
 
 
 
 
Către:  Guvernul României, Ministerul Mediului 
În atenția:  Doamnei Graţiela-Leocadia GAVRILESCU, Ministru 
 
Spre știință: ANANP 
În atenția: Domnului Florian UDREA, Președinte 
  
 
București, 20 noimebrie 2017 
 
 
Scrisoare deschisă referitor la: Terminarea cu efect imediat al contractului de administrare pentru 
parcul national Semenic – Cheile Carașului nr. 5212 / 8.10.2014, respectiv 113 / 8.10.2014 
 
 
Stimată doamnă Ministru Grațiela Gavrilescu 
Stimate domnule Președinte Florian Udrea 
 
Având în vedere situația gravă, perpetuată de foarte mult vreme în administrarea Parcului Național 
Semenic – Cheile Carașului de către RNP Romsilva, solicităm următoarele: 
 
1. să dispuneți rezilierea contractului de administrare înregistrat la Ministerul Mediului cu 
numărul 52012/08.10.2014 în cel mai scurt timp, având în vedere nerespectarea clauzelor și 
administrarea defectuoasă. 
 
a. Nu a transmis spre aprobare regulamentul ariei protejate, încălcând termenul prevăzut. 
b. Nu a transmis spre aprobare planul de management încălcând termenul prevăzut cu peste 1 
an de zile! Menționăm că RNP Romsilva a mai administrat parcul național în perioada 2004-2014 
perioadă în care termenul contractual a fost încălcat 8 ani de zile deși avea variante de plan de 
management și pentru parcul național și pentru situl N2000. 
c. Nu a finalizat planul de management în conformitate cu termenul limită menționat în 
contractul de finanțare europeană. 
d. Nu a asigurat monitorizarea speciilor și habitatelor de interes național / european existente 
în parc / sit. 
e. Nu a realizat cartarea habitatelor naturale și habitatul speciilor. 
f. Nu a înștiințat în termen de 24 ore despre producerea oricărui eveniment ce a adus sau 
poate aduce prejudicii capitalului natural / cultural. 
g. Nu a realizat / amenajat un sediu corespunzător al administrației parcului. 
h. Nu a realizat un centru de vizitare sau punct de informare. 
i. Nu a asigurat transparența instituțională prevăzută de lege. 
j. Nu a respectat prevederile a mai multor acte normative. 
k. A emis avize favorabile care contravin obiectivelor de conservare ale ariei protejate. 
l. A cauzat prejudicii numeroase ariei protejate prin managementul și administrarea 
defectuoasă. 
m. A schimbat în mod nejustificat întreaga componență a Consiliului Științific fără ca aceștia să 
fie notificați în prealabil, să existe o justificare a acestui gest ingrat. 
n. A inițiat numeroase demersuri pentru a desființa rezervații naturale legal constituite, aflate 
în administrare. 
o. A subfinanțat desfășurarea activităților de management pe fiecare componentă și categorie 
bugetară, rezumându-se la finanțarea preponderent a cheltuielilor salariale. 



 
 
p. A realizat un singur proiect cu finanțare europeană și acela fiind blocat în finalizare de către 
RNP. 
 
2. Să dispuneți înființarea unei structuri de administrare, instituție publica în subordinea 
Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate. 
 
3. Să arătați că noua administrație a Parcului Național Semenic – Cheile Carașului va reprezenta 
un model de bună guvernare a ariilor protejate din România, că va administra eficient, corect și legal 
aria, sub autoritatea dumneavoastră. 
 
În situația în care după 13 ani de numeroase nereguli, ilegalități și degradare accentuată a 
patrimoniului natural și cultural nu luați măsura fermă expusă mai sus, vom iniția toate demersurile 
legale ce se impun cu scopul prevenirii degradării în continuare a resurselor naturale.  
 
Avem convingerea că societatea va aprecia pozitiv gestul dumneavoastră de a rezilia contractul și de 
a prelua administrarea ca gest minim necesar înspre normalitatea de care avem nevoie. 
 
Așteptăm cu deosebit interes răspunsul dumneavoastră în format electronic la adresele de e-mail 
office@agentgreen.org și gabriel.paun@agentgreen.org în cel mai scurt timp posibil dar nu mai 
târziu de termenul prevăzut de lege. 
 
 
Cu stimă, 
 
 
Gabriel Păun 
Președinte Agent Green 
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