrul implementării va trebui să fie monitorizat pe parcursul anului,
pe baza unui acord între administratorul ariei protejate și/sau primărie și terțul
care va fi responsabil de gestionarea infrastructurii pentru deșeuri și colectarea
deșeurilor). Criteriile tehnice de monitorizare sunt prezentate în tabelul nr. 19.
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Tabelul 19: Criterii tehnice de monitorizare

Măsură

Activitate

Administratorii AP
distribuie regulile de
vizitare şi
informează părţile
interesate relevante
(pensiuni,
tur-operatori, unităţi
de camping, primării,
Creşterea
ghizi locali) asupra
nivelului de regulilor şi valorilor
conştienti- AP
zare

Elaborarea şi
distribuirea materialelor de comunicare
care includ trimiteri
către destinaţia
ecoturistică
Organizarea
programelor de
formare privind
calitatea serviciilor,
etc.

Crearea
capacităţii

Indicator
Nr. operatorilor de
turism care au primit
reguli şi au fost
informaţi asupra
valorilor AP
Nr. locaţiilor de postare
(fizice sau online) în
care sunt disponibile
informaţii despre
regulile de vizitare şi
valorile AP
Nr. de turişti (potenţiali
şi reali) care au primit
informaţii privind
regulile şi valorile AP
Nr. de programe şi
materiale privind
destinaţia ecoturistică,
prezentate la târgurile
de turism (naţionale şi
internaţionale)
Nr. de pensiuni locale
şi ghizi participanţi

Rezultat
preconizat

Cel puţin două fişe
despre AP
Cel puţin 20 de
operatori de turism
Cel puţin 5 locaţii
esenţiale
Cel puţin 500 de
turişti/sezon54

Nivel de Mijloace de
referință monitorizare
0

Procesele-verbale
ale întâlnirilor (listele
de participanţi)
Capturi de ecran şi
imagini ale amplasamentelor fizice
Capturi de ecran şi
cifre ce indică
accesul la pagina
internet, feedbackul
turiştilor cazaţi la
pensiuni în cadrul
programelor
derulate de
tur-operatori
Lista tur-operatorilor
care vând regiunea
Maramureş şi care
au participat la
târgurile de turism

Minimum 1 tip de
material şi 2
programe prezentate
la cel puţin 3 târguri
de turism

0

Între 25 şi 50 de
participanţi

10 (calitatea Lista participanţilor
serviciilor,
managementul
durabil,
ecocertificarea)
Descrierile
0
programului

Diversificarea
ofertelor turistice

Nr. de produse
turistice noi (de ex.
mountain bike) ce
respectă criteriile de
sustenabilitate

Cel puţin două
programe turistice
dezvoltate

Realizarea studiilor
lipsă despre
ameninţările de
mediu identificate

Număr de studii
realizate
Totalul fondurilor
mobilizate

Realizarea studiilor
măcar în zonele
prioritare
Cel puţin 50% din
totalul fondurilor
necesare mobilizate

0

Declaraţiile privind
alocarea fondurilor

Crearea şi
întreţinerea traseelor

Nr. de trasee turistice
marcate recent sau
menţinute
Nr. de trasee tematice
create

Cel puţin 3 trasee
marcate recent sau
menţinute
Cel puţin 1 traseu
tematic identificat
şi/sau creat

0

Informaţii relevante
colectate şi
încărcate pe site-ul
destinaţiei de
ecotourism

Suma fondurilor
mobilizate

Cel puţin 50% dintre
fondurile necesare
mobilizate

0

Situaţia alocării
fondurilor

Nr. de pensiuni
evaluate

Între 5 şi 10 pensiuni
evaluate

3

Rapoarte de
evaluare

Implementarea
sistemelor de gestionare a deşeurilor şi
management al
Turism
responsabil/ vizitatorilor
Implementarea
ecoturism
recomandărilor din
cadrul procesului de
certificare
Eco-România

Nr. de pensiuni şi
Obţinerea şi
menţinerea certificării programe certificate
Eco-România
Contribuţia sectorului turismului la
conservarea naturii

Nr. de pensiuni şi
turoperatori implicaţi
în mecanismul de
finanţare

Cel puţin o pensiune 0
şi 1 program derulat
în destinaţia
ecoturistică certificată

Diplomă de
certificare

Între 10 şi 50

Contracte de
sponsorizare

10

Sursă: M. Martini
54

În 2009-2010, numărul total estimat de turiști/sezon a fost de 784, în E. Pop, Drumul Moștenirii Maramureșene și pensiunile sale locale : o
perspectivă turistică, 2010.
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O dată pe an (în luna decembrie), este elaborat un raport pe care Comitetul
Administrativ îl distribuie Parteneriatului Local. La momentul potrivit, acesta
cuprinde şi informaţii furnizate de administratorii ariilor protejate în legătură cu
monitorizarea progresului înregistrat în colectarea deşeurilor.
Din motive de transparenţă faţă de publicul larg, noutăţile legate de progresul
înregistrat în cadrul implementării strategiei de transformare a zonei pilot într-o
destinaţie ecoturistică, în special în legătură cu activitatea FCDD, vor fi postate pe
pagina internet a Proiectului PES Dunăre și pe site-ul destinației ecoturistice Mara
- Cosău - Creasta Cocoșului.

3.10.	Sustenabilitate
Prezentul capitol are în vedere toate cele trei aspecte ale sustenabilității în legătură
cu mecanismul de finanțare implementat în zona pilot, respectiv sustenabilitatea
economică/financiară, socială și ecologică. Dat fiind faptul că strategia de
repoziționare a ariilor protejate în percepția actorilor locali (prin dezvoltarea
zonei pilot ca destinație ecoturistică) este folosită pentru reconcilierea nevoilor
şi obiectivelor de conservare a naturii şi de dezvoltare economică, demonstrând
complementaritatea şi nu opoziţia acestor două aspecte, aşa cum se percepe în
general, echipa WWF a analizat principiile de sustenabilitate ca piatră de temelie
pentru rezultate pe termen lung.
În cazul de faţă, sustenabilitatea economică/financiară se referă la:

•

Managementul FCDD – conform analizei fluxului de numerar pentru perioada
2012-2015, nevoia de colectare a fondurilor apare începând cu anul 4 – 2015;

•

Implementarea măsurilor de creştere a frumuseţii peisajului – nevoile de
colectare a fondurilor sunt reflectate în analiza costuri-beneficii;

•

Implementarea acţiunilor pentru transformarea zonei pilot într-o destinaţie
ecoturistică – nevoile de colectare a fondurilor se reflectă în conceptul conex
sau în documentul despre strategie.

Pentru a colecta resursele ce lipsesc în legătură cu ambele direcţii, echipa WWF a
avut în vedere elaborarea unei strategii de strângere de fonduri.
Din punct de vedere social, sunt asigurate toate dimensiunile sustenabilității
sociale55:

55

•

Echitate – mecanismul de finanţare se bazează pe plăţi echitabile, ceea
ce înseamnă că atât utilizatorii, cât şi furnizorii de peisaje frumoase ca SM
esenţiale sunt capabili să plătească în funcţie de puterea lor financiară;
de asemenea, analiza costuri-beneficii indică modul de identificare a
oportunităţilor şi rezultatelor pentru ambii

•

Diversitate – participarea diferitelor categorii de părţi interesate din cadrul
comunităţii (de exemplu actori economici, administratori ai ariilor protejate,
autorităţi publice, etc.) este promovată prin Parteneriatul Local, deschis către
orice entitate care aderă la viziunea şi obiectivele parteneriatului

Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Social_sustainability>
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•

Coeziune socială – principiul creării de reţele este avizat de Parteneriatul
Local şi încurajat în special în legătură cu crearea serviciilor de calitate în
turism. În acest sens, măsurile specifice (de ex. site-ul destinaţiei ecoturistice,
etc.) îşi propun să dezvolte procesele şi structurile de sprijin care promovează
conectivitatea în cadrul şi în afara comunităţii la nivel formal, informal şi
instituţional

•

Calitatea vieţii – scopul selectării unei strategii pentru dezvoltarea zonei
pilot ca destinaţie ecoturistică este de a îmbunătăţi oportunităţile de afaceri,
precum şi managementul resurselor naturale, de a consolida economia locală
şi de a promova o calitate a vieţii mai bună pentru toţi membrii la nivel
individual, de grup sau la nivelul comunităţii (de exemplu alimente sănătoase,
locuinţe, educaţie/construirea capacităţii, ocuparea forţei de muncă), întrun mod care să pună în echilibru ambiţia de a inova/creşte şi necesitatea de
păstrare a identităţii locale şi culturii tradiţionale

•

Democraţie şi guvernanţă – procesele decizionale în legătură cu
gestionarea FCDD, precum şi a destinaţiei ecoturistice sunt procese
democratice, deschise părţilor interesate şi dispuse, evaluate prin structuri/
procese de monitorizare

•

Maturitate – Parteneriatul Local este, de asemenea, un indicator bun al
nivelului de însuşire, de către părţile interesate, a abordării PES selectate
şi a mecanismului de finanţare; la un nivel mai general, acesta dovedește
acceptarea responsabilității și indică recunoașterea faptului că îmbunătățirea
și creșterea dorite presupun competențe precum comunicare multilaterală,
comportament responsabil, construirea capacității și viziune.

Nu în ultimul rând, sustenabilitatea ecologică este abordată prin măsuri
specifice menite să stimuleze tranziția către un comportament turistic responsabil,
inclusiv reducerea presiunii asupra utilizării resurselor naturale și restaurarea
frumuseţii peisajului. În ceea ce privește utilizarea resurselor naturale, se
recomandă studii de fezabilitate suplimentare pentru a îmbunătăți înțelegerea
tendințelor în ceea ce privește consumul de apă și capacitatea ecosistemelor conexe
de a furniza apă, precum și impactul practicilor de gestionare a pășunilor asupra
evoluției habitatelor56. Acest lucru ar putea avea ca rezultat așa-numita stratificare
a SM (de exemplu, cantitatea de apă ar putea fi adăugată la frumusețea peisajului),
o posibilitate ce scoate în evidență flexibilitatea și natura integrată a mecanismului
de finanțare selectat pentru zona pilot.

56

Anexă – Documentul 4 cuprinde cercetările preliminare privind regimurile funciare și gospodărirea apelor în România.
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Deși învățăm să prețuim biodiversitatea și beneficiile sau serviciile pe care
aceasta le aduce ființei umane la nivel individual, comercial și comunitar și deși
am înregistrat progrese științifice enorme în vederea explorării potențialului
biodiversității, continuăm să pierdem specii și habitate importante, după
cum confirmă mii de rapoarte întocmite de instituții naționale, regionale sau
internaționale. În acest context, finanțarea durabilă a conservării începe să
joace un rol esențial în abordarea mai multor limitări economice și financiare,
în cadrul eforturilor actuale întreprinse de indivizi, companii, organizații și
guverne; unele dintre aceste limitări sunt fondurile insuficiente pentru ariile
protejate și conservarea biodiversității, subvenții și investiții private cu impact
negativ, subevaluarea capitalului natural și subevaluarea piețelor conexe, etc. Deși
rezultatul pozitiv al unora dintre aceste mecanisme a fost deja demonstrat, așa
cum s-a întâmplat în cazul tarifelor din turism, plăților pentru bioprospectare,
fondurilor fiduciare pentru conservare prin conversia datoriilor în investiţii
pentru mediu, şi proiectelor de investiţii în scăderea emisiilor de carbon, alte
iniţiative sunt încă în curs de testare, cum este cazul obligaţiunilor ecologice şi al
altor instrumente securitizate, al schemelor de plăți pentru servicii de mediu, al
produselor de asigurare a bunurilor ecologice, al taxelor pentru extracţia resurselor
(de exemplu explorarea şi exploatarea ţiţeiului/gazului) care sunt redirecţionate
către fonduri de mediu ce susţin inițiativele ce iau măsuri în vederea conservării
naturii57.
Caracterul inovator al abordării PES identificate pentru zona pilot în Judeţul
Maramures din România, prezentat la capitolul 2, constă în faptul că aceasta
analizează PES în contextul ariilor protejate şi cuprinde nevoile financiare ale
ariilor protejate, livrarea serviciilor de mediu şi căutarea oportunităţilor de
dezvoltare durabilă în zonele rurale. Concomitent cu proiectul PES Dunăre este
implementată o altă iniţiativă remarcabilă în România, în cadrul proiectului
„Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a reţelei de arii naturale protejate din
Munţii Carpaţi”, finanţat de UNDP GEF58; cu toate acestea, deşi a scos în evidenţă
importanţa protejării serviciilor de mediu livrate de ariile protejate, acesta s-a
axat mai degrabă pe îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a strategiilor de finanţare
durabilă a ariilor protejate, pe de o parte, și, pe de altă parte, pe îmbunătăţirea
capacităților instituționale și individuale ale autorităților de management și ale
altor factori locali implicați de a pune în aplicare aceste strategii.
Experienţa din zona Mara - Cosău - Creasta Cocoşului este în continuare în fază
incipientă, însă Raportul Tehnic a scos la lumină dovezi care arată că în mai multe
privințe, condițiile locale, regionale și naţionale sunt promițătoare, inclusiv în
legătură cu implicarea părților interesate, elaborarea politicilor, conservarea/
managementul mediului îmbunătățit în interiorul ariilor protejate și dezvoltarea
responsabilă a afacerilor. În special, abordarea PES din Maramureș:

•

Își propune să demonstreze beneficiile menținerii serviciilor de mediu pentru
asigurarea nivelului de trai al localnicilor, să creeze un parteneriat viabil între
administratorii ariilor protejate, autoritățile publice și părțile interesate din

57

Conservation Finance. <www.conservationfinance.org>

58

UNDP Romania. <www.undp.ro>
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domeniul afacerilor (în special din sectorul turismului), ceea ce va reprezenta
un exemplu inspirațional privind ceea ce se poate realiza în comunitățile rurale
în zone cu Valoare Naturală Ridicată;

•

Se axează asupra transformării problemelor cauzate de o lipsă severă de
fonduri și resurse umane pentru aplicarea măsurilor de conservare în ariile
protejate în oportunități pentru oameni și natură deopotrivă, oferind o
posibilitate de afaceri clară în menţinerea frumuseţii peisajului și ecosistemelor
naturale, precum și în dezvoltarea comportamentului de afaceri responsabil în
turism, în România;

•

Scoate în evidență valoarea serviciilor de mediu, iar pe baza unui efort de
comunicare pe niveluri multiple, își propune să crească gradul de conștientizare
asupra legăturii activităților umane cu natura și asupra dependenței de aceasta,
stimulând astfel un sentiment mai puternic al mândriei/valorii în legătură cu
habitatele, speciile existente și peisajele unice;

•

Recunoaște ecoturismul ca piață nouă în schimbare în Europa, abordând
nevoia stringentă de diversificare a economiilor locale și de limitare a migrației
tinerilor și a populației educate și restabilind astfel un echilibru între zonele
urbane și rurale. În plus, prin atragerea vizitatorilor pentru a se bucura
de experiențe culturale și în natură, antrenante și autentice, ecoturismul
contribuie la sustenabilitatea financiară a eforturilor de conservare a naturii.

Per total, această inițiativă se referă la explorarea unor modalități noi prin care
oamenii să poată câștiga o existență decentă folosind natura și respectând-o în
egală măsură, răspândind o viziune prin care o gamă variată de actori sunt dispuși
să folosească resursele naturale în mod responsabil și să plătească costul complet
al naturii, ce permite menținerea proceselor naturale în stare de funcționare și
asigurarea livrării beneficiilor de care ne bucurăm cu toții direct sau indirect.
Astfel, procesele naturale, precum și habitatele interconectate care adăpostesc o
biodiversitate și o faună și floră importantă sunt menținute pe baza oportunităților
de dezvoltare locale viabile. Organizațiile locale au început deja să solicite finanțare,
conform strategiei de dezvoltare a destinației ecoturistice, iar administratorii ariilor
protejate din alte destinații ecoturistice din România urmăresc această experiență
pentru a o replica. Cu toate acestea, există câteva provocări: colectarea fondurilor
pentru conservare care lipsesc și adoptarea unor măsuri responsabile de dezvoltare
a afacerilor/dezvoltare durabilă, colectarea unor date și informații suplimentare
ca dovezi pentru existența serviciilor de mediu și menținerea, pe termen lung, a
motivației și leadership-ului/însușirii procesului în rândul factorilor implicați.
În sfârșit, o lecție esențială pe care a aflat-o echipa WWF se referă la faptul că o
abordare bazată pe gestionarea durabilă a resurselor naturale şi pe integrarea
serviciilor de mediu în procesul decizional din România, în special pentru atingerea
obiectivelor Strategiei Europa 2020 și a Strategiei EU în domeniul biodiversității
pentru 2020, precum și a altor angajamente internaționale, presupune o
schimbare fundamentală a modului de gândire și de acțiune în rândul oamenilor
și instituțiilor; în special, autoritățile publice trebuie să își dezvolte capacitatea de
a crea viziuni de dezvoltare durabilă, corelate cu atuurile naturale ale țării și de a
planifica strategic pe baza unor politici elaborate coerent și armonios. În acest sens,
procesul care conduce la formularea Acordului de Parteneriat între România și
Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 reprezintă un efort
valoros din care se pot extrage lecții importante ce pot fi transformate ulterior în
practici obișnuite cu rezultate pozitive.
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Zonă de intervenție – Spațiul fizic în care se vor aplica măsurile de conservare
pentru restaurarea unui serviciu de ecosistem și abordarea unei probleme
ecologice. De asemenea, poate să însemne domeniul competențelor pentru
care sunt concepute măsuri de creare a capacității în vederea îmbunătățirii
performanței.
Zonă pilot – Zona (de proiect) selectată pentru testarea abordării PES şi locul
exact în care se aplică și se monitorizează măsurile de conservare cu scopul de a
verifica progresul înregistrat către restaurarea serviciilor de ecosistem selectate sau
reducerea la minimum a problemei de mediu vizate.
Servicii de mediu – Beneficiile multiple pe care ecosistemele funcționale le
aduc oamenilor. Aceste beneficii pot fi împărţite în: servicii de susţinere – aceste
servicii creează condiţiile necesare pentru furnizarea tuturor celorlalte servicii de
ecosistem, de exemplu fotosinteza sau formarea solului; servicii de aprovizionare
– toate produsele care provin din ecosisteme, de exemplu alimente, fibre,
combustibil, ierburi şi plante medicinale, resurse genetice, apă potabilă; servicii
de reglare – capacitatea ecosistemelor de a regla procese naturale importante, de
exemplu reglarea climei, a calităţii şi cantităţii de apă; servicii culturale – beneficii
nemateriale obţinute din ecosisteme, de exemplu valoarea estetică şi recreativă a
peisajelor de care ne bucurăm.
Furnizor de servicii de mediu –proprietarii sau administratorii care, prin
implementarea unor practici adecvate de gestionare a terenurilor, contribuie la
conservarea şi menţinerea funcţiilor esenţiale ale ecosistemelor, asigurând astfel
prestarea serviciilor ecologice pentru persoane, întreprinderi și comunități.
Utilizator al serviciilor de mediu – Persoanele juridice sau fizice dispuse să
plătească un preț echitabil pentru a primi serviciul ecologic dorit sau necesar.
Plată pentru serviciile de mediu – O tranzacție voluntară în numerar sau în
natură, între cel puțin un cumpărător și un vânzător, în schimbul a cel puțin un
serviciu ecologic bine definit.
Mecanism de finanțare durabilă – O metodă ce contribuie la asigurarea
finanţării durabile pe termen lung pentru obiectivele de conservare ale proiectelor
sau programelor, dincolo de durata de viaţă a acestora. În acest sens, termenii
finanţarea conservării şi finanţare durabilă sunt utilizaţi în mod alternativ.
Deşi strângerea tradiţională de fonduri asigură resurse financiare din surse
guvernamentale, neguvernamentale, corporative sau individuale, care în general
sprijină dezvoltarea şi implementarea unui proiect, finanţarea conservării îşi
propune să genereze resurse financiare durabile pe termen mai lung (cinci ani sau
mai mult) prin introducerea unor abordări inovatoare orientate către piaţă, precum
conversia datoriilor în investiţii ecologice, fonduri de mediu, plata serviciilor de
ecosistem, etc.
Parcuri naţionale – Parcurile naţionale sunt arii naturale protejate stabilite cu
scopul de a proteja şi conserva eşantioane reprezentative pentru domeniul biogeografic naţional, ce cuprind elemente naturale cu o valoare specială din punct de
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vedere al aspectelor fizico-geografice, floristice, de faună, hidrologice, geologice,
paleontologice, speologice şi pedologice. Acestea pot fi vizitate în scop ştiinţific,
educaţional, recreativ şi turistic. În perimetrul parcurilor naţionale sunt permise
doar activităţile tradiţionale preluate de comunităţile locale, fiind reglementate prin
planul de management al ariei protejate. Parcurile naţionale corespund categoriei
II IUCN de arii protejate.
Parcuri naturale – Parcurile naturale sunt acele arii naturale protejate al căror
scop este de a proteja şi conserva peisajele în care interacţiunea dintre activităţile
umane şi natură a creat o zonă distinctă în timp, cu un peisaj important şi/sau cu o
valoare culturală semnificativă, şi uneori cu o diversitate biologică extraordinară.
Managementul parcurilor naturale trebuie să asigure menţinerea unei relaţii
armonioase între oameni şi natură prin protejarea diverselor habitate şi peisaje,
promovând utilizările tradiţionale ale terenurilor, încurajând şi consolidând
activităţile, practicile tradiţionale şi cultura regională care definesc populaţiile
locale. Acestea pot fi vizitate, de asemenea, pentru activităţi recreative şi turistice;
în acelaşi timp, sunt încurajate activităţile ştiinţifice şi educaţionale. Parcurile
naturale corespund categoriei V IUCN de arii protejate.
Rezervaţii ştiinţifice – Rezervaţiile ştiinţifice sunt arii naturale protejate al
căror scop este de a proteja şi conserva habitatele terestre sau maritime naturale
şi care cuprind elemente reprezentative de interes ştiinţific datorită anumitor
aspecte floristice, de faună, geologice, speologice, paleontologice, pedologice.
Managementul rezervaţiilor ştiinţifice asigură un regim de protecţie strict prin
care habitatele sunt menţinute într-o stare cât mai apropiată de cea naturală.
Orice activități umane sunt interzise în aceste zone; excepția de la această regulă
o reprezintă activitățile de cercetare, educaționale și de ecoturism care pot fi
întreprinse cu anumite limite specificate în planurile de management și aprobate de
forumul științific competent, precum și de administratorul rezervației. Rezervațiile
științifice corespund categoriei Ia IUCN de arii protejate.
Rezervații naturale – Rezervațiile naturale sunt acele arii naturale al căror scop
este de a proteja și conserva habitate și specii importante din punct de vedere al
aspectelor floristice, de faună, hidrologice, geologice, speologice, paleontologice,
pedologice. Aceste rezervații naturale sunt gestionate în mod diferenţiat, în funcţie
de caracteristicile lor, prin măsuri active, pentru a asigura menţinerea habitatelor
şi/sau pentru a proteja anumite specii, grupuri de specii sau populaţii biotice. Pe
lângă activităţile ştiinţifice, se pot organiza activităţi turistice şi educaţionale, fiind
posibilă, de asemenea, utilizarea durabilă a resurselor naturale. Folosirea terenului
şi exploatarea resurselor care subminează scopurile rezervaţiei sunt strict interzise.
Aceste rezervaţii corespund categoriei IV IUCN de arii protejate.
Destinație turistică – O zonă geografică cu limite teritoriale și cu următoarele
caracteristici:
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•

o imagine de marketing consecventă și coerentă;

•

o varietate de produse turistice care creează baza imaginii promovate pentru
turişti;

•

o reţea de servicii generale şi specifice care permite fructificarea produselor
turistice în strânsă corelare cu imaginea de marketing;

•

existenţa unui administrator/coordonator al destinaţiei, cu o politică definită şi
instrumente de punere în aplicare.
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Glosar

Destinație ecoturistică – O destinație turistică care are, de asemenea,
următoarele caracteristici:

•

promovează o imagine de marketing responsabilă;

•

în cadrul destinației, majoritatea afacerilor sunt gestionate într-o manieră
durabilă;

•

comunitățile locale primesc sprijin concret;

•

turiștii sunt informați despre caracterul natural al destinației;

•

la destinație sunt aplicate măsuri concrete de conservare a naturii.
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DocumentUL 2 - Analiza fluxului de numerar
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DocumentUL 3 – Profilurile ariilor protejate în zona pilot

REZERVAŢIA NATURALĂ PĂDUREA CRĂIASCA
Pădurea Crăiască este o
rezervaţie naturală situată în
satul Ocna Șugatag (delimitată la
vest de Valea Sărată, la nord de
livezi de pomi fructiferi, la est de
staţiunea balneoclimaterică, iar la
sud de spaţiul urban), înfiinţată
în 1977 cu scopul de a conserva
habitatele naturale şi speciile
importante, în legătură cu flora,
fauna, fondul forestier şi hidrologic,
oferind, astfel, posibilitatea unor
vizite turistice organizate, cu scop
ştiinţific, educaţional şi turistic.

Amplasamentul exact al rezervaţiei este indicat în hărţile de mai jos:
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Cu cele 44 ha aflate în proprietatea statului (Fondul Forestier de Stat), această arie
corespunde categoriei IV IUCN. În România, se încadrează în grupa funcţională
I (păduri cu funcţie de protecţie), sub-categoria 5C (păduri stabilite ca rezervaţii
naturale) şi 4C (păduri din jurul staţiunilor balneoclimaterice şi climaterice şi al
sanatoriilor)59. Aspectul arborilor (verticalitate, coroană, rotunjime şi diametrul
de până la 1m) indică în mod clar valoarea materialului genetic al acestora. Vârsta
predominantă a arborilor este de 180-200 de ani (stejar și zadă), un exemplar cu
diametrul de peste 2m având mai mult de 300 de ani.
Zonare specifică sau prevederi conform unui proiect de plan de management:

•

Rezervația naturală poate fi vizitată în scopuri turistice; cu toate acestea,
accesul trebuie să fie acordat de administratorul AP și este permis în scopuri
educaționale și științifice doar grupurilor organizate însoțite de ghid.

•

Vânatul este interzis.

REZERVAŢIA NATURARLĂ POIANA BRAZILOR

Mlaştina Poiana Brazilor este o rezervaţie naturală de pe teritoriul
administrativ al comunei Giulești (situată pe platoul Igniș şi delimitată de Valea
Brazilor la nord, Valea Brazilor Dreapta la vest, şi păşunea Poiana Brazilor la
sud-est), înfiinţată în 1977 cu scopul de a conserva habitatele naturale şi speciile
importante în ce privește flora, fauna, fondul forestier şi hidrologic, oferind, astfel,
posibilitatea unor vizite turistice organizate, cu scop ştiinţific, educaţional şi
turistic.
Amplasamentul exact al rezervaţiei este indicat în harta de mai jos:

59

Din 2005, Direcţia Silvică Baia Mare, prin Ocolul Silvic Mara, gestionează fondul forestier pe baza planului său de management al
pădurilor.
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Această rezervaţie naturală este cea mai joasă zonă din România în care vegetează
ienupărul (970 m) şi este situată în punctul în care se intersectează 2 mlaştini
extinse:

•

mlaştina împădurită Valea Brazilor Stângă (1 km lungime, 100-150 m lăţime)

•

mlaştină cu turbă Valea Brazilor Dreaptă (1 km lungime, 150-200 m lăţime)

Amplasamentul general al Mlaştinii Poiana Brazilor este o depresiune în formă de
crater (cu un diametru de aproximativ 2 km și cu roci andezite având o grosime de
800 m) situată pe cursul superior al văii Brazilor.
Se înscrie în categoria IV IUCN. Din suprafața totală (5 ha) aflată în proprietatea
statului, 3 ha sunt acoperite de teren forestier care face parte din Fondul Forestier
de Stat. În România, se încadrează în grupa funcțională 1.2.i – păduri situate pe
terenuri cu înmlăştinare permanentă şi 1.1.c – păduri situate pe malurile râurilor,
în zone muntoase sau deluroase, care alimentează lacurile artificial şi naturale.
Zonare specifică sau prevederi conform unui proiect de plan de management:
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•

Rezervația naturală poate fi vizitată în scopuri turistice; cu toate acestea,
accesul trebuie să fie acordat de administratorul AP și este permis în scopuri
educaționale și științifice doar grupurilor organizate însoțite de un ghid.

•

Vânatul este interzis.
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REZERVAŢIA NATURALĂ TĂUL MORĂRENILOR

Tăul Morărenilor este o rezervație naturală ce se întinde pe o suprafață de 20 ha,
situată într-o zonă tampon a Rezervației Naturale Creasta Cocoșului, la înălțimea
de 882 m.
Zonare specifică sau prevederi conform unui proiect de plan de management:
aproximativ 6 ha (inclusiv lacul și flora spontană din jur, caracterizată de o asociere
complexă de vegetaţie specifică habitatelor insectelor, precum câmpie, deal și
munte, cu arin negru, arin alb și arin de munte, oferind condițiile adecvate pentru
dezvoltarea unor plante specifice zonelor mlăștinoase cum ar fi Ulticularia Vulgaris,
Drosera Rotundifolia, o plantă carnivoră, trifoiul, vuietoarea și mușchiul) au fost
desemnate zonă de conservare specială.

REZERVAŢIA NATURALĂ TURBĂRIA IEZERUL MARE
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Turbăria Iezerul Mare este un monument al naturii situat în platoul Munţilor
Igniş la înălțimea de 1014 m, fiind integrat în managementul sitului Igniș Natura
2000.
Vegetația rezervației este reprezentată prin coacăz, afin, merișor, Drosera
Rotundifolia, vuietoare, bumbăcăriță, Andromeda polifolia, iarbă albastră, papură
și curechi de munte.

REZERVAŢIA NATURALĂ TĂURILE DE LA HOTENI

Tăurile de la Hoteni reprezintă o rezervaţie naturală de interes local ce cuprinde
o mlaştină oligotrofă şi trei lacuri eutrofe a căror faună şi floră au importanţă
ştiinţifică. Stratul de turbă pluteşte pe o apă adâncă de 4 m şi reprezintă mediul
perfect pentru plantele carnivore (specii de relicve din era glaciară). Alte două
ochiuri de apă lungi situate în aceeaşi zonă sunt cunoscute pentru prezenţa a peste
150 de specii de alge care oferă o culoare specifică apei de la suprafață și ascund o
varietate unică de pești și țestoase de apă dulce.
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REZERVAŢIA NATURALĂ CREASTA COCOȘULUI

Creasta Cocoșului este o rezervație naturală ce aparține teritoriului
administrativ al comunei Deseşti (situat în Munții Gutâi între bazinul râului
Cavnic și valea râului Mara), cu excepția părții ce constă în zona tampon și care
aparține de Ocna Șugatag, a fost înfiinţată în 1954 pentru conservarea anumitor
elemente naturale cu valoare ecologică, ştiinţifică şi peisagistică unică, gestionarea
și prevenirea acțiunilor care exploatează și folosesc resurse naturale în contradicție
cu obiectivele de conservare și asigurarea condițiilor pentru activități educaționale,
recreative și de cercetare științifică.
Suprafața sa totală de 50 ha se află în proprietatea comunei, aria înscriindu-se în
categoria IV IUCN.
Zonare specifică sau prevederi conform unui proiect de plan de management
(versiunea din decembrie 2006):

•

Zonă de conservare specială, în care sunt premise următoarele activități: turism
controlat, activități educaționale, pășunat pentru animalele localnicilor, pe
baza condițiilor stabilite în Regulile operaționale și planul de management al
rezervației.

•

Zonă de protecție integrală (delimitată în cadrul zonei de conservare specială),
unde sunt premise doar turismul controlat și activitățile educaționale:
- Suprafețe acoperite de vegetație forestieră, ienupăr și alți arbuști, roci,
turbărie și mlaștini
- Creasta Cocoșului (3,2 ha) este desemnată Monument al Naturii (Cat. III
IUCN)
- Turbăria Tăurile Chendroaiei, o turbărie de 2,6 ha (în zona tampon).
- Lacul Morărenilor (5 ha) (în zona tampon)

•

Zona tampon, cu o suprafață totală de 672,16 ha, ce cuprinde pășuni montane
pe platoul Gutâi (182 ha de teren comunal), pajiști pe versantul Munților Gutâi
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(35,9 ha), și păduri înscrise în grupa funcţională I – păduri cu regim special
pentru biodiversitate (454,2 ha incluse în fondul forestier de stat). În acest caz,
managementul resurselor naturale și activitățile ce aduc o valoare adăugată
sunt premise pe baza principiilor de utilizare durabilă și conform planului de
management al Rezervației
Fondul de vânătoare pentru rezervație este administrat de AJVPS MM, care l-a
evaluat după cum urmează:

Nr.

Fond de
vânătoare

Suprafaţa
(ha)

Specii

Nr. de animale
înregistrate în
primăvara
anului 2004

Cota anuală de
vânat pentru
perioada
2004-2005

1.

Baia-Sprie-Cavnic

18039

Cerb

35

0

2.

Baia-Sprie-Cavnic

18039

Căprioară

45

3

3.

Baia-Sprie-Cavnic

18039

Porc mistreţ

70

14

4.

Baia-Sprie-Cavnic

18039

Urs

5

0

5.

Izvoare

11489

Cerb

30

0

6.

Izvoare

11489

Căprioară

25

0

7.

Izvoare

11489

Porc mistreţ

30

8

8.

Izvoare

11489

Urs

5

0
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REZERVAŢIA NATURALĂ CHEILE TĂTARULUI

Cheile Tătarului sunt o rezervație naturală care aparține teritoriului
administrativ al comunei Desești (satul Mara), înfiinţată în 1995 cu scopul de
a conserva habitatele naturale şi speciile importante în ce privește flora, fauna,
fondul forestier şi hidrologic, oferind, astfel, posibilitatea unor vizite turistice
organizate, cu scop ştiinţific, educaţional şi turistic.
Amplasamentul exact al rezervaţiei este indicat în hărţile de mai jos:

Având 15 ha din suprafaţa totală (cu o lungime de 700 m) în proprietatea statului,
se înscrie în categoria IV IUCN.
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Depresiunea vulcanică Tătaru, cu o reţea hidrografică importantă, a fost săpată prin
Cheile Tătarului; acestea reprezintă o trecătoare îngustă din roci andezit, sculptată
de ape și creată prin coborârea simultană treptată a bazei muntelui Igniş-Mara.
Deși versantul vestic este aproape vertical și stâncos, versantul estic este constituit
din grohotişuri și zone de pădure (5 ha incluse în fondul forestier de stat, categoria
funcțională 1.2.a – păduri situate pe stânci și pe grohotiș, precum și teren erodat
adânc, cu alunecări de teren active și cu râpe; şi 1.1.b – păduri situate pe versanţii
direcţi ai lacurilor de acumulare şi naturale).
O specie rară de muşchi luminiscent (Schistostega pennata) poate fi observată pe
rocile vulcanice andezit tipice; în plus, din cauza luminii insuficiente, abruptul este
acoperit de licheni de o culoare galben-aurie rară, care reprezintă locul de cuibărit
perfect pentru specii vulnerabile şi specii de păsări întâlnite rareori în România,
precum mierla de piatră şi vânturelul roşu.
Zonare specifică sau prevederi conform unui proiect de plan de management:

•

Rezervația naturală poate fi vizitată în scopuri turistice; cu toate acestea,
accesul trebuie să fie acordat de administratorul AP și este permis în scopuri
educaționale și științifice doar grupurilor organizate însoțite de ghid.

•

Vânatul este interzis
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Documentul 4 – Regimul terenurilor şi gospodărirea apelor
în România
Imagine de ansamblu asupra aspectelor legate de regimul terenurilor
Terenurile aflate în proprietate privată, precum şi cele de stat şi
comunale coexistă, reprezentând principale forme ale regimurilor terenurilor,
cu menţiunea că doar tipurile de proprietate privată şi comunală sunt disponibile
pentru păşuni.
Statisticile naţionale din 2008 evidenţiază situaţia mult-discutatei
întârzieri în procesul de restituire a terenurilor şi de atribuire adecvată a
drepturilor de proprietate asupra pădurilor către persoane fizice sau juridice, doar
jumătate sau chiar mai puţin dintre pădurile deţinute în 1948 fiind restituite efectiv
(2.819.987 ha restituite, din 5.699.142 ha validate). Chiar şi după cea de-a treia fază
a cadrului juridic privind restituirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor
(respectiv 1991, 2000 şi 2005), se poate considera că din cauza procedurilor
administrative complicate şi a corupţiei, situaţia este neschimbată60.
Tabelul de mai jos prezintă situaţia aplicării legilor privind restituirea drepturilor
de proprietate asupra terenurilor forestiere până la 31 iulie 2008:

Statutul
proprietăţii

Legea nr. 18/1991

Legea nr. 1/2000

Legea nr. 247/2005

Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa Suprafaţa
validată
restituită nerestituită validată
restituită nerestituită revendicată validată restituită nerestituită

Persoane fizice

364379

362717

1662

432289

373745

58543

1120460

468421

350422

117999

Structuri asociative

0

0

0

660129

535526

124603

935487

245961

153868

92093

Unităţi religioase

0

0

0

83140

81061

2079

325972

38095

24509

13586

Unităţi administrativ
teritoriale

0

0

0

884036

862364

21672

187869

98359

75775

22584

TOTAL

364379

362717

1662

2059594

1852696

206897

2569788

850836

604574

246262

Sursa: http://www.madr.ro.

60

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Planul Naţional Forestier (2005). Disponibil la http://www.madr.ro
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Procesul de restituire a avut două consecinţe majore: fragmentarea în
exploataţii relativ mici şi dezvoltarea unui sistem specific de proprietate
particulară având parţial obiectivul de a depăşi vechea problemă. Proprietarii
privaţi pot fi persoane fizice organizate individual sau în asocieri61, comunităţi
sub forma aşa-numitelor composesorate, iar persoanele juridice sunt companii,
primării, fundații, autorități religioase, etc. Fiecare formă de proprietate privată
este obligată prin lege să semneze un contract cu un Ocol Silvic, o entitate
administrativă juridică fie sub autoritatea statului, fie privată62. ROMSILVA
administrează 66% din pădurile din România, din care 29% reprezintă proprietatea
statului. Pădurile sunt gestionate prin planuri de management elaborate de
companii private sau de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice și
aprobate de un Comitet Tehnic al ROMSILVA. Întocmirea planului de management
este obligatorie pentru terenurile cu păduri aflate în proprietatea statului și pentru
proprietarii particulari care dețin peste 100 ha, în timp ce cei care dețin mai puțin
de 100 ha pot solicita și un simplu extras de la Ocolul Silvic de care aparțin pentru
a afla informații generale despre terenul lor și criteriile de exploatare (de ex.
suprafața de pe care este permisă tăierea, etc.). Prin urmare, proprietarii privaţi
care nu au semnat niciun contract de administrare nu au dreptul de a efectua
defrişări sau de a desfăşura forme de exploatare similare; cu toate acestea, legislaţia
nu prevede nicio formă de sancţiune, şi întrucât există un număr semnificativ
de proprietari privaţi care deţin sub 100 ha, acest lucru poate fi considerat o
cauză posibilă a defrişărilor ilegale. În lipsa unor măsuri concrete de aplicare a
legislaţiei şi de monitorizare şi raportare eficientă, sistemul general, de la extragere
la vânzarea materiilor prime prin prelucrare primară generează probleme,
proprietarii privaţi fiind de fapt cei care beneficiază cel mai puţin de exploatarea
pădurilor.
Per total, comparativ cu sistemul de administrare a pădurilor de către stat,
sistemul de proprietate privată şi-a sporit eficienţa şi ar trebui
monitorizat şi consolidat în continuare, însă respectarea normelor
privind pădurile este obligatorie. În plus, deşi se poate întrezări şi un aspect
pozitiv al întârzierii procesului de restituire, respectiv reducerea fragmentării
terenurilor, vor fi observate în continuare managementul administrativ complet
derulat de autoritățile publice și transferul minim de resurse pentru dezvoltarea
locală din investiții private63.
Defrișările ilegale reprezintă o problemă majoră a planificării
gestionării fondului forestier. Deși există un sistem de control bine conceput
care ar trebui să prevină/să descopere majoritatea activităților ilegale, este
posibil ca lipsa personalului și a echipamentelor la nivelul instituțiile
responsabile de derularea controalelor la diferite niveluri, precum și
corupția (generată în principal de un nivel scăzut al salariilor pădurarilor cu
responsabilități directe de gestionare a fondului forestier/zonei de exploatare)
să facă posibilă derularea unor activităţi de defrişare ilegale64. Conform fostului
Minister al Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR), începând din
1990, volumul defrişărilor ilegale a crescut constat şi semnificativ (deşi nu a atins
niciodată nivelurile din anii 1950 şi 1970s). Acest lucru nu a fost cauzat neapărat

61

Termenul “asocieri” de mai sus se referă la entităţile stabilite prin unirea voluntară între membri, acestea având un statut juridic oferit de
instanţe, în conformitate cu legislaţia naţională. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, op.cit.W

62

Actul legislativ prin care se înfiinţează ocolul silvic este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului privind administrarea pădurilor din România,
OUG nr.139/2005, modificată şi completată de Legea nr. 38/2006.

63

M. Martini, Politica de dezvoltare rurală: Ce schimbări sunt necesare?, Raport privind dezvoltarea rurală, România, FERN, 2009.

64

WWF-DCP, Exploatarea forestieră ilegală în România, 2005.
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de schimbarea sistemului politic, ci de procesele naturale de privatizare transsectorială corelate cu tranziţia economică către capitalism. Un raport privind
durabilitatea economică a exploatărilor silvice la scară mică (pe baza interviurilor
cu locuitori din 7 comunități) a arătat, de exemplu, că exploatările din pădurile
private ale României au fost legale doar în 60% din cazuri65. În 2005, la Conferința
Comitetului Lemnului UNECE din Geneva, reprezentantul MAPDR a raportat
că în perioada 1996-2002 au fost defrişate în mod ilegal 23 000 ha de păduri,
iar aproximativ 350 000 ha de păduri private şi publice au coronamentul redus
sub nivelurile normale (sub 0,7 sau 70%) din cauza exploatării nesustenabile
a lemnului. Din păcate, în rezumatele lucrărilor ştiinţifice şi rapoartele oficiale
actualizate se găsesc foarte puţine referiri. Statisticile oficiale din România
privind exploatarea pădurilor şi prelucrarea lemnului sunt inconsecvente şi
incomplete, ceea ce sporeşte dificultatea controlării/monitorizării fluxurilor de
păduri la nivel naţional. În octombrie 2008, ca urmare a proiectului de dezvoltare
a pădurilor derulat de Banca Mondială şi a proiectului WWF/IKEA privind
gestionarea responsabilă a pădurilor, MAPDR a analizat controlul/monitorizarea
fluxurilor de păduri ca problemă majoră; de asemenea, Guvernul României a
aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 996 din octombrie 2008, sistemul SUMAL
pentru urmărirea lemnului. Totuşi, ROMSILVA s-a opus cu tărie deoarece sistemul
SUMAL foloseşte un software diferit pentru calcularea volumului de lemn pe
picior66.
În ceea ce priveşte păşunile, implementarea Politicii Agricole Comune a
UE şi a formelor sale conexe de plăţi publice a avut un efect pozitiv asupra
clarificării drepturilor de proprietate şi responsabilităţilor de
gestionare. În orice caz, fragmentarea terenurilor continuă să reprezinte o
problemă în special în legătură cu viabilitatea economică a agriculturii pe scară
mică, aspect abordat în prezent de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale prin întocmirea unui sistem/unei politici de stimulare a
consolidării terenurilor. Măsura în care acest sistem va avea efecte pozitive sau
negative asupra valorilor peisagistice şi de biodiversitate oferite de tipul tradiţional
de agricultură (aşa-numita Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată) precum
şi asupra nivelului de trai al localnicilor depinde într-o măsură foarte mare de
conceperea şi instrumentele politicii de dezvoltare rurală. În acelaşi timp, trebuie
să se aibă în vedere faptul că stabilirea unor stimulente adecvate și a condițiilor
de piață corespunzătoare pentru produsele locale ca mijloc durabil de subzistență
continuă să fie un domeniu recunoscut insuficient ca oportunitate şi ca urmare
nu este susţinut în mod adecvat; în acest context, o limitare este reprezentată
de tendinţa redusă de alăturare la formele de asociere pe bază de
colaborare (de ex. grupuri de producători, asociaţii ale fermierilor, etc.).

65

Forest Economics Laboratory şi ENGREF/INRA.

66

Cfr. 31
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Imagine de ansamblu asupra aspectelor legate de gospodărirea apelor
Următoarele instituţii publice sunt actorii principali în sectorul apelor din
România:

•

Consiliile locale şi judeţene au competenţa de a aproba preţurile la apă
pentru apa potabilă şi canalizare, înaintându-le apoi către ANRSC (Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice);

•

ANRSC este subordonată Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţiei
Publice şi coordonată de Vice-prim-ministrul, având responsabilitatea de
a reglementa, monitoriza şi controla activităţile din domeniul serviciilor
comunitare pentru utilităţi publice67;

•

Ministerul Finanţelor aprobă nivelul contribuţiilor legate de activităţile
specifice de gospodărire a apelor;

•

ANAR (Administraţia Naţională Apele Române) este autoritatea publică din
sectorul gospodăririi apelor care emite autorizaţii pentru gospodărirea apelor
în conformitate cu Legea apelor Nr. 107/1996, actualizată prin ordonanța de
guvern OUG Nr. 64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon,
modificată prin OUG Nr. 3/22.07.2010.

Serviciile publice de apă denumite și servicii comunitare publice sunt de două
tipuri:

•

Serviciile de alimentare cu apă care au scopul de a capta, trata și distribui
apa în cantitatea cerută, cu respectarea calității impuse de legislația și normele
actuale;

•

Servicii de canalizare (inclusiv tratarea apei uzate) care au scopul
de a colecta și trata apele uzate pe baza parametrilor de calitate stabiliți în
Hotărârea de guvern Nr. 352/2005 și de a asigura în același timp infrastructura
necesară pentru apele uzate, în funcție de dimensiunea așezării urbane ce
trebuie să fie deservită.

În majoritatea cazurilor, serviciile de alimentare cu apă și canalizare sunt prestate
de același operator care deține sau gestionează infrastructura necesară pentru
aceste servicii (autorități locale, unități comerciale, regii autonome); astfel, clienții
(organisme comunale, unități industriale, unități agrozootehnice industriale,
producători de energie – hidroelectricitate, energie termică, energie nucleară,
unități de irigații, de pescuit) beneficiază de servicii complete și eficiente68.
În special, în conformitate cu Legea nr. 241/22.06.2006, serviciile publice
legate de alimentarea cu apă și canalizare pentru așezările urbane se află sub
gestionarea, coordonarea și responsabilitatea administrației publice locale care
are responsabilitatea de a furniza, colecta prin sistemul de canalizare și trata apele
uzate pentru toți utilizatorii din teritoriul său administrativ. În cazul în care această
responsabilitate este delegată unuia sau mai multor operatori, autoritatea publică

67

În conformitate cu Legea nr. Nr. 51/2006 și modificările la aceasta, ANRSC este autoritatea de reglementare competentă pentru
următoarele servicii de utilități publice: alimentarea cu apă; canalizarea și epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea și evacuarea apelor
pluviale.

68

C. Rusu, Politica de stabilire a preţurilor la apă în România, ANAR, 2011.
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locală transferă toate sarcinile și responsabilitățile pe baza unui contract numit
“contract de delegare a gestiunii”69.
Prețul final plătit de consumator pentru serviciile de alimentare cu apă și
canalizare este determinat de următoarele costuri financiare (întrucât prețurile
sunt cu TVA, statul primește doar cota care reprezintă TVA-ul):

•

Costul ce reprezintă contribuția pentru administrarea resurselor de apă70 (3-4%
din prețul final plătit de consumator), ceea ce reprezintă , de fapt, costul de
producție;

•

Costul serviciului efectiv de alimentare cu apă și canalizare71;

•

Costul de mediu72 (3-5% din prețul final), care reprezintă costul pentru
poluarea resurselor de apă

În cadrul primului ciclu al Planurilor de Management al Bazinelor Hidrografice,
aflat în curs de derulare, sunt avute în vedere doar costurile financiare, iar începând
cu cel de-al doilea ciclu, urmează să fie integrată componenta ce reprezintă costul
externalităţilor de mediu (respectiv costurile pentru prevenirea deteriorării calităţii
mediului de care trebuie să se ocupe operatorul serviciilor de apă)73.
Mecanismul financiar ce stă la baza domeniului gestionării cantitative și calitative
a resurselor de apă este construit pe principiul recuperării costurilor în ceea
ce privește costurile financiare, prin stimulente economice acordate celor care
manifestă o preocupare constantă pentru protejarea cantității și calității apei,
precum și prin sancțiuni aplicate celor care irosesc sau poluează resursele de apă.
Pe lângă contribuții, mecanismul financiar cuprinde plăți, prime și penalități74 ca
mijloace de asigurare a funcționării Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor,
în conformitate cu Constituţia României - art. 108, şi cu scopul de a asigura
resursele de apă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere
calitativ, conform ordonanţei de guvern OUG Nr. 107/2002, Art. 4, Par. 5 privind
înfiinţarea ANAR75.

69

În conformitate cu Legea Nr. 241/2006 – Art. 20, operatorii care au dreptul să încheie contracte de delegare a gestiunii sunt cei prevăzuți
în Legea Nr. 51/2006.

70

Costurile administrării resurselor de apă sunt gestionate de ANAR, care este singurul operator în domeniul resurselor de apă de suprafață
(naturale sau din lacuri de acumulare), indiferent de tipul proprietarului în cazul construcțiilor artificiale, precum și în domeniul resurselor
de apă subterane, indiferent de natura și infrastructura conexă a acestora.

71

Costurile serviciului efectiv de alimentare cu apă şi canalizare sunt administrate de operatorul de apă, respectiv de furnizorul de servicii.

72

Costul de mediu se calculează pe tone de apă poluată evacuată.

73

Rusu, op.cit.

74

Sistemul de contribuţii, plăţi, prime şi penalităţi se bazează pe principiul conform căruia beneficiarul sau poluatorul plăteşte, în funcţie
de activităţile întreprinse, precum şi de utilizarea raţională a resurselor de apă. În conformitate cu Legea Nr. 301/2004, ANAR este singurul
organism care are dreptul de a aplica sistemul de plăţi pentru activităţile de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de tipul de
proprietar al construcţiei, inclusiv în ceea ce priveşte sursele de apă subterane, cu excepţia apelor geotermale.

75

Rusu, op.cit.
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1,500,000 €
Dacă arhitectura tradițională este înlocuită în
zona Mara-Cosău-Creasta Cocoșului, pierderile
totale anuale în ce privește „civilizația lemnului”,
veniturile din turism și oportunitățile de
dezvoltare rurală sunt mult mai mari decât
costurile de (re)construcție

45,000 ha
Cu diversitatea sa de ecosisteme naturale
și terenuri-mozaic de care depind comunitățile
locale pentru trai, zona Mara-Cosău-Creasta
Cocoșului reprezintă un peisaj unic de
valoare naturală și culturală ridicată

FINANŢARE DURABILĂ ÎN ZONA-PILOT MARAMUREŞ

Finanţare durabilă în
zona-pilot Maramureș

10,000 ha
#1
WWF.PANDA.ORG/DCPO

Fondul de Conservare și Dezvoltare
Durabilă este prima inițiativă locală cu
rolul de conservare a naturii și valorilor
culturale și se bazează pe contribuțiile
sectorului de turism

RO

Sunt considerate a constitui un adăpost potrivit pentru
un număr minim de urși reproducători. Coridoarele
ecologice asigură conectivitatea între habitate, iar situl
Natura 2000 Gutâi-Creasra Cocoșului include o astfel
de zonă critică pentru carnivorele mari

