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CĂTRE 

Președintele Consiliului Științific al Parcului Național Semenic - Cheile Carașului 

ÎN ATENȚIA 

Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate – Direcția Generală Managementul 

Ariilor Naturale Protejate 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcția Biodiversitate, Compartiment Arii 

Naturale Protejate 

Administrației Parcului Național Semenic – Cheile Carașului 

 

DEMISIE 

 

Subsemnata Sopincean Mihaela, membru al Consiliului Științific al RNP Romsilva – 

Administrația Parcului Național Semenic – Cheile Carașului R.A. în baza Ordinului 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2567/2016, prin prezenta vă aduc la cunoștință 

că îmi depun demisia începând cu data de 16.05.2018. 

Înaintez prezenta cerere de demisie ca urmare a disfuncționalităților majore constatate și a 

greutăților întâmpinate în realizarea scopului pentru care am fost desemnată în această 

structură: 

-         Consiliul Științific nu funcționează așa cum prevede art. 19 (4) din 

OUG57/2007 “Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un 

consiliu ştiinţific, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.” Am 

constatat lipsa de comunicare între administrația parcului și membrii Consiliului Științific 

-         În cadrul corespondenței mele nu am primit datele solicitate de la administrația 

parcului; am primit răspunsuri lacunare, tardive și nesemnate; nu am primit nici un 

feedback ca urmare a observațiilor/propunerilor mele; (documentele Anexa 1,2,3,4,5); 

-         Nu sunt respectate Hotărârile Consiliului Științific, un exemplu fiind Hotărârea nr. 

1 “avizare exploatării forestiere pe traseul liniei de electricitate LEA 400kv Porțile de Fier 

– Anina – Reșița”. Administrația parcului a avizat exploatarea forestieră contrar 

condițiilor impuse de membrii CȘ, iar exploatarea s-a efectuat afectând rezervații naturale, 

habitate și specii; 

-         Nu au fost analizate propunerile de plan de management și zonarea aprobată de 

Consiliul Științific precedent așa cum a fost solicitat în ședința CȘ în mod explicit; 

-         A fost înlocuită zonarea internă aprobată de Consiliul Științific precedent cu 

recomandarea Academiei Române, cu o zonare internă nouă care nu include în zona de 

protecție strictă/integrală toate rezervațiile naturale declarate legal, nu include alte zone 

carstice extrem de importante, asigurând o protecție redusă a ecosistemelor față de cca. 
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50% cât era propus inițial. Pentru momentul actual, zona de protecție strictă/integrală sub 

75% consider că este inadecvată scopului legal al parcului național; 

-         Propunerea pentru actualul Plan de management a fost realizată independent de 

îndrumarea Consiliului Științific; nu au fost incluse în actualul draft toate propunerile 

membrilor CȘ de la evaluarea anterioară a documentului, fapt nejustificat de către 

purtătorul de cuvânt, până la repunerea în discuție a PM la data de 18.05.2018; actuala 

propunere a PM conține numeroase date inexacte, lacunare, omite date esențiale, 

obligatorii pentru siturile N2000; partial lipsește menționarea surselor datelor prezentate; 

nu au fost incluse toate datele existente până acum în bibliografie;  

-         Lipsa abordării științifice în elaborarea planului de management, motiv pentru care un 

alt membru al CȘ a demisionat în acest an; 

-         Absența dezbaterilor reale și constructive cu privire la elaborarea planului de 

management, focusate pe protecție nu pe exploatarea resurselor naturale, astfel încât să se 

asigure conservarea ecosistemelor așa cum prevede Anexa 1 din OUG57/2007. 

 

  Data: 

         16.05.2018      Vă mulțumesc! 

Cu considerație, 

Geograf, Prof. Mihaela Sopincean 

Consilier Tehnic, Corpul Român Salvaspeo 

                                  




