Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
„Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului de interes comunitar RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului“
COD PROIECT: SMIS-CSNR 36254

PROCES VERBAL
al ședinței Grupului de Lucru pentru elaborarea Planului de Management Integrat al
RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului
încheiat astăzi, 10.07.2014
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului-Tulcea

Agenda ședinței :
Prezentarea scopului, obiectivelor și structurii Planului de Management Integrat al RO SCI
0060 Dealurile Agighiolului;
Prezentarea Regulamentului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului.
Asociația GeoD pentru promovarea geodiversității în calitate de custode al Sitului Natura
2000 – RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului, elaborează Planul de Management Integrat (PMI)
al SCI 0060 și Rezervația Geologică Agighiol, cu implicarea și consultarea factorilor
interesați.
La activitate participă echipa de elaborare a PMI , reprezentanți ai Asociației GeoD și
factori interesați, potrivit tabelului de semnături, anexă a prezentului Proces-verbal.
Pentru întâlnire, s-au pregătit în format scris și electronic, pentru fiecare participant, PMIdocument în lucru, formă intermediară, precum și Regulamentul SCI Dealurile Agighiolului.
Domnul Vasile Bădilaș prezintă Rețeaua ecologică europeană Natura 2000.
SCI Dealurile Agighiolului este important pentru habitare si specii de interes comunitar,
existente datorită modului de viață a comunităților, în zona ariei protejate.
Planul de Management Integrat armonizează interesele locale cu necesitatea conservării
biodiversității, omul fiind parte din biodiversitate. Relațiile dintre cadrul natural de
interes conservativ și om, într-o arie naturală protejată, este stabilită printr-un plan de
management pentru o perioadă de 5 ani.
Se prezintă în continuare structura PMI. Cerințele față de structura planului sunt
prestabilite de Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Se folosește modelul SINCRONSistem Integrat de Management și Conștientizare în România a Rețelei Natura 2000.
În România, cadrul legislativ este suficient, existând o multitudine de acte normative care
să reglementeze toate activitățile care pun presiune asupra biodiversității sau de natură să
aducă amenințări asupra biodiversității. Aplicarea legii este una dintre măsurile care vor fi
prevăzute în PMI.
Măsurile radicale de protecție pentru o singură specie/habitat, nu sunt întotdeauna cele
mai corespunzătoare pentru alte specii.

Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii
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Monitorizarea permanentă privind starea de conservare a speciilor și habitatelor
coroborartă cu cea referitoare la activitățile antropice din SCI, reprezintă o altă măsură a
PMI, care se va regăsi în document.
O altă măsură de management, importantă pentru custode , o constituie conștientizarea și
educația ecologică care va avea ca și grup țintă principal tânăra generație -copii de ciclu
gimnazial și tineri.
Planului de management i se var anexa o strategie de turism. SCI, împreună cu Rezervația
geologică pot constitui o atracție pentru turismul științific.
În mapa activității se regăsește Regulamentul SCI Dealurile Agighiolului, document care
prezintă SCI și Rezervația geologică, custodia și reglementează avizarea planurilor,
proiectelor și activităților în SCI, precum și desfășurarea de activități.
Discuţii:
C.Trif

În calitate de expert GIS ai contractantului de studii privind fundamentarea
managementului biodiversitații din SCI 0060, aduce completări la prezentare
cu privire la determinările efectuate în cursul anului 2013 asupra nivelului de
zgomot produs de palele turbinelor eoliene.

C. Iosifescu

Lansează întrebarea dacă există intenția custodelui de a iniția demersuri
pentru a interzice funcționarea turbinelor eoliene din SCI.

V. Badilas

Expune modul de avizare a planurilor sau proiectelor de către instituțiile
abilitate.
Custodele nu intenționează propunerea inerzicerii activității.
Se expune modul de realizare al studiilor de impact care stau la baza
acordării avizelor/acordurilor de mediu.
Se expune procedura de informare a publicului anterioară emiterii actelor de
reglementare pentru planuri/proiecte situate in arii naturale prorejate.

S. Parpală

În procesul de reglementare, APM
se confruntă deseori cu absența
informației științifice și exacte cu privire la distribuția speciilor și habitatelor
în ariile naurale protejate Natura 2000.
Dezvoltarea de tufărișuri/vegetație lemnoasă în habitatul sp.Campanula
romanica prin măsura de a interzice pășunarea , va afecta negativ populația
speciei.

C. Trif

E. Grădinaru

Popularizarea sitului geologic sau a speciilor de plante poate atrage efecte
negative asupra acestora prin activitățile diferitelor persoane colecționare
sau în scop comercial.

E. Grădinaru

Punctul fosilifer de la Dl Pietros nu este singura zonă de importanță geologică
din SCI. În zona Dl. Deșli Caira se regăsește un stratotip important pentru
caracterizarea diferitelor vârste geologice. Prezintă pe scurt scara timpului
geologic și elementele care se iau în considerare la stabilirea vârstelor
geologice.

V. Bădilaș a încheiat şedinţa, aducând mulţumiri pentru implicare, participanţilor.
Proces-verbal întocmit de
Isabela Bădilaș
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