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scurtă descriere

Programul Atitudine și implicare 

Fundaţia pentru Parteneriat din Miercurea-Ciuc a derulat, în perioada 
2006-2010, programul de finanțare „ATITUDINE ȘI IMPLICARE”,  destinat or-
ganizațiilor neguvernamentale de mediu  din România.  

Misiunea programului a fost aceea de a înlesni, de a întări şi de a spri-
jini activitățile de tip advocacy şi watchdog ale ONG-urilor de mediu din Ro-
mânia, cu scopul de a mări contribuția acestora la dezvoltarea politicilor de 
mediu, precum şi în ceea ce priveşte monitorizarea implementării legislației 
naționale şi a Uniunii Europene din domeniul protecției mediului.

Programul a fost lansat într-o perioadă în care, în România, au avut loc 
un număr mare de activități care au afectat mediul şi au sfidat legislația 
românească şi pe cea europeană. Tocmai de aceea, s-a dorit întărirea sec-
torului neguvernamental de mediu şi crearea unei rețele de ONG-uri care 
să ia atitudine atunci când au loc inițiative ilegale şi dăunătoare mediului. 
De asemenea, scopul programului a fost şi acela de a contribui la creşterea 
responsabilității, a transparenței şi eficienței instituțiilor publice dar şi de a  
întări suportul civic, promovând democrația printre cetățeni şi angrenând 
sau implicând şi alți factori interesați. Toate proiectele finanțate în cei trei 
ani de proiect au pus un accent deosebit pe acțiunile menite să ducă la sto-
parea agresiunilor asupra mediului, au monitorizat respectarea legislației de 
mediu sau au făcut publice încălcările legilor româneşti şi europene în acest 
domeniu. 

Programul a avut un buget de 275.000 USD şi a beneficiat de cofinanțare 
din partea Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe în valoare 
de  225.000 USD.

Pe lângă finanțările acordate, în cadrul programului s-au organizat şi întâl-
niri de lucru în rețea şi workshopuri tematice. Nu în ultimul rând programul 
a contribuit atât financiar cât şi logistic la organizarea Forumului Național al 
ONG-rilor de mediu de la Sibiu în noiembrie 2009.



descriere Proiecte - 2007

Fundaţia terra mileniul iii

Fundaţia TERRA Mileniul III este o organizaţie înfiinţată în anul 1998, care  
desfăşoară programe ecologice în vederea conştientizării populaţiei asu-
pra efectelor schimbărilor climatice şi promovează programe de dezvol-
tare durabilă la nivel naţional, regional şi global. 
Fundaţia TERRA Mileniul III desfăşoară activităţi şi programe de protecţie 
a mediului înconjurător, dar şi acţiuni de prevenire a impactelor negative 
ale unor proiecte publice şi private aupra mediului şi al comunităţilor. 
Printre domeniile de activitate ale asociaţiei se mai numără cele de edu-
care a copiilor şi a adulţilor, colaborarea cu administraţiile locale şi re-
gionale în vederea protecţiei ecosistemelor sau promovarea unor  pro-
grame comune cu organizaţii internaţionale similare în domeniile social, 
educational şi  protecţia mediului înconjurător. Fundaţia TERRA Mileniul 
III pune un accent deosebit şi pe promovarea participării cetăţenilor, în 
special a tinerilor, la procesul de luare a deciziilor şi la rezolvarea proble-
melor de mediu. 

Titlul proiectului: Pasaj Suprateran Basarab – Nu peste Titulescu
Coordonator proiect: Ioana Ciută

Proiectul derulat de TERRA Mileniul III, în parteneriat cu Centrul de Re-
surse Juridice, şi-a propus să oprească o investiție cu impact semnificativ 
asupra mediului şi sănătății populației, respectiv proiectul de pasaj suprate-
ran Basarab din Bucureşti. 

Obiectivul principal a fost anularea în instanță a unei serii de acte adminis-
trative legate de realizarea pasajului suprateran Basarab, ce au fost emise în 
mod ilegal, cum ar fi acordul de mediu, autorizația de construire, hotărârea de 
declarare a proiectului de utilitate publică, hotărârea de adoptare a Planului Ur-
banistic Zonal sau refuzuri ale accesului la informații cu caracter public.
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Pasajul suprateran Basarab 
urma să realizeze legătura auto şi 
de tramvai între Șoseaua Nicolae 
Titulescu şi Șoseaua Orhideelor 
prin supratraversarea liniilor de 
cale ferată, închizând inelul median 
de circulație în partea de nord-vest 
a acestuia.

Investi ția în cauză a afectat di-
rect locuitorii din zona Titulescu-Banu Manta atât în perioada de construcție 
cât şi în cea de operare. Locuitorii din zona Titulescu au protestat de mai 
multe ori împotriva realizării investi ției, dar consilierii municipali nu au ținut 
cont de acest lucru şi au aprobat realizarea proiectului. 

În acest context, Asociația TERRA Mileniul III a răspuns apelului comuni-
tății afectate în noiembrie 2005 şi a desfăşurat mai multe acti vități privind 
stoparea ilegalităților care însoțeau derularea investi ției.  

Unele dintre cele mai importante acțiuni din cadrul proiectului au fost 
atacarea în instanță a actelor administrati ve emise în vederea construirii pa-
sajului Basarab - acord de mediu, refuzurile  Primăriei de facilitare a acce-
sului la informații/documente legate de proiect, autorizație de construire, 
hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti  de declarare a uti lită-
ții publice. Toate aceste acti vități au fost coordonate de Centrul de Resurse 
Juridice. 

Avocata Cătălina Rădulescu de la Centrul de Resurse Juridice a  întreprins 
toate demersurile necesare derulării proceselor privind proiectul de pasaj 
Basarab, iar coordonatorul de proiect a pregăti t actele necesare derulării 
cauzelor şi a parti cipat la şedințele instanțelor de judecată. 

Astf el, Consiliul General al municipiului Bucureşti  a fost dat în judecată 
pentru suspendarea şi anularea unei hotărâri prin care aprobă Planul Urba-
nisti c Zonal pentru proiectul de pasaj. De asemenea, i s-a intentat proces şi 
pentru suspendarea şi anularea unei hotărâri prin care proiectul de pasaj 
este declarat de uti litate publică, pentru a permite expropierea proprietari-
lor din zona afectată de investi ție. Instanța a decis că proiectul de pasaj nu 



este de utilitate publică şi a dat câştig de cauză Asociației TERRA Mileniul 
III şi Centrului de Resurse Juridice. Magistrații Curții de Apel Bucureşti şi-au 
motivat hotărârea prin faptul că unele imobile din zona supusă expropierii în 
vederea realizării lucrărilor de la pasaj sunt monumente istorice. 

Totodată, Agenția de Protecție a Mediului Bucureşti a fost acționată în 
instanță pentru anularea acordului de mediu privind proiectul de pasaj, în 
vreme ce Primăria Municipiului Bucureşti a fost dată în judecată pentru sus-
pendarea şi anularea autorizației de construcție pentru proiectul de investi-
ție. În plus, Poliția a fost sesizată cu privire la lucrările ilegale de desființare 
a infrastructurii din zona proiectului, care aproape că au ucis un trecător, în 
luna mai 2007.  Pentru clarificarea situației a fost deschisă o anchetă penală 
în acest sens. 

Membrii comunității afectate de proiectul de pasaj suprateran, din zone-
le Titulescu şi Orhideelor, au fost permanent informați cu privire la derularea 
proceselor. 

Subiectul ilegalităților din jurul construirii pasajului suprateran Basarb a 
fost adus permanent şi în atenția mass media, mai multe articole de presă şi  
emisiuni tv fiind realizate pe această temă. 

De asemenea, acțiunile derulate în cadrul campaniei împotriva proiectu-
lui de pasaj au fost disponibile pe Internet, la  adresa:

http://www.terraiii.ngo.ro/index.stm?apc=ti-r0x1--&x=28043. 

Rezultatele proiectului „Pasaj Suprateran Basarab – Nu peste Titulescu”, 
au demonstrat încă o dată că acțiunile ilegale ale autorităților pot fi stopate 
dacă există perseverență şi implicare. 
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centrul regional de supraveghere ecologică
„ munții Apuseni” oradea (crse)

 
Centrul Regional de Supraveghere Ecologică „Munţii Apuseni” a fost în-
fi inţat din iniţiati va a 5 organizaţii neguvernamentale de mediu din Ora-
dea, în anul 1994. 
CRSE a fost şi este implicat în politi cile de dezvoltare regională şi în cele 
de monitorizare a apelor, în formarea şi în administrarea Parcului Natural 
Apuseni, în aplicarea Strategiei de Dezvoltare Regională şi în programele 
Comitetului de Bazin Crişuri. 

Titlul proiectului: LĂSAŢI CRIŞUL VERDE 
Coordonator: Mihai Togor

„Lăsaţi Crişul verde!” este 
deviza sub care CRSE Oradea a 
derulat un proiect prin care a 
determinat autoritățile locale 
să renunțe la betonarea maluri-
lor Crişului Repede, salvându-se 
unica zonă de ”habitat natural 
de luncă” din centrul municipiu-
lui Oradea. Intenția de betonare 

a malurilor Crişului Repede, în porțiunea Pod Dacia - Pod Decebal, ar fi  dis-
trus habitatul specifi c de luncă iar tăierea arborilor de pe mal ar fi  avut un 
impact negati v asupra plantelor şi animalelor care trăiesc pe mal şi în apă. 

La începutul campaniei s-a înfi ințat un “comitet de criză”, format din cinci 
membri, care a stabilit ce acti vități trebuie derulate pentru stoparea proiec-
tului de betonare a malurilor râului. 

Campania a cuprins mai multe acțiuni atât de sensibilizare a opiniei pu-
blice cât şi de obținere a sprijinului altor organizații de mediu şi, în fi nal, 
determinarea autorităților să adopte metode prietenoase pentru mediu şi 
nu derularea unui proiect aberant.



CRSE a solicitat documentația proiectului şi toate informațiile necesare 
de la Direcția Ape Crişuri, APM BIHOR, de ARPM Cluj, Ministerul Mediului, 
Primăria Oradea.  În cadrul campaniei au fost organizate două marşuri de 
protest, la care participanții au purtat tricouri pe care era imprimat mesajul 
‚Lăsați Crişul Verde!’ şi au format un lanț uman cu intenția de a transmite 
mesajul de protejare a râului care traversează centrul vechi al municipiului 
Oradea.  

 Totodată, au avut loc şi mai multe mişcări spontane de protest, care 
au culminat cu blocarea utilajelor prin lanț viu, iar zona a fost permanent 
supravegheată de către voluntari. Participarea la dezbateri publice a fost un 
alt punct forte al campaniei. CRSE a organizat o acțiune de strângere de sem-
nături împotriva proiectului de amenajare, la care s-au strâns peste 4000 de 
semnături. De asemenea, 3000 de persoane au semnat o petiție împotriva 
betonării malurilor Crişului Repede.  Demersurile către autorități au curpins 
argumentații legale pentru stoparea lucrărilor, toate documentele realizân-
du-se în spiritul legislației de mediu şi Directivei Cadru Ape.

În cadrul campaniei au fost prezentate şi proiecte alternative, pentru a 
demonstra autorităților că există modele mult mai bune de urmat decât so-
luția betonării, care reprezintă un atentat la mediu. Astfel, mai multe proiec-
te din câteva oraşe din SUA, Anglia şi Germania au fost expuse pe pasarela 
situată la mijlocul distanței dintre Primăria Oradea şi Hotelul Continental, 
zona centrală a Crişului Repede. 

În plus, exemplele de renaturări au fost tipărite pe pliante care au ajuns 
la cetățenii municipiului Oradea.  Un alt punct important al campaniei a fost 
adoptarea copacilor de pe malul râului, de către cetățeni sau instituții, pen-
tru a împiedica tăierea lor.  Controversa legată de proiectul de betonare a 
fost tot timpul în atenția publicului, în urma conferințelor de presă  infor-
male şi de protest organizate, dar şi a relației bune existentă cu presa scrisă 
şi video. 

CRSE a  obținut şi sprijinul unor specialişti-consultanți de mediu, organi-
zații - cum ar fi Ordinul Arhitecților, Asociația Milvus, Asociația de Protecție 
a Liliecilor, Asociația Carpatină Ardeleană, CORSA şi CRISTAL - organizații de 
speologie, Centrul de Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă, Ecotop, etc.
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Desele memorii adresate Primului Ministru, Ministrului Mediului şi Se-
cretariatului General al Guvernului au atras atenția asupra acestei probleme, 
iar campania a avut ca finalitate stoparea proiectului de betonare a malurilor 
Crişului Repede şi găsirea unor soluții prietenoase pentru mediu. 

Asociaţia transilvania Verde
 
Asociaţia Transilvania Verde s-a înfiinţat în anul 2003 la iniţiativa unor 
studenţi clujeni. Asociaţia Transilvania Verde militează pentru ca, prin 
educarea şi instruirea tinerilor, respectiv prin informarea generaţiilor mai 
în vârstă să contribuie la formarea unei societăţi conştiente de probleme-
le de mediu. În acelaşi timp, Asociaţia va sprijini orice iniţiativă care are 
drept scop promovarea principiilor ecologiste sau dezvoltarea durabilă a 
Transilvaniei.

Titlul proiectului: „Mina Ditrău: profit, natură şi comunitate locală”
Coordonator: Kovács Csongor

Proiectul asociației Transivania Verde a reuşit să stopeze demararea unui 
proiect minier privind exploatarea de suprafață a sienitelor nefielice în co-
muna Ditrău, proiect cu care comunitatea locală nu a fost niciodată de acord. 

Firma italiană S.C. Ditrău Mining Corporation S.R.L. a demarat pregătirile 
pentru începerea exploatării încă din 2003 şi a promis localnicilor crearea a 
26 de locuri de muncă. Între timp, comunitatea a aflat de impactul asupra 
mediului al proiectului şi a început să manifeste opoziție față de acesta. Oa-
menii ştiau că o dată cu începerea exploatării milioane de tone de rocă vor fi 
transportate prin comună şi vor distruge carosabilul dar şi imobilele de lângă 
drum iar poluarea cu praf şi cea fonică va fi semnificativă. În plus exploatarea 
minieră ar fi adus prejudicii agricultorilor şi crescătorilor de animale domestice şi 
reprezenta un pericol pentru turismul aflat în plin proces de dezvoltare.

 În 2004 S.C. Ditrau Mining Corporation S.R.L. a obținut acordul de 
mediu, care a fost retras în urma anulării unei contract de închiriere, dar 



în 2006 procedura de obți-
nere a acordului de mediu 
a fost reluată. Comunita-
tea locală a încercat să îşi 
exprime opoziția dar, vă-
zând că proiectul a început 
să avanseze a cerut ajuto-
rul  ONG-urilor de mediu.
Asociația Transilvania Verde 
a răspuns solicitării localnici-

lor şi s-a implicat în organizarea opoziției. 
A avut loc o campanie de informare şi s-au strâns cinci mii de semnături 

de la localnici care îşi exprimau dezacordul față de reemiterea acordului de 
mediu. În data de 1 octombrie 2006 s-a organizat referendum pe tema pro-
iectului minier, unde Asociația Transilvania Verde a asigurat corecti tudinea 
procesului prin delegarea observatorilor la fi ecare secție de votare. Aproape 
97 la sută dintre cetățenii prezenți la urne s-au declarat împotriva proiec-
tului.   În urma acțiunilor derulate în cadrul proiectului s-a reuşit formarea 
unui grup de localnici care reprezintă nucleul opoziției din Ditrău şi cu ajuto-
rul cărora comunitatea a fost implicată în acti vitățile de stopare a inițiati vei 
fi rmei italiene.  În ianuarie 2007 procedura EIA pentru acordul de mediu a 
fost suspendată, APM Harghita cerând ti tularului proiectului să parcurgă şi 
procedura SEA pentru Planul Urbanisti c Zonal (PUZ). Înainte de dezbaterea 
publică pentru PUZ peste 150 de localnici au parti cipat la o demonstrație 
organizată în fața casei de cultură, cerându-i investi torului să plece din loca-
litate. Contestația întocmită de Asociația Transilvania Verde a fost semnată şi 
depusă de 1.060 de localnici şi peste 20 de ONG-uri din regiune. 

În 2008 a fost realizată o pagină web (www.ditroit.ro) care conține in-
formații detaliate despre controversatul proiect minier de la Ditrău, şi s-a 
editat şi o broşură informati vă. În aprilie a fost realizat un studiu despre 
moti vația opozanților localnici.  Asociația Transilvania Verde a urmărit, ti mp 
de doi ani, corecti tudinea procedurii de obținere a acordului de mediu şi 
a Planului Urbanisti c Zonal, consultând toate documentațiile referitoare la 
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proiectul minier de la Ditrău. Pe parcursul proiectului au fost întocmite şi tri-
mise numeroase contestații şi sesizări, începând de la Primăria Ditrău pănă 
la Ministerul Mediului. 

La alegerile din iunie 2008 primarul care susținea proiectul minier a fost 
înlocuit cu un nou primar care este împotriva investiției firmei italiene. Tot-
odată, consilierii locali noi aleşi nu susțin proiectul minier, ceea ce înseamnă 
că şansele de aprobare al acestuia de către Consiliul Local în următorii 4 ani 
sunt minime. Cazul Ditrău a fost foarte bine popularizat, atât în presa locală 
cât şi în cea centrală şi este un exemplu de cum pot  cetățenii să acționeze 
pentru a stopa un proiect dăunător comunității şi mediului.   

organizaţia Geoecologică Accent 

Titlul proiectului: „Parteneriat Comunitar pentru înfiinţarea Parcului 
Natural Ciomad-Balvanyos-Bodoc” 
Coordonator: 
Pilbáth Attila
 

Proiectul  a avut ca scop continuarea demersului pentru obținerea de 
sprijin din partea factorilor implicați (autorități locale, proprietari de păduri, 
terenuri agricole, păşuni şi fânețe) şi a publicului larg, în vederea înființării 
Parcului Natural Ciomad-Balvanyos-Bodoc. În urmă cu 4 ani, Organizația Ge-
oEcologică ACCENT, în parteneriat cu Asociația Ciomad – Balvanyos, a înce-
put întocmirea documentației ştiințifice pentru constituirea Parcului Natural 
Ciomat – Balvanyos – Bodoc (CBB), aceasta finalizându-se în primăvara lui 
2007 când Academia Română a avizat-o favorabil.  Pentru avizarea hotărârii 
de guvern pentru înființarea parcului trebuia, însă, obținerea acordului din 
partea majorității proprietarilor. Prin acest proiect  s-a reuşit diseminarea 
informațiilor către toți cei interesați şi obținerea sprijinului pentru înființarea 
parcului. Au fost organizate întâlniri cu oamenii şi autoritățile, s-au tipărit 
broşuri, subiectul a fost prezentat în mass media locală. 



clubul ecologic unesco Pro natura  

Titlul proiectului: Evaluarea Impactului de Mediu şi Evaluarea Strategi-
că de Mediu – instrumente pentru protecţia naturii
Coordonator proiect: Emilian Burduşel

Proiectul a fost necesar datorită inexistenței în cadrul legislativ referi-
tor la protecția mediului din România a unor reglementări adecvate care să 
includă aspectele de conservarea biodiversității în Evaluarea Impactului de 
Mediu (EIM) şi Evaluarea Strategică de Mediu (ESM). Din acest motiv există 
riscul ca în ariile protejate să fie autorizate investiții pentru care nu s-a rea-
lizat o evaluare adecvată a impactului asupra mediului, ceea ce poate duce 
la  pierderea ireversibilă a biodiversității. Prin intermediul proiectului s-a 
realizat elaborarea unui Ghid/Linii directoare pentru includerea aspectelor 
de conservare a biodiversității în EIM şi ESM, la care a participat un grup de 
lucru format din reprezentanți ai Ministerului Mediului şi Dezvoltării Dura-
bile, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului şi ai ONG-urilor.  Ghidul 
metodologic elaborat în cadrul proiectului este în prezent asumat de către 
ANPM şi MMDD – Direcția de Conservarea Naturii, elaborarea ordinului de 
ministru fiind în derulare.

societatea ornitologică română 

Titlul proiectului: „Creşterea rolului neguvernamental în elaborarea 
planului de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”
Coordonator proiect: Fântână Ciprian

Proiectul „Creşterea rolului neguvernamental în elaborarea planului de 
management al Rezervației Biosferei Delta Dunării” a avut ca scop stabili-
rea şi implementarea, în strânsă colaborare cu Administrația Rezervației Bi-
osferei Delta Dunării ( ARBDD), prin planul de management al Rezervației 
Biosferei Delta Dunării, a unor obiective de conservare reprezentate prin 
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Valorile de Referință Favorabile (VRF) la speciile protejate.  Termenul de „Va-
loare de Referință Favorabile”  face referire la valoarea de bază care asigură 
viabilitatea pe termen lung a speciei, aceşti  indici fi ind luați în considerare 
pentru aprobarea acti vităților umane ce se desfăşoară în anumite zone. În 
cadrul acestui proiect s-a organizat un seminar pentru stabilirea Valorilor de 
Referință Favorabile pentru speciile protejate din RBDD cu parti ciparea spe-
cialişti lor în domeniu, s-au făcut demersuri pentru realizarea unei hărți de 
distribuție a speciilor prioritare din RBDD. Totodată, s-a realizat şi o strategie 
pentru o campanie de advocacy, în scopul includerii în Planul de Manage-
ment realizat de ARBDD a valorilor de referință favorabile pentru speciile 
protejate din Delta Dunării, Valorile de Referință Favorabilă pentru speciile 
prioritare de păsări din Delta Dunării. În implementarea acestui proiect SOR 
a colaborat cu  WWF România şi „Salvați Dunărea şi Delta”. La momentul 
încheierii proiectului conceptul de Valori de Referință Favorabilă a fost ac-
ceptat de ARBDD, fi ind inclus în planul de management al rezervației.  

Asociaţia Arin

Titlul proiectului:  „Ursuleţii Supăraţi – reţea de monitorizare şi alertă 
pentru prevenirea defrişărilor abuzive”
Coordonator: Codruţa NEDELCU

Proiectul a pornit de la 
necesitatea de a dezvolta 
capacitatea persoanelor 
cu inițiati vă de a se opune  
despăduririlor intensive. 
Un grup de iubitori ai pă-
durii, care s-a autodenu-
mit „ursuleții supărați”, a 
organizat mai multe acți-
uni împotriva defrişărilor 



abuzive.  Numele şi l-au ales cu ocazia primei lor acțiuni: un flash-mob în 
fața Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care doreau să atragă 
atenția autorităților că există “cineva” care consideră că măsurile luate îm-
potriva despăduririlor ar trebui sa fie cât mai drastice. Și-au spus astfel por-
nind de la ideea că despăduririle duc la reducerea dramatica a spațiului vital 
al animalelor pădurii şi deoarece “urşii” erau un subiect mereu “la ordinea 
zilei”, s-au gandit că aceştia chiar ar avea de ce să fie “supărați”: pentru că le 
este afectat habitatul şi li se distruge bârlogul. În urma derulării proiectului 
au fost instruite direct 80 de persoane, au fost informate direct şi indirect 
aproape 11 mii de persoane şi au fost implicați în activități 23 de reprezen-
tanți ai autorităților. Grupul de internet “ursuleții supărați” are, în prezent, 
62 membri iar grupul “public” de discuții  are peste 130 membri, constituind 
astfel un adevărat “forum”.

centrul de consultanţă ecologică Galaţi (cceG)

Titlul proiectului: „Coaliţie pentru reducerea impactului planurilor de 
îmbunătăţire a navigaţiei pe Dunăre” 
Coordonator: prof. Petruţa Moisi
Cofinanţator: Ministerul Mediului si Ministerul Afacerilor Externe, 
Luxemburg

Prin acest proiect, Centrul de Consultanță Ecologică Galați (CCEG) a im-
plicat sectorul neguvernamental de mediu din România în armonizarea rela-
ției dintre navigație şi mediu, influențând procesul decizional privind tipurile 
de măsuri şi proiecte propuse pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație 
pe Dunăre. Acest lucru s-a realizat printr-o corelare a eforturilor Coaliției cu 
eforturile altor organisme guvernamentale şi rețele neguvenamentale, atât 
la nivel național cât şi internațional. Proiectul a înlesnit informarea, conşti-
entizarea şi, mai ales, implicarea Coaliției ONG pentru Dunăre în dezvolta-
rea unei politici guvernamentale româneşti şi internaționale responsabile şi 
transparente privind nevoia asigurării unui management al transportului flu-
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vial mai puțin agresiv pe cursurile interioare (Inland Water Navigation-IWN). 
De asemenea, proiectul a constituit un real sprijin acordat de către CCEG 
şi membrii Coaliției Biroului WWF Programul Dunăre-Carpați, Bucureşti în 
campania proprie pentru reconsiderarea soluțiilor tehnologice în vederea 
diminuării impactului proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de navigație 
pe Dunăre.

Fondul mondial pentru natură (WWF) - 
Programul dunăre - carpaţi (WWF dcP)
Titlul proiectului: „Vrem o şansă pentru Natură în instanţă!”
Coordonator: Marius Turtică

Proiectul a avut la bază un studiu realizat în anul 2006 de WWF DCP, 
privind parcurile naționale şi naturale din România, din care reiese că prin-
cipalele amenințări la adresa acestor arii sunt exploatarea masei lemnoase, 
schimbarea categoriei de folosință, braconajul, lucrările hidrotehnice şi con-
strucțiile. Pornind de la aceste concluzii, proiectul şi-a propus să responsabi-
lizeze autoritățile cu rol determinant în prevenirea şi combaterea acțiunilor 
ilegale din arii naturale protejate sau care afectează patrimoniul natural al 
țării. De asemenea, s-a dorit şi îmbunătățirea legislației pentru prevenirea şi 
combaterea acțiunilor ilegale care afectează Natura. 

În cadrul proiectului s-a acordat sprijin tehnic Asociației Salvamont Ceah-
lău care a intentat proces Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în cazul legat 
de construirea ilegală a unei case de pelerini în zona de conservare specială 
a Parcului Național Ceahlău. De asemenea, a fost elaborat un Ghid  practic 
de prevenire/oprire a acțiunilor ilegale care afectează patrimoniul natural al 
României şi care a fost tipărit în 500 de exemplare. 



Lista organizaţiilor finanţate - 2007

Nr. proiecte primite : 53
Nr. proiecte aprobate: 11

 
Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 

(LEI)

1 Organizația Geoecologică ACCENT Brașov 11.991,00   

2 Fundația Terra Mileniul III București 16.140,00   

3 Clubul ecologic Unesco Pro Natura București 16.490,00   

4 Societatea Ornitologică Română Cluj Napoca 16.470,00   

5 Centrul Regional de Supraveghere 
Ecologic

Oradea 15.644,00   

6 Asociația Transilvania Verde Cluj Napoca 15.937,00   

7 Asociația ARIN Brăila 16.110,00   

8 Centrul de Consultanță Ecologică 
Galați

Galați 15.814,00   

9 Asociația WWF Programul Dunăre 
Carpați România

București 16.466,00   

TOTAL 141.062,00

 
Proiecte de urgență - 2007 

Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 
(LEI)

1 Asociația pentru Protecția Păsărilor 
și a Naturii ”Grupul Milvus”

Târgu Mureș 5.500,00   

2 Asociația Sighișoara Durabilă Sighișoara 4.700,00

TOTAL 10.200,00
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Asociaţia  „Bate şaua să Priceapă iapa”

Asociaţia  „Bate Şaua să Priceapă Iapa” a luat fiinţă în anul 2003 şi mi-
litează  pentru drepturile bicicliştilor în România. Asociaţia şi-a propus, 
printre altele, să se implice activ în promovarea prin mijloace de comu-
nicare convenţionale şi neconvenţionale a oricărei forme de turism în şa. 
Asociaţia  ‚’Bate şaua să priceapă iapa’’ încearcă de mai mulţi ani să in-
formeze şi să educe cetăţenii în legătură cu tot ceea ce înseamnă depla-
sarea pe bicicletă, să promoveze avantajele aduse de aceasta în societate 
prin impunerea formelor de deplasare pe două roţi ca alternative ecolo-
gice, nedistructive, conservatoare, precum şi prin implicarea periodică  în 
activităţile destinate protecţiei naturii şi reducerii poluării, prin demersuri 
şi măsuri ce conduc la refacerea echilibrului ecologic.
Printre misiunile Asociaţiei „Bate Şaua să Priceapă Iapa” se numără rea-
lizarea unor proiecte de marcare a traseelor de ciclo-turism, organizarea 
unor manifestări expoziţionale, proiecţii de filme documentare cu carac-
ter turistic, sportiv sau cultural, organizarea unor cursuri educative de 
arte populare, de turism rural sau de instruire sportivă, organizarea unor 
evenimente cu caracter tradiţional, specifice turismului în şa, cu demon-
straţii şi competiţii.  
  

Titlul Proiectului: VELORUŢIA NAŢIONALĂ I şi II (2008-2009)
Coordonator: George Culda
Proiectul a fost derulat cu sprijinul: Federaţiei Bicicliştilor din România, 
în parteneriat cu Clubul de Cicloturism Napoca din Cluj-Napoca. 

 
Proiectul „Veloruția Națională” şi-a propus şi a reuşit să facă mai mulți 

paşi în câteva direcții  principale necesare dezvoltării culturii bicicletei în mu-
nicipiile Bucureşti, Cluj Napoca, Reşița şi Târgu Mureş, cât şi în alte municipii 
reşedință de județ. 



Acti vitățile în cadrul pro-
iectului au fost multi ple, de 
la semnarea protocoalelor de 
colaborare cu autoritățile şi 
alte organizații interesate şi 
furnizarea de informații spe-
cifi ce, până la desfăşurarea 
unor acti vități de ti p „watch 
dog”. Campania inti tulată 
„Veloruția. Revoluția pe două 

roți” a avut mesajul- „Libertate! Sănătate! Mobilitate!”.
Printre acti vitățile din cadrul proiectului s-a numărat organizarea, îm-

preună cu mai multe asociații din Bucureşti , a marşului de protest „Capitala 
Noastră nu e Moşia Voastră”. Protestatarii au cerut dezmembrarea construc-
ției de lângă Catedrala SF Iosif, protejarea Căii Victoriei şi oprirea construc-
ti ei imobilelor ridicate abuziv pe spații verzi, prezervarea Parcului Cişmigiu 
şi a împrejurimilor sale, deschiderea Parcului cu Platani şi uti lizarea cu pre-
ponderență a transportului ecologic. De asemenea, a fost organizat „Marşul 
Veloruționarilor”, pe traseul Bucureşti -Slobozia-Constanța,  care a avut ca 
principal mesaj:  „circulă unde vrei, pe bicicletă, făcând uz de propriile tale 
resurse şi puteri, fără să deranjezi, fără să poluezi, fără să afectezi natura 
şi mediul înconjurator”. „Marşul Veloruționarilor” a fost organizat şi în ca-
drul celui de-al doilea proiect (2009) şi a reuşit să strângă un număr foarte 
mare de parti cipanți. Alte acțiuni demonstrati ve din cadrul proiectului, atât 
în 2008 cât şi în 2009 au fost cele organizate cu ocazia Zilei Mondiale Fără 
Maşini, când sute de biciclişti  au străbătut străzile Bucureşti ului şi au promo-
vat acest mijloc de transport. De asemenea, au mai fost organizate acțiuni 
demonstrati ve şi cu ocazia lansării Hărții Verzi a Bucureşti ului şi cu ocazia 
Zilei Mondiale a Mediului. Un rezultat foarte bun a fost că, în premieră, în 
2009, s-a primit spijinul Primăriei Generale, Primarului General şi Consiliului 
General, iar biciclişti i au fost acceptați în mod ofi cial de autorități. Asociația 
„Bate Șaua” a reuşit crearea şi întărirea unei reţele de advocacy şi watchdog 
privind transportul alternati v cu acti vitate în Bucureşti  în special, şi în Ro-

20

descriere proiecte - 2008



descriere proiecte - 2008

21

mânia, în general. Principalul instrument este Grupul de Lucru de la Primăria 
Generală a Municipiului Bucureşti

 În cadrul „Veloruției Naționale II” s-a reuşit ca Harta Velo, cuprinzând 
traseele de biciclete, să fie inclusă pe pagina web a Primăriei Capitale, pe pa-
gina dedicată hărților utilitare ale Bucureştilor. Acest exemplu a fost preluat 
şi de alte oraşe din țară. Totodată, au fost inițiate  programe prin care se face 
presiune pentru acceptarea bicicletelor în mijloacele de transport în comun 
şi se fac demersuri pentru construirea pistelor de bicicletă pe carosabil şi nu 
pe trotuar. Biciliştii au fost acceptați în marile parcuri bucureştene, s-a înfiin-
țat o Patrulă Velo, în colaborare cu Brigada Poliției Rutiere. 

În 2009 s-a deschis şi un Centru Național de Informare de Cicloturism 
„Bate Șaua”, unde toți cei interesați pot găsi informații utile, ghiduri sau 
hărți, dar s-au demarat şi mai multe proiecte privind infrastructura pentru 
biciclete dar şi a unui centru de inițiere a copiilor şi tinerilor, într-un mare 
parc al capitalei. Tot în cadrul acestui proiect au fost lansate mai multe docu-
mente prin care autoritățile locale şi centrale au fost informate în legătură cu 
avantajele folosirii bicicletei. Este vorba de „Declarația Publică” şi de „Apelul 
Public”, dar şi de sinteza intitulată „Măsurile necesare de promovare a bicic-
letei în mediul urban”.   Au fost împărție foi volante cu extrase din codul ru-
tier şi cu informații despre „Ziua Europeană Fără Maşini”, precum şi spoturi 
radio de promovare a culturii bicicletei.  Asociația „Bate Șaua.” a organizat 
conferința națională „Pro Velo II”, dar şi alte zeci de conferințe şi evenimente 
publice cu caracter recreativ, demonstrativ, militant şi educativ. 

În 2008, pe perioada derulării proiectului s-au pregătit, redactat şi depus 
mai multe propuneri de modificare a unor hotărâri ale Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti în cadrul activității din Coaliția „PACTUL PENTRU 
BUCUREȘTI”, şi au fost stabilite colaborări şi cu alte organizații din țară. 

De altfel, unul dintre principalele rezultate pozitive necontate este impli-
carea altor ONG-uri de mediu, care până acum doar simpatizau cu subiectul, 
dar în 2009 au inițiat proiecte comune cu Bate Șaua, având ca temă principală 
bicicleta.  BateȘaua a fost invitată să semneze Carta Europeană a Siguranţei 
Rutiere, prin care asociația s-a angajat să dezvolte un program de trei ani de-
dicat prevenirii accidentelor rutiere şi informării, respectiv educării publicului.



Rezultatele în cifre ale proiectelor VELORUŢIA NAŢIONALĂ 1 şi 2 (2008-
2009) sunt impresionante. Proiectul a fost mediatizat în sute de comunicate 
de presă, articole redactate şi publicate, spoturi radio sau interviuri. Au avut 
loc zeci de întâlniri cu autoritățile, atât la nivel local cât şi ministerial, au 
fost tipărite şi distribuite mii de exemplare ale unor foi volante de informare 
(Extras din Codul Rutier, fluturaşi de atenționare, apel public şi declarație pu-
blică). Despre cultura bicicletei au aflat zeci de reprezentanți ai autorităților 
locale şi factori de decizie din Bucureşti, Ilfov şi Regiunea de dezvoltare sud, 
dar şi zece miniştri.  

În urma derulării acestui proiect a crescut de peste zece ori numărul bi-
cicliştilor din oraşele vizate, s-au născut noi parteneriate şi s-au inițiat noi 
proiecte în care bicicleta este în centrul atenției, iar autoritățile au devenit 
interesate şi au început să manifeste mai mult respect față de biciclişti.  

World Wide Fund for nature (Fondul mondial 
pentru natură) Programul dunăre - carpaţi 

Fondată în 1961, WWF este una dintre cele mai mari şi eficiente organi-
zaţii internaţionale independente care derulează proiecte pentru conser-
varea naturii. WWF are aproximativ 5 milioane de susţinători în toată 
lumea şi o reţea activă în peste 100 de ţări. Organizaţia este aproape 
unică prin faptul că îşi face simţită prezenţa de la nivel local până la nivel 
global: este capabilă să comunice cu triburile de pigmei Baka în pădurile 
tropicale din Africa centrală şi, în acelaşi timp, poartă discuţii de la egal 
la egal cu instituţii ca Banca Mondială şi Comisia Europeană.

Titlul proiectului: „Schi legal în ariile protejate din România”
Coordonator: Marius Turtică

Ariile protejate din România, inclusiv rețeaua Natura 2000,  acoperă 
aproximativ 18% din teritoriul țării, dar presiunile asupra acestora sunt din 
ce în ce mai mari.  Rezultatele unui proces de evaluare a eficienței manage-
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mentului parcurilor naționale şi naturale din România, proces coordonat de 
WWF DCP, arată că  între amenințările majore, disti nct de dezvoltarea gene-
rală a infrastructurii, se afl ă şi realizarea, respecti v modifi carea infrastructu-
rii pentru schi. Presiunile şi amenințările identi fi cate sunt generate atât în 
cadrul planurilor şi proiectelor legal elaborate, cît şi în mod ilegal. 

Pornind de la aceste realități, Coaliția ONG Natura2000 din România şi-a 
propus ca prin informațiile şi capacitatea pe care o are să prevină un impact 
negati v major al programului «Schi în România» asupra ariilor naturale pro-
tejate, inclusiv asupra siturilor Natura 2000 din România.

În cadrul proiectului „Schi legal în ariile protejate din România” au fost 
colectate informații cu privire la infrastructura de schi a stațiunilor montane 
din România, precum şi proiectele de investi ții viitoare incluse în cadrul prog-
ramului „Schi în România”. 

S-au folosit ca surse baza de date a Insti tutului de Cercetări şi Amenajări 
Silvice (ICAS), diverse pagini de Internet şi studiul de fezabilitate al progra-
mului „Schi în România”. În acest fel s-a creat o bază de date cu peste 146 lo-
cații, accesibilă tuturor, ce prezintă, în format electronic, stadiul investi țiilor 
privind pârti ile de schi, construcțiile eoliene şi hidrocentralele. Sunt eviden-
țiate atât județele, coordonatele geografi ce privind localizarea, benefi ciarul 
proiectului cât şi stadiul proiectului (existent sau propus spre aprobare).

Plecând de la această bază de date s-a realizat o hartă  GIS interacti vă 
a ariilor protejate din România şi a amenințărilor la adresa acestora.  Harta 
poate fi  vizualizată pe pagina Coaliti ei ONG Natura 2000 la adresa:
htt p://www.natura2000.ro  

Harta şi baza de date 
au fost realizate pentru a 
fi  uti lizate atât de membrii 
Coliției ONG Natura 2000 
pentru monitorizare cât şi 
de oamenii de afaceri inte-
resați să investească în zone 
care se suprapun cu ariile 
protejate din România.



De asemenea, folosind datele acumulate pe parcursul proiectului s-a 
realizat împreună cu WWF Danube Carpathian Programme un studiu com-
parati v al infrastructurii de schi din România şi a altor țări europene, studiu 
ce cuprinde totodată şi  exemple relevante privind proiecte de dezvoltare a 
facilităților de schi alpin din România şi alternati ve de dezvoltare durabilă. 
Formatul PDF poate fi  studiat de către toți cei interesați pe pagina Coaliției 
ONG Natura 2000.(htt p://natura2000romania.blogspot.com/2009/01/su-
per-schi-in-carpati -elefani-albi-n.html

Tot la nivel de Coaliție s-a consti tuit un grup de coordonare, format din 
şapte membri, a unei campanii de monitorizare şi advocacy privind amenin-
țările din ariile protejate. 

Spre fi nalul proiectului 
a fost realizată strategia 
campaniei de advocacy a 
Coaliției şi s-a desfăşurat 
un seminar de instruire 
cu 14 membri din diverse 
ONG-uri interesate de mo-
dul în care se face o cam-
panie de advocacy şi con-
tribuția unei bune strategii 
în acti vitatea unui ONG.

Un „Formular de introduce a datelor” cu instrucțiunile aferente de uti li-
zare, este făcut public pe pagina Coaliției ONG Natura 2000 tuturor celor in-
teresați atât în introducerea de noi locații cu investi ții ce pot amenința ariile 
protejate cât şi pentru supravegherea locațiilor existente asigurând în acest 
fel conti nuitatea proiectului prin implicarea tuturor factorilor interesați. 
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centrul independent pentru dezvoltarea 
resurselor de mediu   

Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) 
este o organizaţie neguvernamentală înfiinţată în anul 2006 în Cluj-Na-
poca. Scopul asociaţiei este de a implementa programe şi proiecte care 
să contribuie la apărarea dreptului constituţional la un mediu curat şi 
echilibrat, la dezvoltarea sectorului neguvernamental din România şi la 
îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor din administraţia publică, 
în privinţa problemelor de mediu. CIDRM asigură, printre altele, susţine-
re pentru dezvoltarea de strategii şi resurse legale asociaţiilor implicate 
în campanii locale împotriva proiectelor comerciale sau de dezvoltare a 
infrastructurii care afectează mediul.  

Titlul proiectului: Participare publică şi acces la justiţie în cazul activi-
tăţii poluatoare a companiei Kronospan
Coordonator: Ştefania Simion 

Desfăşurat în două etape, în perioada august 2008 - februarie 2010, 
proiectul  Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu 
a avut scopul de a sprijini participarea publică şi accesul la justiție a cetățe-
nilor afectați în mod direct de activitatea poluatoare şi ilegală a companiei 
Kronospan de producere a formaldehidelor şi a derivatelor din lemn, în ora-
şele Sebeş şi Braşov. 

În cele două oraşe (Sebeş şi Braşov) compania Kronospan (cel mai mare 
producător de plăci PAL şi OSB din Europa Centrală şi de Est) desfăşoară acti-
vități industriale cu încălcarea gravă a drepturilor cetățenilor de a trăi într-un 
mediu sănătos. Activitățile deja existente au generat un impact semnificativ 
asupra sănătății populației şi mediului înconjurător, emisiile de formaldehi-
dă şi praf de lemn fin (cunoscutul poluant cancerigen PM 10) depăşind în 
mod constant şi îngrijorător limitele legale. Mai mult decât atât, Kronospan a 
construit noi facilități industriale fără o evaluare a impactului asupra mediu-
lui şi fără deținerea unei autorizații de construcție. Este vorba de o fabrică de 



producere de formaldehide în Sebeş cu o capacitate de producție de 60000 
de tone/an şi o fabrică de producere de plăci PAL şi OSB în oraşul Braşov. 

CIDRM împreună cu Centrul Independent pentru Protecția Mediului Se-
beş şi  Asociația Braşovul Verde au desfăşurat campania  ‘Sebeş fără Poluare’.  

Activitățile din cadrul proiectului au fost extrem de variate şi au vizat 
utilizarea tuturor mijloacelor legale şi civice la îndemâna publicului pentru 
combaterea unor asemenea proiecte poluante şi ilegale. Localnicii şi publicul 
larg au primit informații atât prin intermediul site-ului oficial al campaniei 
“Sebeş fără Poluare”, de pe listele electronice dar şi din pliantele informati-
ve distribuite. Cazul s-a aflat permanent în atenția mass-media, care a fost 
informată prin intermediul comunicatelor de presă trimise, a site-ului şi a  
unei conferințe de presă susținute la Braşov. Autoritățile competente, națio-
nale şi europene, au fost informate şi sesizate privind activitățile poluatoare 
şi ilegale ale Kronospan dar şi privind viciile din procedurile de autorizare 
desfăşurate, prin intermediul unor petiții, sesizări şi prin participarea la dez-
baterile publice de la Sebeş şi Braşov.  Ca urmare a proiectului, publicul larg a 
primit mai multe informații despre accesul la justiție pe probleme de mediu 
şi despre cazuri concrete de încălcări ale legislației de mediu. De altfel, la 
Braşov şi Sebeş au fost organizate dezbateri publice unde participanții au 
primit informații  complete despre caz, iar oamenii au fost încurajați să-şi 
exprime îngrijorarea şi opoziția față de proiectele companiei. 

Autoritățile competente care au desfăşurat proceduri de autorizare pen-
tru Kronospan, Sebeş şi Braşov, au fost avertizate privind viciile procedurilor 
precum şi privind impactul asupra mediului şi sănătății populației al activită-
ților Kronospan.  Acțiunile în instanță au vizat atât promovarea unor cereri 
proprii pentru suspendarea şi anularea acordurilor şi avizelor de mediu ilega-
le eliberate de autorități pentru Kronospan Sebeş şi Brasov cât şi formularea 
unor cereri de intervenție în interesul autorităților de mediu date în judecată 
de Kronospan pentru anularea actelor de sancționare emise pe seama sa. 
Ca urmare a acestor acțiuni, avizul de mediu eliberat de Agenția Regională 
de Protecția Mediului Sibiu pentru fabrica de producere de formaldehide de 
la Sebeş a fost suspendat de Tribunalul Cluj. În aceeaşi măsură, Curtea de 
Apel Braşov a suspendat acordul de mediu eliberat de Agenția de Protec-
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ția Mediului Braşov pentru fabrica de plăci PAL de la Braşov, iar magistrații 
braşoveni au menținut sancțiunea aplicată de Garda de Mediu companiei 
Kronospan pentru începerea proiectului fabricii fără acord de mediu. 

Proiectul a lansat de asemenea o importantă serie de mecanisme şi pro-
ceduri de control la nivelul Comisiei Europene şi al Parlamentului European 
privind conformarea Kronospan (Sebeş şi Braşov) cu legislația europeană de 
mediu, proceduri care sunt constant monitorizate şi actualizate cu informa-
ții. Ca urmare a sesizării depuse de CIDRM, Comisia Europeană a deschis 
procedura de infringement împotriva României pentru încălcarea mai mul-
tor texte de referință ale legislației de mediu a UE atunci când a permis con-
struirea fabricii de producere de formaldehidă a Kronospan Sebeş. România 
a primit deja avertismentul final în acest sens, pasul următor putând fi adu-
cerea sa în fața Curții Europene de Justiție. 

Astfel,  prin intermediul acestui proiect cetățenii afectați, din oraşele Se-
beş şi Braşov, au avut resursele şi sprijinul necesare pentru a-şi apăra drep-
turile garantate de legile aplicabile, ceea ce va duce pe viitor la un nivel mai 
înalt de protejare a mediului şi sănătății populației şi la decizii mai bune din 
partea autorităților responsabile. 



Asociaţia transilvania Verde

Asociaţia Transilvania Verde s-a înfiinţat în anul 2003 la iniţiativa unor 
studenţi clujeni. Asociaţia Transilvania Verde militează pentru ca, prin 
educarea şi instruirea tinerilor, respectiv prin informarea generaţiilor mai 
în vârstă, să contribuie la formarea unei societăţi conştiente de proble-
mele de mediu. În acelaşi timp, Asociaţia va sprijini orice iniţiativă care 
are drept scop promovarea principiilor ecologiste sau dezvoltarea dura-
bilă a Transilvaniei

Titlul Proiectului: Salvarea Pădurii Făget – un sit Natura 2000 amenin-
ţat de extinderea Clujului
Coordonator: Lészai István

Asociația Transilvania Verde a început în anul 2008 un program de tip 
„watchdog”, intitulat „Salvarea Pădurii Făget – un sit Natura 2000 amenințat 
de extinderea Clujului”, prin care a adus problemele acestei zone în atenția 
cetățenilor Clujului şi a autorităților. Inițiativa derulării proiectului a venit 
după ce s-a constatat că cele trei arii naturale protejate, din care una de 
importanță comunitară, din zona periurbană „Pădurea Făgetului”, sunt ame-
nințate de investițiile imobiliare şi de turismul de week-end. Astfel, pe lângă 
construirea unor case de vacanță şi a unor vile de locuit în afara limitelor 
sitului Natura 2000, proiecte imobiliare de amploare continuă să amenințe 
unele zone chiar la limita sau parțial în interiorul ariei protejate. Pe lângă 
acestea, depozitele ilegale de deşeuri, sporturile distructive de tip offroad şi 
turismul necontrolat de weekend reprezintă presiuni care agravează situația 
din ce în ce mai mult.

Prin acest proiect s-a dorit, pe de o parte reducerea impactului antropic 
asupra Pădurii Făget prin urmărirea respectării legislației privind ariile pro-
tejate iar pe de altă parte conştientizarea importanței spațiilor verzi din jurul 
Municipiului Cluj Napoca. 

Pe parcursul derulării proiectului s-au obținut de la Agenția de Protecția 
Mediului şi Agenția Regională pentru Protecția Mediului (ARPM) Cluj infor-
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mații în legătură cu ac-
tele de reglementare 
emise de aceste auto-
rități, pentru obiecti ve-
le din interiorul şi din 
vecinătatea sitului de 
importanță comunitară 
Făgetul Clujului-Valea 
Morii (ROSCI 0074).  Pe 
baza acestor informații 
s-au stabilit măsurile 

care trebuie luate pentru stoparea unui proiect privind construirea unui car-
ti er rezidențial, care avea impact negati v asupra sitului Natura 2000. 

În perioada aprilie 2008 – iulie 2009 s-au efectuat 29 ieşiri pe teren şi au 
fost documentate, cu fotografi i şi imagini video, amenințările din interiorul 
dar şi din zonele de limită ale sitului Făgetul Clujului – Valea Morii. De aseme-
nea, au fost adunate date referitoare şi la fl ora şi fauna protejată din zonă. 
Toate informațiile au fost introduse în baza de date şi vizualizate pe harta 
satelitară. Tot în cadrul proiectului, Asociația Transilvania Verde a formulat 
şi depus observații şi comentarii la Raportul de Mediu întocmit pentru un 
PUZ local de exti ndere a zonei urbane. În cadrul dezbaterii publice privind 
construirea unor case de vacanță  şi realizarea unui parc de 50 ha în Pădurea 
Făget s-au formulat sugesti i şi recomandări.  Pentru corecta informare a ce-
tățenilor şi a autorităților s-a elaborat şi editat o  broşură bilingvă (română 
şi maghiară) în care au fost prezentate valorile naturale ale Pădurii Făgetului 
în contextul Natura 2000 şi amenințările identi fi cate în cursul proiectului. 
Broşura a fost distribuită autorităților responsabile, turişti lor din Pădurea Fă-
get şi localnicilor din zona sitului (Colonia Făget, comuna Feleacu şi cătunul 
Casele Miceşti ). Proiectul a mai inclus o acțiune de colectare a deşeurilor din 
Pădurea Făget, organizată cu ocazia Zilei Pământului, la care au luat parte 
mai multe organizații studențeşti  şi cadre didacti ce de la Universitatea Sapi-
enti a Cluj-Napoca. În cadrul aceste campanii, la care au luat parte peste 50 
persoane, au fost împărțite broşuri informati ve despre situl Pădurea Făget 



– Valea Morii şi s-a cerut ajutorul turiştilor prezenți în zonă. 
A fost realizat un portal al Asociației Transilvania Verde (www.greendex.

ro), cu informații accesibile în română şi maghiară, pe care au fost postate 
materiale despre campania de salvarea a Pădurii Făget, dar şi informații pri-
vind siturile Natura 2000, descrierea sitului Pădurea Făget – Valea Morii, şi 
problemele identificate în acest sit, etc. 

Subiectul a fost prezent în presa locală, atât scrisă cât şi audio vizuală, 
unde au apărut mai multe articole şi interviuri.  Campania a sensibilizat atât 
cetățenii cât şi organizațiile de mediu care şi-au oferit sprijinul pentru impli-
carea în salvarea Pădurii Făget.  Pentru ca problema să fie conştientizată şi 
de autorități, Asociația Trasilvania Verde a depus o temă de proiect  în cadrul 
Programului Operațional Sectorial „Mediu” (POS Mediu) pentru 2-3 arii na-
turale protejate din zona Municipiului Cluj-Napoca, inclusiv situl Natura 2000 
Făgetul Clujului–Valea Morii. Totodată, problemele zonei au fost discutate, la 
fața locului, şi cu senatorul Eckstein Kovács Péter. 

După încheierea acestui proiect,  Agenția Regională pentru Protecția 
Mediului Cluj-Napoca a emis acordul de mediu pentru PUZ şi PUD, pentru 
ansamblul de locuințe Colina Sud. Asociația Transilvania Verde a reacționat 
imediat şi, împreună cu Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor 
de Mediu din Cluj-Napoca, a depus o contestație la ARPM Cluj-Napoca în 
care a solicitat anularea acestui aviz de mediu. De asemenea, a fost contac-
tat Centrul de Resurse Juridice, care a depus o plângere prealabilă la ARPM 
Cluj-Napoca, prin care a solicitat revocarea avizului de mediu.  

terrA mileniul iii

Titlul proiectului: Monitorizarea utilizării durabile a Fondurilor 
Structurale şi a Fondului de Coeziune în România
Coordonator proiect: Claudia Jianu

Proiectul a avut ca scop creşterea transparenței şi a responsabilităților 
decizionale privind absorbția durabilă a fondurilor structurale. În cadrul pro-
iectului a fost evaluat gradul de implicare al ONG-urilor la nivelul structurilor 
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de programare ce administrează Fondurile Structurale şi de Coeziune. Aceas-
tă evaluare, în special de natură calitativă, serveşte drept punct de reper 
pentru mobilizările ulterioare ale organizațiilor în procesul de monitorizare. 
Printre activitățile derulate în cadrul acestui proiect se numără realizarea 
unui raport de analiză „Capacitatea ONG de implicare în activități de mo-
nitorizare a Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune”, editat în 200 
de exemplare care a fost distribuit principalilor actori instituționali cu rol în 
administrarea fondurilor europene. De asemenea, a fost organizat un atelier 
de lucru de două zile la care au fost prezenți reprezentanții a 12 ONG, printre 
care şi un număr de 8 membri în Comitetele de Monitorizare. Au fost elabo-
rate două buletine informative, în format electronic, care cuprind ultimele 
noutăți din procesul de monitorizare şi s-a început editarea unei strategii 
naționale de monitorizare, comunicare în rețea (networking) şi creştere a 
influenței ONG-urilor privind impactul de mediu al proiectelor ce urmează 
să fie finanțate prin fonduri ale UE. 

Asociaţia Arin 

Titlul proiectului:  „Sinergii pentru mâine” – implicare civică în preveni-
rea dezastrelor provocate de despăduriri”
Coordonator: Codruţa Nedelcu
Partener: Terra EcologicA 

Proiectul a avut drept scop implicarea populației din zonele sărace (mon-
tane şi deluroase) în prevenirea dezastrelor cauzate în special de despădu-
riri, prin extinderea şi întărirea capacității a două rețele ONG (Ursuleții Su-
părați şi RePeDe) şi prin desfăşurarea unor acțiuni directe de tip „activism”. 
Pe parcursul derulării actualului proiect s-au desfăşurat patru întâlniri, atât 
cu autoritățile (la Bucureşti) cât şi cu cei interesați de prevenirea dezastrelor 
provocate de tăierile ilegale de păduri. Instruirile din țară au avut loc în zone 
cu risc de dezastre din cauza despăduririlor intensive, dar au fost organizate 
în spații „prietenoase cu mediul” şi care evită „turismul industrial”. În total, 



pe parcursul proiectului, au fost instruite direct peste 60 persoane şi infor-
mate indirect sau cu ajutorul mass-media peste 10 000 persoane. Conti nua-
rea proiectului se va face pe linia identi fi cării şi promovării de „afaceri verzi” 
în zonele cu risc de despăduriri.

Asociaţia “Pro Biciclo urbo”

Titlul proiectului: Atitudine vizibilă din Târgu Mureş
Coordonator proiect: Varga Istvan

Proiectul derulat de Asociația  
„Pro Biciclo Urbo” din Tg Mureş a 
vizat schimbarea ati tudinii autori-
tăților locale față de problemele 
de mediu, prin mediati zarea acți-
unilor care pun în pericol mediul 
înconjutăror, cu precădere spații-
le verzi din oraş. În cadrul proiec-
tului s-au monitorizat şedințele 

de CL, au fost administrate forumuri pe Internet, în română şi maghiară, pe 
tema ocroti rii mediului din oraş, cazurile sensibile referitoare au fost media-
ti zate în presa scrisă şi audio-vizuală, s-au făcut documentări pe teren  dar şi 
la Agenția de Protecția Mediului iar consilierii locali au fost informați despre 
problemele de mediu ale unor hotărâri ce urmau a fi  adoptate, probleme 
care nu erau semnalate în expunerile de moti ve. De asemenea, printre alte-
le, s-au trimis reclamații la diverse autorități (Prefectură, la Garda de Mediu, 
Inspectoratul de Stat pentru Construcții ), în legătură cu unele hotărâri con-
siderate inacceptabile, care au vizat transformarea spațiilor verzi în parcări 
şi construcții. În urma derulării acestui proiect, autoritățile din Târgu Mureş 
sunt mai deschise la propunerile ecologişti lor şi dau dovadă de mult mai 
multă prudență în acceptarea unor investi ții ce ar duce la reducerea spațiilor 
verzi iar cetățenii oraşului sunt mult mai implicați în această chesti une.    
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Focus eco center

Titlul proiectului: Monitorizarea implementării 
Planului de Management Bazinal
Coordonator proiectului:  Hajdu Zoltán

Proiectul a avut ca scop sensibilizarea Biroului Plan de Management Bazi-
nal din Bazinul Hidrografic Mureş asupra importanței implicării tuturor părți-
lor interesate în dezvoltarea Planului de Management Bazinal (PMB).

Asociația Focus Eco Center din Târgu Mureş  a studiat în amănunt Pla-
nul de Management Bazinal şi a formulat întrebări şi observații cu privire 
la unele chestiuni de interes, care au fost transmise Direcției Apelor Mureş 
şi Agenției Naționale „Apele Române”.  Totodată a existat şi o comunicare 
permanentă, în acest sens, cu şeful Biroului PMB. Asociația Focus Eco Cen-
ter a participat la cinci sesiuni de informare/dezbatere publică a PMB-ului, 
a documentat pe teren problema balastierelor şi a escavărilor de albie şi a 
participat şi la o dezbatere televizată, pe această temă. De asemenea, a mai 
luat parte la mai multe seminarii şi evenimente în cadrul cărora a prezentat 
recomandările şi concluziile ecologiştilor şi a organizat, împreună cu WWF 
un seminar la care au fost invitate organizații din întreaga țară dar şi repre-
zentanți ai autorităților. Prin participarea Focus Eco Center la dezbateri s-a 
creat un precedent în țară în ceea ce priveşte implicarea unui ONG în dez-
baterile publice privind planurile de management al bazinelor hidrografice.

centrul regional de supraveghere  
ecologică oradea
Titlul proiectului: Un singur Padiş. Natural
Coordonator proiect: Mihai Togor

Scopul proiectului a fost menținerea în stare naturală şi în zonă de con-
servare specială a Zonei Padiş- Lazuri. Necesitatea derulării proiectului a 
apărut după ce un grup de investitori străini şi-a propus să  construiască,  în 



inima Apusenilor, pe o suprafață de 86 de hectare, hoteluri, vile şi pensiuni,  
instalații de transport pe cablu pentru 12 kilometri de pârtii, şcoală de schi, 
magazine, cafe-baruri, restaurante, pistă pentru perne de aer, snowboarding 
pe iarbă, obiective care puneau în pericol Parcul Natural. 

Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Oradea a atacat, din prima 
fază orice demers al dezvoltatorului, fiind deschise mai multe acțiuni în in-
stanță pentru stoparea proiectului. Zona a fost permanent monitorizată de 
voluntari, s-au trimis scrisori de protest dar şi materiale de informare auto-
rităților româneşti şi internaționale, mass media şi organizațiilor de mediu 
străine. A fost organizat un marş de protest, s-au atacat în instanță toate 
actele eliberate în favoarea dezvoltatorului şi au fost sesizate instituții pre-
cum SRI, DNA, Serviciul de Investigare a Fraudelor, care au dat o „greutate” 
acestui caz. Pentru a da valoarea ştiințifică demersurilor sale, CRSE a ela-
borat un studiu de dezvoltare turistică a zonei şi un Plan de management 
al vizitatorilor în platoul carstic Padiş, precum şi un raport de specialitate 
privind biodiversitatea care se regăseşte în arealul Padiş- Lazuri. În urma tu-
turor acțiunilor menționate s-a reuşit blocarea acestui proiect, care punea în 
pericol patrimoniul natural al zonei.

34

descriere proiecte - 2008



35

Lista organizaţiilor finanţate - 2008

Nr. proiecte primite : 28
Nr. proiecte aprobate: 10

 
Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 

(LEI)

1 Fundația Terra Mileniul III București 16.460,00

2 Asociația Bate Șaua să Priceapă Iapa București 16.500,00

3 Asociația Arin Brăila 16.360,00

4 Asociația pentru Protecția Mediului 
și a Naturii Pro Biciclo Urbo

Tg-Mureș 13.408,00

5 Focus Eco Center Tg-Mureș 10.829,00

6 Asociația Centrul Independent pen-
tru Dezvoltare Resurselor de Mediu

Cluj Napoca 16.254,00

7 Asociația Transilvania Verde Cluj Napoca 16.440,00

8 Centrul Regional de Supraveghere 
Ecologică

Oradea 16.175,00

9 Asociația WWF Programul Dunărea 
Carpați România

București 16.425,00

TOTAL 138.851,00

 
Proiecte de urgență - 2008

 
Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 

(LEI)

1 Centrul Naţional pentru Dezvoltare 
Durabilă

București 5.200,00
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Asociaţia sighişoara durabilă

Titlul proiectului: ECOREPORTER – un proiect de documentare video şi 
mediatizare a asociaţiilor, proiectelor şi acţiunilor ecologiste ‚cu 
impact din România 
Coordonator proiect: Hans Hedrich

Proiectul ECOREPORTER a vizat documentarea  video a unor activități de 
mediu derulate de ONG-urile de profil din Romania şi din țările învecinate. 
Astfel s-au realizat  270 de filme, încadrate în 28 de rubrici tematice, înce-
pand cu A (Actualitatea Sighişoreană şi Apele Române) şi B (Biodiversitate) 
până la R (Roşia Montana), U (Urbanism, Patrimoniu, Peisaj) şi V (Viața la 
Ţară). Unul dintre cele mai vizionate a fost montajul video intitulat „Ava-
tar-Varianta românească”, care face o analogie, între atacul asupra plane-
tei Pandora din filmul lui James Cameron şi campania media dusă pentru a 
demonstra că proiectul Roşia Montana este unul benefic pentru localnici şi 
pentru România. Filmele au fost postate cu precădere pe siteul www.youtu-
be.com şi au înregistrat un număr de peste 60.000 de vizualizări (echiventul 
a circa  40.000 de vizitatori unici), între 01 aprilie 2009 şi 26 februarie 2010. 
De asemenea, filmele au fost postate şi pe portaluri de Internet gen www.
civiljutub.hu, ECOMAGAZIN, pe blogul de proiect www.ecoreporter.ro, pe si-
te-urile ONG-urilor beneficiare (de ex. www.agentgreen.ro) si pe alte bloguri 
cum ar fi Think Outside the Box (în cadrul portalului media www.hotnews.
ro), precum si pe site-urile unor posturi TV cum ar fi www.realitatea.net şi 
www.antena3.ro.) Estimările arată că numărul persoanelor care au vizionat 
cel puțin unul dintre filmele ecoreporter se ridică la 75.000.  Filmele au fost 
realizate în diverse locații din țară, de la Năvodari şi Histria, până la Timişoa-
ra, Miercurea Ciuc sau Bucureşti. De asemenea, s-au abordat subiecte şi din 
țările învecinate, respectiv Bulgaria şi Ungaria.  
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Asociaţia Arin

Titlul proiectului: „Prin peisaj, de la Convenţie la practică” – Implemen-
tarea în practică a Convenţiei Peisajului”
Coordonatorul proiectului: Codruţa Nedelcu 

Proiectul „Prin peisaj, de la Convenție la practică” – Implementarea în 
practică a Convenției Peisajului”  şi-a propus să ajute comunitățile locale să 
se implice în implementarea Convenției Europene a Peisajului (CEP), în con-
dițiile în care există foarte puține informații despre acest subiect.  În proiect 
au fost implicați trei parteneri din zone diferite ale României- Asociația ARIN 
din Brăila, Fundația Activity din Reşita şi Clubul Ecomontan Origini Verzi  din 
Suceava. 

La începutul proiectului s-a încercat realizarea unei cercetări pe aceas-
tă temă, dar demersul a fost foarte greu de dus la bun sfârşit întrucât nu 
existau informații publice despre instituțiile cu atribuții în implementarea 
CEP sau legislația complementară. S-a realizat, totuşi, un material în Power 
Point şi s-au identificat mai multe legi şi convenții la care România este parte, 
informații care au fost prezentate intern dar şi în şcoli sau universități.  Tot 
în cadrul proiectului s-au desfăşurat 4 intâlniri locale, la care au luat parte, 
reprezentanți ai instituțiilor cu atribuțiuni în implementarea CEP şi persoane 
interesate. Acestea au avut loc la Reşița, Vatra Dornei, Braşov şi Parcul Nați-
onal Piatra Craiului – Măgura şi Brăila. Constatarea generală a fost aceea că 
reprezentanții instituțiilor care ar trebui să se implice în implementarea CEP, 
nu ştiu nimic despre Convenție şi prevederile ei, motiv pentru care aceste 
întîlniri au avut mai mult un caracter de informare, decât unul tehnic. Pe par-
cursul proiectului au fost analizate mai multe cazuri concrete de bune şi rele 
practici, care se vor regăsi pe un blog realizat în acest scop şi a fost inițiată şi 
o listă de discuții pe yahoogroups. S-au obținut patru studii de caz în care se 
poate aplica CEP şi norme de aplicare a Convenției. În cadrul proiectului, au 
primit informații despre Convenție aproximativ 12 mii de persoane, număr 
care va creşte după ce „Ghidul de implementare a CEP”, disponibil acum 
doar în format electronic, va fi tipărit.  



societatea carpatină Ardeleană (scA)

Titlul proiectului: Acţiuni pentru asigurarea protecţiei naturii şi a 
comunităţilor locale în judeţul Satu  Mare
Coordonator: Márk Nagy János

Necesitatea derulării proiectului a apărut după ce Consiliul Județean 
Satu Mare şi primăria comunei Porumbeşti din județul Satu Mare au înce-
put să promoveze ideea realizării unui nou drum județean şi pod peste Tur, 
care ar scurta distanța dintre  municipiul Satu Mare şi comuna Porumbeşti. 
Realizarea acestui drum ar afecta, însă, zona cea mai sălbatică a Rezervației 
Naturale Râul Tur şi a siturilor Natura 2000 (SCI şi SPA) desemnate tot în 
zonă şi ar avea mai multe efecte negative asupra viețuitoarelor şi habitatelor 
ocrotite. Societatea Carpatină Ardeleană a sugerat Consiliului Județean că 
realizarea drumului este inoportună într-o arie naturală protejată, dar auto-
ritățile județene au găsit o motivație legată de posibilitatea producerii unor 
catastrofe în zonă. Mai exact, au motivat construirea acestei căi de acces prin 
faptul că dacă s-ar produce o avarie la unitățile care se ocupă cu transbor-
darea şi stocarea de produse petroliere sosite în țară dinspre Ucraina, care 
sunt localizate lângă calea ferată Satu Mare-Halmeu, ar fi pusă în pericol 
viața locuitorilor din comuna Porumbeşti, care nu ar avea un drum de refugi-
ere spre alte localități. Pentru a demonstra că motivația Consiliului Județean 
nu este viabilă, SCA a formulat plângere prealabilă împotriva autorizației de 
mediu emise şi a atacat în instanță autorizația de funcționare a principalei 
unități de stocare şi transbordare de produse petroliere, pe motiv că sunt 
periculoase pentru mediul înconjurător şi pun în pericol viața şi sănătatea 
comunităților locale. Procesul nu s-a terminat până la finalul proiectului dar 
există două ipoteze valabile. Fie instanțele vor anula autorizațiile unităților 
în cauză, acestea îşi vor înceta activitatea şi nu vor mai reprezenta un pericol 
pentru cetățeni, fie magistrații vor decide că activitatea acestora nu prezintă 
risc pentru viața şi sănătatea oamenilor. În ambele cazuri, realizarea drumu-
lui nu va mai fi necesară.    
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Asociaţia „salvați dunărea și delta”

Titlul proiectului: ”Agent 00green” 
Coordonator:  Gabriel Păun
În parteneriat cu: Asociaţia Agent Green

Proiectul „Agent 00green” a fost lansat pentru descurajarea crimelor eco-
logice atât prin începerea de investigații proprii cât şi prin dezvoltarea unei 
rețele de voluntari şi încurajarea publicului să semnaleze actele de agresiune 
la adresa mediului. Pe parcursul proiectului au fost primite 70 de sesizări de 
la 18 entități diferite. 10 dintre acestea s-au concretizat în sesizări înaintate 
sau procese intentate autorităților competente. În 4 dintre cazuri autoritățile 
au răspuns organizațiilor sau au luat măsuri pentru remedierea situației: tur-
nul ilegal GSM al Cosmote din situl Natura 2000 Măgura Odobeştiului, depo-
zitul de deşeuri din rezervația Măgura Uroiului, Eco-taxa şi construcții ilegale 
de imobile în situl Natura 2000 Râul Tur. În alte cazuri semnalate autoritățile 
nu au intervenit pentru remedierea problemelor, motiv pentru care, în une-
le situații, au fost acționate în instanță. În urma sesizărilor şi acțiunilor din 
cadrul proiectului, în prezent legea privind Eco-Taxa scuteşte de taxă doar 
adevăratele pungi biodegradabile şi le taxează pe cele din plastic aditivat. De 
asemenea, tot în cadrul proiectului a fost derulată o campanie prin care 481 
de copaci din Bucureşti au fost “eliberați” de reclame şi indicatoare. “Agent 
00green” a intervenit şi în cazul expunerii becurilor economice ilegale. În 
urma campaniei, 21 de lanțuri de retail din 24 investigate nu mai vând becuri 
neconforme. Tot „Agent 00green” a mai arătat că  în România se cultivă ilegal 
plante obținute prin inginerie genetică şi că Ministerul Agriculturii păstrează 
secrete locațiile acestor culturi. În acest caz s-au intentat două procese care 
se află în derulare.  



Asociaţia Grupul milvus

Titlul proiectului: Salvgardarea procesului de desemnare-completare 
a reţelei Natura 2000 în România
Coordonator: Papp Tamás

Proiectul Asociației „Grupul Milvus” a avut ca scop consolidarea rețelei 
Natura2000 în România, Ministerul Mediului fiind implicat în completarea 
acesteia prin asistare şi supervizare. Proiectul şi-a propus şi o informare co-
rectă a autorităților locale despre conceptul Natura 2000, menită să îmbu-
nătățească nivelul de acceptare al rețelei.  În cadrul acestui proiect a fost 
întocmit un document de advocacy intitulat „Contribuția ONG-urilor din co-
aliția Natura 2000 la îmbunătățirea rețelei Natura 2000 din România, bazat 
pe recomandările UE la seminariile biogeografice”. Pentru o realizare cât mai 
completă a documentului au fost contactați atât specialişti (biologi, bota-
nişti) cât şi organizațiile din cadrul Coaliției ONG Natura 2000, interesate să 
adune datele necesare. Biologii angajați şi voluntarii au lucrat şi pe teren, 
timp de şapte luni şi au colectat informații actuale din speciile țintă alese. 
Documentul de advocacy a fost trimis autorităților române şi europene re-
levante (Ministerul Mediului, DG Environment, European Topic Center). De 
asemenea, a fost organizată o întâlnire cu cei care au ajutat la documenta-
rea noilor situri Natura 2000, toate datele fiind publicate pe situl www.na-
tura2000proposals.ro astfel autoritățile române şi europene pot avea acces 
oricând la propunerile ONG-urilor. Tot în cadrul proiectului a fost realizat un 
document de informare despre Natura 2000,  cu date relevante şi sfaturi 
practice care şi-a propus să schimbe poziția multor autorități locale, astfel 
încât, în viitor, ele să nu-şi mai folosească resursele pentru a se împotrivii 
rețelei Natura 2000  ci vor căuta să folosească avantajele acesteia. 
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Asociaţia “transilvania Verde”

Titlul proiectului: “Mineritul şi comunităţile locale din Transilvania”
Coordonator: Kovács Csongor

Proiectul Mineritul şi comuni-
tățile locale din Transilvania a vizat 
implicarea comunităților locale în 
luarea deciziilor referitoare la ex-
ploatările de suprafață neferoase, 
în zona Transilvaniei. Timp de un 
an, pe parcursul derulării proiec-
tului, au fost monitorizate toate 
inițiati vele de noi proiecte miniere 

în județele Cluj, Sălaj, Harghita şi Covasna. Au fost identi fi cate comunitățile 
locale afectate şi prin acti vități de informare-conşti enti zare şi prin oferirea 
de suport de specialitate, localnicii au fost implicați în luarea deciziilor ca-
re-i privesc în mod direct. Comunitățile cu care s-a colaborat mai intens sunt 
Ditrău, Plăieşii de Jos, Aghireş, Șărmăşag şi Lompirt, Zalău şi Stâna, Vârghiş. 
Astf el, la Ditrău, comunitatea locală conti nuă să se opună proiectului de 
exploatare a sienitelor, printre opozanții investi ției numărându-se acum şi 
Consiliul Județean Harghita, care a refuzat emiterea avizului pentru Planul 
Urbanisti c Zonal. Tot în județul Harghita, în comuna Plăieşii de Jos a fost sto-
pat proiectul redeschiderii carierei de piatră, după ce oamenii au fost conşti -
enti zați de efectele negati ve ale proiectului. 

Chiar dacă Roşia Montană nu a fost inclusă, inițial, în aria geografi că țintă 
a proiectului, cazul a devenit prioritate după ce noul Guvern şi-a exprimat 
intenția de a începe exploatarea. Au fost derulate acti vități de advocacy, de 
informare şi protest, s-au strâns semnături şi au avut loc întâlniri cu minişti i 
mediului şi ai culturii, moti v pentru care problema este abordată acum cu 
mai multă precauție. În cadrul proiectului a fost realizat şi un ghid practi c 
privind  implicarea efi cientă a comunităților locale în luarea deciziilor privind 
exploatările de suprafață.  



Asociaţia ecouri Verzi

Titlul proiectului: Harta Verde şi Amprenta Ecologică – instrumente 
pentru asumarea cetăţeniei responsabile
Coordonator: Ioana Iancu

Acest proiect a avut ca scop îmbunătățirea deciziilor autorităților din 
Cluj-Napoca referitoare la mediul urban dar şi asumarea de către comunita-
tea locală a unei atitudini active şi responsabile față de mediul înconjurător. 
În cadrul proiectului s-au realizat trei prezentări despre Amprenta Ecologică 
pentru elevii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal şi 2554 de elevi din 16 
şcoli şi licee din municipiu au primit informații despre amprenta ecologică. 
De asemenea, timp de trei luni, copii cu vârste curpinse între 6 şi 12 ani au 
participat la activități educative în cadrul Clubului Naturii. Un alt obiectiv 
important a fost realizarea Hărții Verzi a municipiului Cluj Napoca. La fel ca 
în cazul Anprentei Ecologice au fost instruți mai mulți membri ai Asociației şi 
s-a realizat documentarea necesară, iar elevii din cele 16 şcoli au fost infor-
mați despre importanța acestui demers. De altfel, cele 16 şcoli şi licee au fost 
implicate în realizarea hărții verzi. Au  fost cartate 7 cartiere din Cluj-Napoca, 
1060 de resurse durabile, care aparțin unui număr de 51 de tipuri de resurse. 
Fiecărei resurse durabile i s-a completat o fişă, i s-a făcut o poză şi a fost in-
trodusă in baza de date electronică.  A fost realizată harta verde electronică, 
disponibilă la adresa  http://www.opengreenmap.org/greenmap/harta-ver-
de-cluj-napoca,  în sistemul Open Green Map.  Extrase din Harta Verde Cluj-
Napoca (corespunzătoare locațiilor şcolilor) au fost distribuite instituțiilor 
din învățământ cu care s-a lucrat la cartarea in teren.  Harta Verde cuprinde 
puncte de interes cultural şi turistic dar şi puncte verzi – puncte ecologice: 
parcuri, piste pentru biciclete, muzee, magazine cu produse ecologice, punc-
te de reciclare sau locuri de joacă.
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Lista organizaţiilor finanţate - 2009

Nr. proiecte primite : 27
Nr. proiecte aprobate: 10

 
Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 

(LEI)

1 Asociaţia Bate Şaua să Priceapă Iapa Bucureşti 19.785,00

2 Asociaţia Sighişoara Durabilă Sighişoara 18.000,00

3 Asociaţia Ecouri Verzi Cluj Napoca 19.975,90

4 Asociaţia Arin Brăila 19.850,00

5 Societatea Carpatină Ardeleană – 
Satu Mare

Satu Mare 18.875,00

6 Asociaţia Transilvania Verde Cluj Napoca 16.740,00

7 Asociaţia Centrul Independent 
pentru Dezvoltarea Resurselor de 
Mediu CIDRM

Cluj Napoca 12.970,00

8 Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta Bucureşti 17.300,00

9 Asociaţia Grupul Milvus Tg. Mureş 19.845,00

TOTAL 163.340,90

Proiecte de urgență - 2009
 

Nr. Organizaţia Localitate Suma aprobată 
(LEI)

1 Asociația Agent Green 5.500,00
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SUMMARY

The Environmental Partnership Foundation implemented, during the 2006 
– 2010 period, the “SPEAK UP AND GET INVOLVED” grant making program 
addressed to environmental NGOs in Romania.

The mission of the program was to enhance, strengthen and support the 
advocacy and watchdog activities of the Romanian environmental NGOs, with 
the purpose of increasing the contribution of these organizations and their 
constituency to policy-shaping, law enforcement and legislation (both EU and 
national) implementation and monitoring.

The program was implemented in a period when in Romania the initiatives 
that were damaging the environment and defied the Romanian and European 
legislation became quite frequent. Therefore, it was timely to strengthen the 
environmental NGO sector and the creation of an NGO network that could take 
attitude towards illegal and unsustainable activities against the environment. 
At the same time, the goal of the program was to increase the sense of 
responsibility, transparency and efficiency of public institutions; to strengthen 
civic support by promoting democracy between citizens and by involving other 
stakeholders. The program funded 31 projects that focused on activities meant 
to stop the aggression against environment, monitoring the enforcement 
of environmental legislation and raising awareness about illegalities with 
consequences on the environment.

The program had a 275.000 USD budget and it was co-funded by the Trust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe with 225.000 USD.

Beside the grants, through the program networking-meetings and thematic 
workshops were organized for grantees. It is important to mention that at the 
same time the program contributed, both financially and logistically, to the 
organization of the Environmental NGOs’ National Forum at Sibiu, in 2009.



Programul Atitudine și implicare  
a fost finanțat de: 

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe  
și Fundația pentru Parteneriat




