Rezumatul intalnirii de lucru – 8 februarie Zarnesti

Sambata 8 februarie 2014, la sediul Parcului National Piatra Craiului din Zarnesti, a avut
loc o intalnire la care au participat peste 100 de persoane, reprezentanti ai mai multor cluburi,
ONG-uri, ai formatiilor Salvamont, ai Federatiei Romane de Alpinism si Escalada, Asociatiei
Ghizilor Montani etc., dar si pasionati de munte care au raspuns invitatiei administratiei
parcului.
Intalnirea a fost initiata de administratia parcului in urma discutiilor generate de
distrugerea a doua refugii aflate pe traseele nemarcate din Piatra Craiului, si va fi prima dintr-o
serie de intalniri in care comunitatea celor care iubesc Piatra Craiului este invitata sa se implice
activ in propunerea si dezvoltarea unor proiecte in beneficiul conservarii si promovarii parcului.
Principalele subiecte abordate au fost :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statutul traseelor nemarcate si legea care prevede amenzi pentru cei care sunt gasiti in
afara traseelor marcate, inclusiv importanta habitatelor pe care aceste trasee le strabat.
Implicarea administratiei parcului in intretinerea traseelor marcate si a refugiilor aflate
pe acestea.
Importanta restrictionarii accesului in zonele sensibile (zone de cuibarit, etc)
Importanta implicarii organizatiilor interesate in proiecte in parteneriat cu administratia
parcului.
Importanta unor propuneri concrete din partea organizatiilor care vor sa se implice si a
semnarii unor contracte sau protocoale care sa prevada drepturi si obligatii.
Importanta alpinismului si escaladei in parcuri, a sporturilor active si a ecoturismului,
precum si a organizatiilor care desfasoara aceste activitati in parc.
Importanta omologarii si verificarii traseelor de escalada de catre cei responsabili cu
acest lucru (traseele nu au mai fost verificate de foarte mult timp)
Necesitatea biletului platit de intrare in parc, pentru obtinerea unor fonduri necesare
conservarii si administrarii durabile, cheltuite in mod transparent.
Necesitatea unei comunicari transparente si sustinute intre administratia parcului si
comunitate.
Grava presiune economica si politica ce genereaza presiuni privind utilizarea resurselor
naturale de pe cuprinsul parcului (exploatari forestiere, constructii, braconaj etc.)

Iata si cateva dintre parerile celor prezenti :
David Neacsu: “performanta alpinismului roman nu se face pe trasee marcate”... “amenzi nesimtite” ...
“traseele montane au existat inainte de administratie sau jandarmerie”
Mircea Verghelet: Sunt foarte multi turisti pe nemarcate dar amenzi s-au dat doar in situatii deosebite (7
amenzi). Nu putem promova incalcarea legilor si nici instigarea la violenta. Daca membrii organizatiilor
doresc amendarea legii, trebuie sa o faca in conformitate cu procedurile in vigoare. Cele mai multe
accidente au loc pe traseele nemarcate. Administratia parcului s-a implicat in reconstruirea si
intretinerea refugiilor aflate pe traseele marcate.
Ioan Pivoda- Salvamont Zarnesti : “refugiile Ascutit si Sperantelor au fost construite in anii 70“
Justin Ionescu (FRAE): “trebuie facuta diferenta intre turism si alpinism, adica intre trasee marcate si
nemarcate“
Mircea Naghiu: Sa se faca o lista cu alpinistii cunoscuti, care sa nu fie amendati. Sa fie amendati “spritarii
de altitudine care s-au cuibarit in refugiile de pe traseele nemarcate” Trebuiesc discutate toate
problemele in grupuri de interes, disciplinat, in asa fel incat sa se legalizeze , ca sa nu mai mearga toti cu
frica sa fie amendati. Educatia trebuie facuta ca altadata “la gura sobei” prin intalniri la nivel local.
Asociatia Carpatina Ardeleana a Turistilor : In multe tari exista o colaborare foarte buna intre
administratorii de parcuri si asociatiile de turism, avand cu totii un control - “oameni de incredere” din
asociatii - care anunta neregulile intalnite pe trasee. Turistii antrenati ar trebui sa poata merge sa se
antreneze dar sa si poata face educatie si control in teren.
Asociatia MERCANTURISM: “Cerem sa se adauge in comunicatul parcului cuvantul alpinism alaturi de
escalada (cu obligativitatea de a anunta inainte si de a avea echipament adecvat)”.
Lucian Clinciu (Maraton Piatra Craiului): “Nu avem o organizatie care sa ne reprezinte”. “Legea interzice
libertatea de circulatie, liber, pe teritoriul Romaniei. “Nu vrem acces doar pentru ceva anume (escalada
sau schi-alpinism), vrem acces la tot”. “Ghiolbanii sunt rezultatul a 20 de ani de needucatie”. El a facut
educatie prin Maratonul Pietrei Craiului, dar trebuie facuta la nivel inalt, prin ONG-uri.
Salvamont Arges: Trebuie restrictionat accesul in zone sensibile, d.p.d.v. al faunei (ex. zone de cuibarit
ale unor pasari protejate, etc). Sa nu se generalizeze restrictionarea. “Ordinea este bine sa se faca
incepand cu cei cunoscatori”.
Sain Cornel: E bine sa protejam dar nu putem ingradi activitatea umana. In Dolomiti totul este marcat si
nu umbla nimeni in afara lor. Din taxa (tarif) sa se investeasca si in infrastructura de alpinism si escalada.
“In Romania nu exista salvamontisti capabili sa scoata accidentati din perete, au nevoie de alpinistii din
Bucuresti”. “Nu este corect sa spui ca e nevoie de un anumit echipament (a exemplificat cum un coleg al
lui s-a catarat pe un super traseu din Bucegi in tenisi chinezesti).“
Asociatia Ghizilor Montani din Romania: L49/2011 face diferenta intre zone de protectie stricta sau
integrala (stricta = interzis; Mircea Verghelet: ex: versantul vestic).

Oliviu Pop - biolog (APNPC): A prezentat harta cu tipurile de habitate. Exemplificare: zone distruse din
grohotisuri (Traseu nemarcat prin Marele Grohotis – Poiana Inchisa - Creasta existent pe Google Earth,
ceea ce atrage turisti in mod periculos)
Viorel Lascu – Min. Mediului: “legea va da dreptul sa va dezvoltati proiectele (prin trasee tematice).
Solutia este sa va faceti singuri traseele tematice care care va dau acces. Formati un grup de oameni
care sa faca reguli comune.“
Propuneri (pe mai multe voci):
* legea 49/2011 sa fie aplicata cu intelegere, prin discutii cu parcul.
* sa existe un sistem de anuntare a intentiei de a merge pe nemarcat (pentru ca multi se hotarasc in
ultimul moment si nu pot trimite mail cu 3 zile inainte); eventual prin SMS sau sa se faca un gen de
avizier la sediul parcului, unde sa se treaca cei care ajung dimineata devreme sau noaptea.
* sa se organizeze periodic intalniri in care sa se discute propuneri si proiecte ale organizatiilor.
APNPC va initia mai multe intalniri cu organizatiile care au manifestat interes pentru problematica
discutata, astfel incat sa poata fi structurate propuneri concrete, elaborate intr-un cadru lucrativ
organizat, care sa duca atat la conservarea speciilor si habitatelor din zonele de interes turistic din P.N.
Piatra Craiului cat si sa satisfaca pe cat posibil doleantele vizitatorilor si pasionatilor de drumetii, alpinism
sau escalada din Parcul National Piatra Craiului.
Referitor la proiectele administratiei P.N.Piatra Craiului :
In momentul de fata avem in implementare două proiecte finanţate prin Programul Operaţional Sectorial
- Mediu.
Primul, în valoare totală de 7,74 mil. lei, vizează in special finalizarea lucrărilor la centrul de vizitare si
construirea unui Punct de Informare la Curmatura. La Centrul de vizitare va fi amenajat şi un muzeu al
Pietrei Craiului. Tot in cadrul activitatilor de realizare a investiţiilor în infrastructura pentru uz public, se
vor realiza 4 trasee tematice si se vor instala patru „info-chioşcuri”. Vom veni in sprijinul vizitatorilor cu
ghiduri de vizitare ce contin informatii referitoare la trasee si cu materiale informative privind speciile si
habitatele din Parc.
Vor fi achizitionate echipamente de teren necesare pentru activitatile curente ale personalului
Parcului si se vor desfasura activitati privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a
habitatelor şi speciilor în ariile naturale protejate, activităţi de consultare, conştientizare şi informare,
activităţi de instruire şi creştere a capacităţii instituţionale de gestionare a ariilor naturale protejate
Cel de-al doilea proiect, in valoare de 1,16 mil. lei vizeaza asigurarea unui management eficient al
speciilor si habitatelor din Parcul Naţional Piatra Craiului şi situl Natura 2000 ROSCI0194 prin revizuirea
planului de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare si imbunatătirea nivelului de informare şi
conştientizare cu privire la necesitatea protejarii patrimoniului natural. Se vor realiza studii, inventarieri,
cartografieri necesare revizuirii planului de management pentru Parcul Naţional Piatra Craiului şi situl

Natura 2000. Se vor achizitia bunuri in vederea creşterii capacităţii instituţionale de gestionare a Parcului
Naţional Piatra Craiului şi Sitului Natura 2000 ROSCI0194.

