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Proces verbal  
încheiat azi 29.11.2007 

 
  Cu ocazia întrunirii Consiliului Consultativ al AdministraŃiei Parcului NaŃional 

Buila-VânturariŃa, au participat: 
   - Călin DănuŃ – Institutul de Geografie al Academiei Române    

  - Greere Ion – D.S. Rm. Vâlcea 
  - Păunescu Teodor – AsociaŃia Alpin Club Vâlcea 

- łăpuş Cristian – Garda NaŃională de Mediu - Comisariatul JudeŃean Vâlcea 
- Dana Florea – APM Vâlcea 
- Ploaie Gheorghe – Biolog, membru în Consiliul ŞtiinŃific  
- Constantinescu Darie – ITRSV  Rm. Vâlcea 
- Stoican Florin – Parcul NaŃional Buila-VânturariŃa 
- Huidu Magdalena  – Parcul NaŃional  Buila-VânturariŃa 
- Popa Marius - Parcul NaŃional  Buila-VânturariŃa 
- Melinte Constantin – SEM Rm. Vâlcea 
- Gheorghe Cătălin – AsociaŃia Kgayon 
- Rucăreanu Ambrozia-Magdalena – Mănăstirea Arnota 
- Condurache Adina – Club Turistic Alpin VânturariŃa 
- Cojocaru Marin – Pol. Oraş Băile Olăneşti 
- Turcu Ghe. – APM Vâlcea 
- Marinescu Dan – O.S. Obârşia Lotrului-Voineasa 
- Cârjan Ilie – Primăria Oraşului Băile Olăneşti 
- Iorgulescu Petre – Obştea Olăneşti 
- Pearcu Dumitru – Primăria Tomşani 
- Protos. Varsanufie Gherghel – Schitul Pătrunsa 
- Pârvulescu Emil - ISJ Vâlcea 
- Mi Ńaru Carmen – DirecŃia Apelor Olt 
- Smarand łana – InstituŃia Prefectului - JudeŃul Vâlcea 
- Borcan Elena – Şcoala cu clasele I-VIII Bărbăteşti 
- Cherăscu Ramona – Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile 
 
DănuŃ Calin, preşedintele Consiliului Consultativ deschide şedinŃa prezentând 

programul si propunând dezbaterea cât mai detaliată a problemelor privind Parcul 
NaŃional Buila-VânturariŃa. 

Botez Cosmin, directorul P.N. Buila-VânturariŃa a propus prezentarea  generală 
a activităŃilor administraŃiei parcului în anul 2007, prezentare efectuată de Stoican Florin 
– responsabil relaŃii cu comunităŃile, educaŃie ecologică şi turism - P.N. Buila-
VânturariŃa. 

D-l łepuş doreşte lămuriri suplimentare referitoare la: 
1. detalii privind proiectul Natura 2000 
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2. ce s-a realizat pentru promovarea proiectelor prin mass-media? 
3. ce s-a făcut pentru turismul monahal ? 
4. ce s-a făcut în privinŃa protecŃiei liliecilor? 
5. ce s-a realizat din cofinanŃarea proiectelor de RNP, angajarea ultimului ranger 

şi dotarea cu noua maşină de teren? 
 
D-l C. Botez răspunde că este aşteptat să sosească reprezentantul D.S. Rm. 

Vâlcea; nu s-a organizat concursul pentru a-l 4-lea ranger, a 2-a maşină de teren s-a 
acordat, dar va fi dată la casare; din cele 300 milioane pentru cofinanŃare, s-au plătit 
decât 160 milioane (140 milioane sunt restante); pentru Peştera Liliecilor există un 
proiect de protocol pt. administrarea peşterii în parteneriat cu Mănăstirea BistriŃa; 

 
D-l F. Stoican adaugă: Pe lângă parteneriatul pentru administrarea peşterii, 

AsociaŃia Alpin Club Vâlcea a cerut parteneriat pentru administrarea zonelor de căŃărare. 
 
D-l C. Botez: problemă cu construcŃiile din parc; 
 
D-l F. Stoican: colaborare bună cu mănăstirile la sărbătorile mari; 
 
D-l łăpuş: incendiile trebuie avute în vedere şi mare grijă cu focurile care se fac 

în parc. 
 
D-l M. Băncescu: patrulările cu jandarmii sunt foarte bune şi dese. 
 
D-l łepuş: întreabă dacă ne poate oferi sprijin. 
 
D-l F. Stoican: avem nevoie de voluntari, am făcut acŃiuni diverse în parc în 

week-end-uri cu voluntari. 
 
D-l łepuş: întreabă dacă există probleme cu revendicările sau de alt gen. 
 
D-l C. Botez: există problema legată de Cariera BistriŃa; există colaborare cu 

Obştile; Obştea Cheia are o suprafaŃa foarte mare în parc (70%) care a intrat în T2, 
obştea a înaintat acŃiune în instanŃă împotriva Ministerului Mediului. 

 
D-l  F. Stoican: Primăria Costeşti are un proiect de aducŃiune a apei, ce se va 

desfăşura parŃial în interiorul parcului. 
 
D-l C. Botez: probleme privind solicitarea avizărilor exploatărilor forestiere; În 

curs de exploatare sunt 3 parcele. 
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D-l łepuş: este o mare problemă cu reprimirea parchetelor, obligatoriu trebuie 
făcute şi în prezenŃa unui reprezentant al Parcului. 

 
D-l Insp. Şc. Pârvulescu Emil: Şcoala este implicată în programe de ecologizare. 

Există şcoli care au colaborat cu Parcul, dar nu au adus la cunoştinŃa Insp. Şcolar la 
întâlnirile avute de aceste activităŃi. Motivarea profesorilor care participă  la activităŃi de 
protecŃia mediului ar trebui să fie mai mare. 

 
Condurache Adina - Clubului VânturariŃa: ar trebui făcut un protocol cu toate 

şcolile. 
 
Pârvulescu Emil: oferă sprijin pentru a merge împreună la şcoli pt. a face 

prezentări pentru promovarea ariilor protejate. 
 
D-l łăpuş: întreabă ce s-a realizat cu cofinanŃarea şi despre contractul de 

administrare. 
 
D-l Greere: Dă explicaŃii despre convocarea avută la Regie în legătură cu 

proiectele făcute până în prezent şi cele în derulare. D.S. Vâlcea este dispusă să acorde 
cofinanŃarea pentru viitoarele proiecte. Referitor la Contractul de Administrare, singura 
poziŃie care nu este îndeplinită este angajarea ultimului ranger. Maşina va veni în scurt 
timp, până la sfârşitul anului, dar nu se ştie dacă e nouă. 

 
D-l łăpuş: reaminteşte angajamentul făcut de D.S. Vâlcea în mai, de a aduce o 

maşină nouă până în august. 
 
D-l C. Botez: propune discutarea regulamentului Consiliului Consultativ. 
 
Se citesc pe rând articolele Regulamentului, făcându-se modificări. 
 
Punctul 4 din Cap. I s-a votat: 18 pentru, 9 împotrivă. 
 
Se propun şi alte instituŃii/organizaŃii care să facă parte din Consiliul 

Consultativ: Ocolul Silvic Obârşia Lotrului Voineasa, Societatea Progresul Silvic, 
Inspectoratul JudeŃean de Jandarmi Vâlcea, Inspectoratul pentru SituaŃii de UrgenŃă 
Vâlcea, Sucursala Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea – Sectorul BistriŃa, AsociaŃia Alpin 
Club Vâlcea, AsociaŃia de Vânătoare Pajura. 

 
Smarand łana: denumirile instituŃiilor prinse în cadrul C. C. trebuie scrse corect. 
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S-a votat ca mandatul membrilor  Comitetului de Conducere al Consiliului 
Consultativ să fie de 4 ani. 

 
S-a votat  ca membrii din Comitetul de Conducere se fie excluşi la 2 absenŃe 

consecutive. 
 
Smarand łana: Propune ca activităŃile de secretariat ale C.C. să fie făcute de 

administraŃia Parcului. 
 
D-l Melinte: S-a făcut referire la factorii interesaŃi, de ex. Obştile nu au venit la 

întâlnire, face referire la problema SEM, care este o problemă la nivel judeŃean. 
 
Se supune la vot regulamentul C.C. 
 
Regulamentul este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
Se fac propuneri pentru membrii comitetului de conducere: 

1. DirecŃia Silvică Rm. Vâlcea  
2. AsociaŃia Kogayon 
3. Primăria Costeşti 
4. Mănăstirea BistriŃa 
5. inspectoratul Şcolar Vâlcea 
 
În urma votului, s-a stabilit componenŃa comitetului de conducere: 
1. D. S. Rm. Vâlcea  - Preşedinte, prin Greere Ion, 0745580007 
2. AsociaŃia Kogayon – secretariat, prin Gheorghe Cătălin, 0722328517 
3. Primăria Costeşti – membru prin Popescu Valeriu , 0726240322 
4. Mănăstirea BistriŃa – membru 
5. Insp. Şcolar Vâlcea - membru prin Pârvulescu Emil, 074558356 
 
În continuare s-a trecut la prezentarea solicitărilor membrilr Consiliului 

Consultativ: 
 
1. SEM Rm. Vâlcea - Cariera BistriŃa 
Reprezentantul SEM Rm. Vâlcea: pt. suprapunerea perimetrului carierei cu P.N. 

s-a propus modificarea limitei parcului sau găsirea oricărei alte soluŃii. S-a solicitat de 
asemenea un perimetru pt. drumurile de acces. Au fost comunicate Ministerului 
Mediului argumente pt. drum, făcute de Univ. Craiova. Concluzie: dacă documentaŃia 
nu este corectă, doreşte aceasta în scris. Delimitarea este minimă ca suprafaŃă; s-a 
delimitat în teren 16 ha din zona de suprapunere şi 13 ha pt. căile de acces. Fără cele 13 
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ha situaŃia exploatarea nu se poate face. Calcarul din Carieră ajunge la Govora, Oltchim, 
CET. 

 
D-l D. Călin: Vom analiza propunerea, a-Ńi delimitat suprafaŃa, şi se va merge pe 

teren pentru a vedea amplasamentul. Vom analiza şi vom da un răspuns. Totuşi nu există 
lege care să permită C.Ş. să stabilească modificarea, cred că se va rezolva la nivel de 
Guvern. 

 
Reprez. Carierei: Doresc un posibil răspuns da sau nu, încă de azi, şi fără amânări 

sau trimiteri către alte instituŃii sau alte documentaŃii care necesită timp. 
 
D-l łepuş: nu se închide Oltchim-ul, nu puteŃi stabili când şi în ce condiŃii se 

închide. 
 
D-l V. Popescu: Am analizat activitatea carierei şi am discutat cu reprezentanŃii 

Prefecturii şi toŃi factorii care sunt implicaŃi: cei mai afectaŃi sunt oamenii din comună, 
de aceea am cerut un studiu asupra efectelor pe care le are activitatea carierei asupra 
comunităŃii, SEM, CJ, Oltchim şi USG promiŃând realizarea acestuia. 

 
D-l D. Călin: atenŃie la respectarea legilor şi sancŃionarea celor care nu le 

respectă. 
 
Cherăscu Ramona: în zonele de dezvoltare durabilă sunt admise numai lucrări 

tradiŃionale. 
 
D-l łepuş: Cât timp se va exploata în carieră? 
 
Reprez. Carierei: până în 2018, când expiră licenŃa. 
 
D-l F. Stoican: s-au cerut 16 ha, deci se renunŃă la celelalte care se suprapun? 
 
Reprez. Carierei: suprafaŃa suprapusă în urma unei reevaluări a rămas de fapt de 

16 ha ce vor fi afectate prin exploatare. Celelalte 13 ha vor fi pt. accesibilizarea rezervei. 
 
2. Problemele episcopiei. Solicitări 
StareŃul Schitului Pătrunsa: Schitul are peste 16 ha în parc. 
Nevoi: 
- marcare lemne de foc 
- construcŃii – clopotniŃa – se finalizează şi va fi ultima construcŃie realizată. 

ProprietăŃile schitului sunt intercalate şi există un mozaic de proprietari, e dificilă 
realizarea unui plan de situaŃie. Există acte pentru o parte din terenurile achiziŃionate, în 



Consiliul Consultativ al AdministraŃiei 
Parcului NaŃional Buila-VânturariŃa 

 

 
6 

care sunt prinse şi clădiri vechi. S-a hotărât sistarea construcŃiilor, deoarece nu exista 
avizul administraŃiei. S-a demarat procedura de intrare în legalitate a construcŃiilor 
existente. 

- Crearea unui „ochi” de dezvoltare durabilă în poiană, unde să fie toate 
construcŃiile. 

 
D-l F. Stoican: Trebuie stabilite măsuri pt. reconstrucŃia ecologică a unei zone de 

lângă biserică unde este o alunecare de teren. 
 
D-l D. Călin: problema persoanelor care îşi construiesc chilii în pădure, solicită 

reprez. Schitului Pătrunsa sprijin în soluŃionarea acestei probleme. 
 
Maica Ambrizia: este de acord cu  d-l V. Popescu, cariera afectează Mănăstirea 

Arnota, cere stabilirea unor reguli de exploatare. Nu sunt probleme cu lemnele de foc. 
 
3. Primăriile Costeşti – Tomşani 
Există Studiu de Fezabilitate pt. alimentare de apă a celor 2 localităŃi, captarea va 

fi în afara parcului, în aval de hidrocentrală, doresc avizul parcului pentru conducta care 
va fi îngropată în drumul calamitat din Cheile BistriŃei. 

 
D-l I. Greere – reparaŃia drumului se face de către D.S. Rm. Vâlcea şi sugerează 

ca cele 2 primării să ia legătura cu proiectantul ce va fi angajat de DirecŃie pentru 
colaborare. 

 
D-l D. Călin: atrage atenŃia asupra asigurării debitului de servitute. 
 
4. Solicitare - administrarea Peşterii Liliecilor – Mănăstirea BistriŃa 
 
5. Solicitare - administrarea zonelor de căŃărare – Alpin Club Vâlcea 
 
Solicitările  expuse de participanŃii la şedinŃă  vor fi discutate in şedinŃa 
Consiliului ŞtiinŃific. 
 
Drept  care am încheiat prezentul proces verbal, in doua exemplare. 


