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România a fost binecuvântată cu toate formele de relief și valori de patrimoniu natural incontestabile. Avem o moștenire
naturală unică în Europa și este momentul, după 100 de ani de România și mai mult de 10 ani de la inițerea retrocedărilor
de terenuri, să ne unim și să alegem calea cea mai simplă, ca direcție de dezvoltare pe termen lung a țării: conservarea și
utilizarea durabilă a patrimoniului natural verde, biodiversității și autenticității culturii noastre locale.
Suntem cea mai verde țară din Europa și suntem la doar câțiva pași inteligenți distanță de a crea cel mai mare parc național
de pe continent și infrastructura necesară care să atragă zeci de milioane de vizitatori. Statul român are puterea să îl
creeze, oamenii din România au puterea să îl susțină. Pentru ca generațiile viitoare să găsească o “Românie neîmblânzită”,
așa cum ne-am dori să fie, generația noastră trebuie să treacă la fapte și să ceară conservarea adecvată pe termen lung
a Munților Făgăraș.
Comunitatea științifică, organizatiile de mediu si societatea românească sunt din ce în ce mai preocupate de conservarea
mediului, păstrarea pădurilor, educație și conștientizare a valorilor mediului natural.
În perioada 10 - 11 decembrie,a.c., Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române și-a dedicat Conferința anuală
celor mai importanți munți din punct de vedere al biodiversității din România- Munții Făgăraș. Conferinţa intitulată Munii
Făgăraș, argumente științifice pentru crearea unui nou parc national, a fost organizată în colaborare cu Fundaţia
Conservation Carpathia, cu Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului a Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu și cu sprijinul Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN WCPA).
Acest eveniment a adus împreună un total de 250 de participanți interesați de zona Munţilor Făgăraş sau de zone montane
similare, din diverse domenii: cercetători, profesori ai mediului universitar, conservaţionişti, reprezentanţi ai comunităţilor
locale, ai instituţiilor locale, centrale şi europene. În cadrul celor 2 zile au fost discutate aspecte științifice, economice, de
conservare, precum şi áspecte legate de modalități privind implicarea comunităţilor locale, impactul şi beneficiile pe care
un Parc Naţional îl va avea asupra acestora.
Au fost prezentate 71 lucrări științifice cuprinzând rezultate ale cercetărilor complexe în zona Munților Făgăraș (studii de
biodiversitate, geografie, geomorfologie, sociologice etc) și au avut loc sesiuni de discuții cu reprezentanți din diverse
domenii de activitate: economie, dezvoltare durabilă locală, conservare, comunități locale. Au fost participanți din România
și țări precum: Austria, Canada, Elveția, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Slovenia, Ungaria și
Ucraina.
Realizarea Parcului Național Munții Făgăraș este un proces lung și o muncă de echipă, echipă din care vor face parte
comunitățile locale, oamenii de știință, economiști, juriști, nu numai conservationisti. Dacă acest deziderat va fi atins, Parcul
Național Munții Făgăraș va deveni un parc de importanță globală, mai ales din perspectiva dezvoltării durabile și cooperării
dintre oameni și natură.
Comunitatea științifică susține demersurile realizării studiului științific de fundamentare a Parcului Național. La această
conferință s-a conturat deja ideea realizării unui Colegiu consultativ care să susțină demersurile administrative și tehnice
necesare unui proces lung și consultativ al declarării Munților Făgăraș ca Parc Național.
Sinteza concluziilor din 10 decembrie:
1.
Realizarea studiului de fundamentare științifică la care se adaugă un studiu economic pentru inițierea procesului de
recunoaștere a Munților Făgăraș ca Parc Național; În cadrul generos oferit de Academia Română, comunitatea științifică
prezentă a agreat să se constituie ad-hoc parte a grupului științific care să susțină demersurile.
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2.
Organizarea unui colegiu consultativ pentru elemente tehnice și legislative constituit din reprezentanți ai organizațiilor
prezente în susținerea implementării procedurilor necesare.
3.

Elaborarea strategiei de lucru în cadrul celor două grupuri de lucru.

4.
Implicarea efectivă în comunicarea către toți factorii interesați de la localnici, proprietari de terenuri, media și mediu
de afaceri până la autorități.

Sinteza discuțiilor din 11 decembrie:
Un viitor Parc Național Munții Făgăraș înseamnă:
1.

colaborare și implicare activă din partea actorilor sociali publici și privați
Un parc national emblematic are impact asupra întregii societăți, iar viitorul acestuia depinde de noi toți. Cei 130
000 de locuitori.ce trăiesc în jurul munților Făgăraș trebuie să aibă posibilitatea să decidă, alături de administratori
modul în care se asigură dezvoltarea comunităților lor prin conservarea naturii. Ca urmare, avem nevoie de un
cadru legal care să permită administrarea participativă și care să încurajeze un management eficient și eficace,
în beneficiul nostru, al tuturor.

2.

comunități locale
Pentru ca un Parc Național să aducă beneficii economice prin utilizarea valorilor pentru care a fost constituit, este
nevoie să fie încurajate investițiile în afacerile locale, prin demararea unor programe de sprijin antreprenorial
(precum cele de tip „conservation enterprise development”). Încurajarea proiectelor de dezvoltare a economiei
verzi în ariile protejate și în jurul lor este posibilă, de exemplu, printr-un fond de investiții în „întreprinderi de
conservare” („conservation enterprise trust”). Ne dorim constituirea unui asemenea fond, prin efortul comun al
autorităților și al sectorului privat, care să aibă fonduri disponibile pentru comunitățile locale din jurul Munților
Făgăraș.

3.

conservarea biodiversității
Cele 71 lucrări științifice prezentate în cadrul conferinței, cuprinzând rezultate ale cercetărilor complexe în zona
Munților Făgăraș atestă faptul că Munții Făgăraș sunt extrem de valoroși, un reper de conservare a biodiversitatii,
a bogăției speciilor și habitatelor, nu numai pentru România, ci și pentru Europa. Muntii Fagaras au potentialul de
a deveni cel mai important si intins parc national acoperit de paduri de pe continent! Pe măsură ce zonele sălbatice
virgine dispar în Europa, România este încă o țară cu multe valori naturale, iar Munții Făgăraș au potențialul de
a deveni cel mai întins și mai sălbatic Parc Național acoperit de păduri din Europa.

Ariile naturale protejate pot să aducă mai multe beneficii oamenilor decât economia actuală, extractivă, consumatoare de
resuse. Dezvoltarea de afaceri verzi presupune îmbunătățirea situației conservării, crearea de locuri de muncă și de
oportunități de creștere a veniturilor comunităților locale, contribuție financiară pentru administrarea ariei protejate și plata
compensațiilor pentru proprietarii de terenuri.
Începem împreună o călătorie lungă, pentru a ne asigura că Munții Făgăraș devin un sanctuar al Naturii și izvorul de
bunăstare al Comunităților Locale, un loc căutat și râvnit de români și de concetățenii noștri europeni deopotrivă. La capătul
acestei călătorii sperăm să ne dorim cu toții Parcul Național Făgăraș.
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