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Nr. 79 din 08.10.2010

PROCES VERBAL
de şedinţă a Consiliului Ştiinţific
întrunit în data de 8 octombire 2010
La această şedinţă de Consiliu Ştiinţific a PNPV, participă 8 membri din
totalul de 12, desemnaţi prin OM nr. 518/ 30.04.2008:
- Ştefan Ciurescu
- Petre Gâştescu
- Ramon Jurj
- Silviu Chiriac
- Mihai Zotta
- Cristian Ioja
- Ion Militaru
- Mihaela Stavarache
În conformitate cu prevederile Anexei 2 privind regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Ştiinţific, art. 7, se constată îndeplinirea
condiţiilor de desfăşurare a şedinţei, aceasta fiind statutară.
Preşedintele Consiliului Ştiinţific a prezentat ordinea de zi a şedinţei, după
care s-a trecut la analizarea fiecărui punct din program.
1. Informarea membrilor Consiliului Ştiinţific cu privire la stadiul de dezbatere a
Planului de management în Consiliul Consultativ.
APNPV a prezentat situaţia dezbaterilor din Consiliului Consultativ şi
problemele apărute care blochează parcurgerea procedurii de avizare a planului
de management, în vederea transmiterii acestuia spre aprobare la Ministerul
Mediului şi Pădurilor. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
CCA, la şedinţa din data de 23.09.2010 a Consiliului Consultativ s-a întocmit un
proces verbal ce a fost înaintat CS spre dezbatere şi rezolvare.
Domnul Zotta propune ca soluţie, organizarea de către Ministerul
Mediului şi Pădurilor a unei medieri în vederea obţinerii avizului favorabil din
partea CCA pentru planul de management.

Pentru că majoritatea dintre membrii CCA au condiţionat avizarea
Planului de management al PNPV cu acordarea compensaţiilor, APNPV a
înaintat către organismele legiuitoare un memoriu care să declanşeze apariţia
unei hotărâri de guvern privind compensaţiile pentru restricţiile impuse în ariile
naturale protejate.
Domnul Zotta a prezentat situaţia compensaţiilor la nivelul ţării, precizând
că pentru funcţiile de protecţie ale pădurii este necesar avizul Comisiei
Europene în vederea acordării acestora.
Domnul Ioja menţionează că mecanismele de compensare nu sunt încă
funcţionale în toate ţările UE.
Domnul Militaru pune în evidenţă diferenţa între compensaţiile acordate
de stat pentru funcţiile de protecţie ale pădurii conform Codului silvic (legea
46/2008) şi a prevederilor HG 861/2009 pe de-o parte şi compensaţiile pentru
respectarea prevederilor restrictive din planurile de management sau, până la
aprobarea acestora, pentru măsurile de conservare pe de altă parte. Prin adresa
nr. 65988/DC/12.10.2010 transmisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor se face
precizarea că pentru restricţiile impuse în planul de management sau în măsurile
de conservare nu există o hotărâre de guvern care să stabilească modalitatea de
solicitare, de calcul şi de acordare a compensaţiilor, aşa cum prevede art. 26
alin. (1) din OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare.
2. Avizarea formei finale a Planului de management
Pentru detensionarea situaţiilor apărute între APNPV şi CCA, membrii CS
au stabilit în şedinţa anterioară reanalizarea zonelor de dezvoltare durabilă
(ZDD). Administraţia parcului a propus o nouă zonare care să includă în
principal, solicitările din Minuta întâlnirii CCA din data de 10.06.2010 şi
anume:
- ZDD este de regulă trasată la limita fondului forestier, urmărind
limita intravilanului;
- toate construcţiile izolate care au fost construite legal sunt cuprinse în
ZDD, fără a fi figurat pe hartă;
- toate Planurile urbanistice zonale (PUZ) aprobate până la data de 8
octombrie 2010 sunt acceptate ca făcând parte din ZDD.
Această propunere este avizată de membrii CS cu excepţia modificărilor de
la coridorul de trecere a faunei sălbatice din punctul Neteda, unde a fost
eliminată ZDD din mijlocul acestuia, iar ZDD Lepşa a fost redusă, în dreptul
aceluiaşi coridor, la limita ultimelor atrageri în intravilan prin PUZ-uri.
În ceea ce privesc solicitările membrilor CCA care au depus obiecţiuni
scrise, CS face următoarele precizări:
- solicitările ITRSV Focşani transmise prin adresa nr. 4132/23.07.2010
sunt legale şi sunt acceptate de CS, respectând însă prevederile legale
din legislaţia de mediu şi cea silvică;

- solicitarea Instituţiei Prefectului prin adresa nr. 9989/16.07.2010 cu
privire la zonarea internă a PNPV – nu poate fi admisă de CS, deoarece
limitele zonelor de dezvoltare durabilă au fost trasate pe baza unor studii
ştiinţifice şi, în acelaşi timp, ţinând cont de limita intravilanelor. În ceea
ce priveşte modul de formulare a unor acţiuni, membrii CS sunt de acord
cu propunerea Instituţiei Prefectului de reformulare a acţiunii 2.11,
celelalte rămânând în forma iniţială;
- solicitările Hidroelectrica S.A. din adresa nr. 8421/15.07.2010 nu fac
obiectul planului de management al PNPV.
- solicitările primăriei com. Tulnici din adresa nr. 3127/15.07.2010 nu sunt
fundamentate ştiinţific, iar ZDD a fost trasată, în cea mai mare parte, la
limita fondului forestier.
3. Situaţia actuală cu privire la stadiul procesului cu proprietarii Bîznă Liliana şi
Bîznă Valentin, privind proiectul aflat în zona de management durabil
Ca urmare a sentinţei civile nr. 163 din 15 aprilie 2010 a Tribunalului
Vrancea care obligă APNPV la emiterea avizului în vederea construirii unui pod
peste râul Putna şi amplasare complex turistic în sat Lepşa, au fost făcute toate
demersurile pentru recurs.
Deoarece Planul de management nu este aprobat prin hotărâre de guvern,
zonarea internă nu este valabilă. Cu toate acestea, dl. Zotta precizează că în
OUG 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare, există sancţiune pentru
construire în afara zonei de dezvoltare durabilă.
Se face precizarea că la trasarea ZDD s-au luat în considerare studiile
ştiinţifice de până în prezent şi limita actuală a intravilanului. Un alt argument
al CS este acela că r. Putna constituie o foarte bună limită naturală a ZDD, iar
terenul în cauză este parte integrantă a amenajamentului silvic al obştii Hăulişca.
Menţionăm câteva dintre motivele care au stat la baza emiterii avizului
negativ al CS:
• reducerea suprafeţei habitatului de interes comunitar „Fâneţe montane” cod
Natura 2000 – 6520. Acest tip de habitat existent în arealul în care se doreşte
contrucţia unui complex turistic, este listat în Anexa II la OUG 57/2007
„Tipuri de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor
speciale de conservare”. Existenţa acestui tip de habitat într-un spaţiu lipsit
de căi de acces pentru turişti şi pentru alte activităţi antropice caracteristice
zonei montane obligă la protecţia strictă în vederea menţinerii integrităţii
ecosistemice.
• existenţa în acest areal a unei fâneţe care adăposteşte ecosisteme
caracteristice speciei de fluturi protejată Maculinea arion (Linnaeus, 1758).
Fiind o specie mirmecofilă, supravieţuirea sa depinde de menţinerea zonelor
semideschise cu ierburi scurte care să favorizeze coloniile de furnici precum
şi dezvoltarea optimă a plantei gazdă (Thymus sp.).

• Terenul în cauză este situat în vecinătatea rezervaţiei naturale Cheile Tişiţei,
una dintre cele mai reprezentative arii protejate din judeţul Vrancea. Bogăţia
de elemente faunistice şi floristice existente în această arie protejată este
datorată în primul rând inaccesibilităţii conferite pe de o parte de limitarea
accesului de către râul Putna (lipsa podurilor) şi gradului mare de
fragmentare a reliefului (versanţi abrupţi cu pante de peste 45 grade). În
contextul creerii unui complex turistic la poalele Vârfului Tisaru şi mai ales
accesibilizarea acestui versant prin construcţia unui pod peste râul Putna se
va accesibiliza un flux turistic necontrolat către cea mai veche rezervaţie
naturală din judeţul Vrancea, creindu-se premisele degradării acesteia.
• Degradarea peisajului. În conformitate cu obiectivele de management ale
parcului natural Putna-Vrancea, aşa cum sunt enunţate în Anexa I la OUG
57/2007, peisajul (rezultanta directă a interacţiunii dintre cadrul natural şi
activităţile tradiţionale) trebuie protejat. În acest context inserţia unor noi
infrastructuri turistice la baza Muntelui Tisaru, într-o zonă neantropizată,
caracterizată doar de un peisaj specific fâneţelor montane din etajul pădurilor
de amestec are un caracter distructiv şi destabilizator al valorilor de peisaj.
4. Stadiul proiectului depus de APNPV pentru finanţare la POS Mediu
Membrii CS sunt informaţi de către directorul parcului că a fost semnat
contractul de finanţare şi acum este în pregătire Raportul de început al
proiectului. După depunerea acestui raport se va obţine prefinanţarea.
5. Diverse
Solicitare de derogare de la statutul zonelor de protecţie integrală în
vederea extragerii arborilor afectaţi de ipidae
Ca urmare a recomandării CS de monitorizare a fenomenului de către
Ocolul Silvic Focşani şi APNPV, s-a constiuit o echipă mixtă care în urma
deplasărilor efectuate în teren au stabilit trei măsuri precizate în nota de
constatare nr.449 din 23.07.2010.
Până în acest moment O.S. Focşani nu a înaintat către APNPV
documentaţia necesară.
Odată cu depunerea de către O.S. Focşani a documentaţiei mai sus
menţionată, APNPV o va transmite membrilor CS pe e-mail, în vederea
analizării şi luării unei decizii.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal de şedinţă.
Membrii CS:

