Consiliul Stiintific al Parcului National Buila-Vanturarita

Proces verbal
incheiat azi 25.04.2007 in cadrul şedintei Consiliului
Ştiinţific al Parcului Naţional
Buila-Vânturariţa

La şedinţă participă următorii membri ai Consiliului Stiintific:
1.
dl. Cosmin Botez (directorul Parcului Naţional BuilaVânturariţa),
2.
dl. Mircea Vergheleţ (RNP-Romsilva),
3.
dl. Dănuţ Călin (Academia Romana-Institutul de Geografie),
4.
dl. Gheorghe Ploaie (Academia Romana-Comisia pentru
Ocrotirea Monumentelor Naturii-Valcea),
5.
dl. Corin Dobrinescu (Agentia de Protectia Mediului Valcea),
6.
d-na Iuliana Lazar, conf. Facultatea de Geologie si Geofizica
7.
dl. Florin Stoican (Facultatea de Geologie si Geofizica),
8.
d-ra Magdalena Huidu biologul Parcului Buila-Vanturarita.
dl. Doncea Cosmin (participă din partea D. S. Valcea)
Şedinta este deschisa de dl. ing. Botez, care prezinta raportul de
activitate.
Presedintele CS, Danut Calin propune ca dezbaterea sa se faca la
obiect si sa se discute problemele ridicate de comunitatile locale.
Dl. Cosmin Botez :
1 Propune dotarea administratiei cu înca o incăpere, in prezent 4,
dotarea acestora cu mobilier.
2 Solicita dotarea cu a doua masina de teren, care este foarte
necesara patrularii.
3 Amenajarea punctelor de informare, in cabanele Iezer si Bistrita.
4 Punerea la dspozitie a aparatelor si echipamentelor cuprinse in
contract.
5 Dotarea personalului cu echipament specific zonei montane
Referitor la pct. 3,
- dl. Verghelet considera necesara executarea unor planuri concrete,
proiecte de către administraţie, pentru amenajarea punctelor de
informare/vizitare
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- Dl. Calin Dănuţ considera ca soluţie căutarea unui sponsor pentru
realizarea acestor centre.
Păreri referitoare la raportul de activitate:
- dl. Gheorghe Ploaie: este destul de complet, bine realizat,
activitatea s-a defăşurat foarte bine. Exista dificultati legate de
legislatie si lipsa de materiale. Treptat se vor inregistra progrese
privind protectia mediului. Este de acord cu raportul si cu masurile
luate, cu punctele de informare. Sugestii: Pentru viitor,
monitorizarea turistilor ce viziteaza parcul.
- Dl. Dobrinescu: de acord cu raportul si cu centrele de informare
care sa fie amplasate pe valea Costesti, Cheia, Barbatesti, chiar la
sediul parcului, pentru a evita amplasarea doar la manastiri. In
zilele de sâmbătă, duminica si sarbatori legale sa fie monitorizate
mai atent Cheile Bistritei si Valea Cheii.
- D-na Lazar: recomandare pt. dl. director al parcului, privind
suportul de activitate: sa insiste la DS Valcea pana se rezolva
problemele privind dotarea cu echipament, masina, centre de
informare, mobilier; unele probleme pot fi rezolvate si prin e-mail;
o abordare si o informare mai buna a membrilor CS privind data
intalnirilor CS; propune colaborari si cu alte institutii (Univ. din
Bucuresti), reabilitarea unor cladiri pt. practica studentilor. Solicita
deviz concret pt. reparatiile cladirii INTRE RAURI 2. Membrii
consiliului sunt de acord cu reabilitarea cladirii; solicita ca CS sa ia
act de activitatea a 30 studenti pt. practica in parc. Reglementarea
procedurilor privind cercetarile stiintifice in parc realizate cu
colaboratori din strainatate (exista solicitare pentru cercetarea
fluturilor). Membrii CS sunt de acord, dar rezultatele sa fie puse la
dispozitia administratiei parcului, cu observatia din partea Drei
Huidu ca este necesara achizitionarea unui stereomicroscop.
- Dl. Stoican este de acord cu raportul.
- Dra. Huidu este de acord cu raportul, mentionand cerinta pentru o
mai buna informare a membrilor CS si lipsa dotarilor pentru
observatii biologice amanuntite (stereomicroscop)
- Dl. Verghelet, este de acord cu raportul, iar dl. sef de parc sa
insiste la DS Valcea cu adrese pana se rezolva problemele privind
dotarea cu echipament, masina, centre de informare, mobilier;
- Dl. Calin Danut aproba raportul de activitate
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Solicitari

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Electrica Oltenia solicita aviz pentru curatirea culoarului de
sub linia de inalta tensiune. Membrii CS sunt de acord.
Dl. Dinca Vlad solicita aprobarea colectarii de material
privind studiul fluturilor in perioada 29 iulie-10 august.
Raspuns afirmativ dar cu participarea biologului si punerea
la disp. Admin. a rezultatelor.
Dl. George Radutoiu are teren in zona Patrunsa si solicita
aprobare pt. construirea unei cabane. Pana la intocmirea
planului de management si obtinerea cadastrului si a planului
de situatie, CS nu este de acord. Problema a fost solutionata
de admin. parcului.
Avizarile APV-urilor OS. Pareri: Dl. Doncea
sa se
raspunda solicitarii cat mai repede, Dl. Bancescu inaintea
executarii lucrarii sa se verifice si pe teren si prevederile
amenajamentului.
Dl .Verghelet
amplasarea este
importanta. Dna. Lazar Rangerii sa fie la fata locului cand
se executa lucrarea. Trebuie gasita o solutie pt. ca zona de
padure virgina sa nu fie exploatata. Parcela 29 sa fie trecuta
in zona de conservare speciala. Dl. Doncea zona accesibila
sa fie exploatata, cea inaccesibila sa ramana. Dl. Veghelet
trebuie ajuns la o intelegere cu DS. Dl. Dobrinescu - este
impotriva taierii. Dl. Florin S. - doreste o discutie cu DS
privind o amanare a exploatarii in acea zona. Concluzia:
Membrii CS sunt de acord cu avizele, cu conditia ca in
parcela 29 o parte sa fie salvata, partea inaccesibila.
Obstea Cheia solicita scoaterea unor suprafete din zona
parcului. Raspuns: indiferent de zona (tampon sau
conservare speciala) MAAP va efectua plati compensatorii si
pentru persoane juridice, vor primi compensatii si pentru
Natura 2000, iar scoaterea lor nu este de competenta CS, dar
in zona tampon se pot executa toate lucrarile prevazute in
amenajamente.
Obstea Barbatesti solicita scoaterea unor suprafete din zona
de conservare si trecerea lor in zona tampon. Raspuns: s-a
hotarat ca solicitarea sa fie analizata la intocmirea planului
de management, singura cale de solutionare al acestei
solicitari.
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7.

8.

9.

10.

Man. Bistrita
solicita clarificarea custodiei pesterii si
aprobarea construiri unui gard de protectie impotriva
animalelor din zona si a unei adapost. Raspuns: pt. custodie,
trebuie incheiat un parteneriat cu administratia parcului iar
pentru gard si adapost trebuie inaintate adresa si schita catre
admnistratia parcului. La obs. Dl. Stoican referitoare la
proiecte ale CJ. privind Pestera liliecilor, dl. Danut Calin a
propus o adresa catre CJ prin care aceste proiecte sa fie
inaintate si admin. parcului.
Dl. Florin Stoican realizarea de studii silvopastorale care
sa prevada zona de pasunat, nr. de oi, perioda de pasunat,
plati pentru ca cei care au caprine sa treaca la ovine.
Raspuns: Membrii sunt de acord, dar fondurile trebuie atrase
din alte surse; vechile amenajamente silvopastorale vor fi
cautate in arhivele ocoalelor sau Directiei Silvice; s-a
intocmit si depus o propunere de proiect pe fonduri
structurale inaintata la ARPM Craiova.
preotul Muresan
solicita clarificare privind platile
compensatorii. Raspuns: Adresă catre MADR pentru
clarificari.
SEM Rm Valcea solicita scoaterea din zona parcului a unei
suprafete care se suprapune partial cu perimetrul de
exploatare, conform HG din 2000. Opinii: Dna Lazar solicita un nou studiu de fundamentare geologic precum si
impactul asupra zonei(manastirile), cererea nu este
argumenata din punct de vedere ingineresc. Dl. Danut sa se
refaca studiul, modificarile limitelor sunt prea mari, unde CS
nu poate lua o decizie. Verghelet: In comun acord, sa nu se
ajunga la limita propusa prin HG din 2000, sa se motiveze
geologic, perimetrul este prea mare. Dl. Ploaie: cu
acceptarea perimetru lui va disparea muntele Arnota, cheile
Costestiului, relieful carstic, este de acord ca s-a facut o
greseala cu suprapunerea, limita perimetrului de exploatare
sa se ajunga la cota 1075 iar transportul cu masini mari poate
distruge Biserica Arnota. Dl. Corin sa se refaca studiul,
limita din HG din 2000 sa se pastreze iar cererea de acum cu
limita parcului este prea mare. Limita este prea mult spre
nord. Raspuns: Reprez. Minierei trebuie sa faca o solicitare
catre Ministerul Mediului, trebuie modificate limitele
parcului prin HG.
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11.

Probleme in activitatea pazei. Seful pazei
doreste
echipament pentru personal (bocanci, haine, cort, saci de
dormit, rucsaci, etc), inca o masina pentru eficientizarea
actiunilor de patrulare, cursuri pentru rangeri si schimburi de
experienta cu alte parcuri. Dl. Fulgescu statii de emisie
receptie. Dl. Stoican - sunt prevazute proiecte de amenajare
a unor refugii. CS este de acord.

Drept care am incheiat prezentul proces verbal, in 4 exemplare.
Semnaturi;

Presedinte

Membri:
Botez Cosmin

Danut Calin
Lazar Iulia
Ploaie Gheorghe
Secretar,
Huidu Magdalena

Dobrinescu Corin
Verghelet Mircea
Stoican Florin

