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Către: Conducerea  Parcului National Semenic Cheile Carasului 
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E-mail:  apnscc@gmail.com 

 

  

Spre știință: DIRECŢIA GENERALĂ AM POS MEDIU 

DOMNULUI CIPRIAN GHIOC, DIRECTOR 

 

OI POS MEDIU TIMIŞOARA 

DOMNULUI MIRCEA LESCHIAN, DIRECTOR 

  

Referitor: Demisie din funcția de manager proiect  “Elaborarea strategiilor de conservare, a 

planurilor de monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţional Semenic 

– Cheile Caraşului “SMIS CSNR 1307.” 

 

 

Subsemnata, Sinculeț Teodora Alina, demisionez din funcția de manager, în cadrul proiectului 

“Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru 

Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului “SMIS CSNR 1307.” 

 

De peste 10 ani, particip activ la elaborarea planului de management al Parcului Național Semenic – 

Cheile Carașului, ajungând în prezent la varianta 15 după extrem de multe analize, consultări, revizuiri și 

modificări. Pentru elaborarea planului de management am beneficiat de consultarea și sprijinul permanent 

al Consiliului Științific și Consiliului Consultativ. 

În prezent suntem în situația în care: 

 Au trecut opt ani de la depășirea termenului prevăzut în contractul de administrare, acest contract 

fiind încălcat în mod evident fără a se fi luat măsurile legale de reziliere sau remediere a situației. 

 A trecut peste un an de la ședința Consiliului Științific din data de 10.04.2013, când trebuia avizat 

(Consiliul Științific dorea avizarea acestui document)  

 În ședința Consiliului Științific din data de 09.07.2014, directorul APNSCC s-a opus ca planul de 

management să intre în analiză pentru avizare. 

 Consiliul Științific poate aviza planul de management și prin vot electronic dar nu a fost uzitată 

nici această procedură. 
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 Regia Națională a Pădurilor a emis adresa nr26687/16.10.2012,  prin care administrația parcului 

este obligată să obțină avizul comisiei tehnice de avizare  a Regiei Naționale a Pădurilor, aviz care 

nu este prevăzut de nici un act normativ în vigoare, nu face parte din procedura legală de aprobare 

și practic blochează tot procesul în condițiile în care sunt atât de mari întârzierile. În ceea ce 

privește calificarea și expertiza membrilor comisiei, este evident că profilul este pentru 

silvicultură/amenajarea pădurilor nu conservarea ariilor protejate. 

 Proiectul POS “Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi acţiunilor de 

comunicare pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului “SMIS CSNR 1307.” este la a 

VIII-a prelungire și cu toate acestea planul de management nu se înaintează Consiliului Științific 

pentru avizarea și autorității de mediu pentru urmarea procedurii legale. Motivațiile transmise de 

reprezentantul legal al APNSCC la OI/AM pentru justificarea întârzierilor sunt puerile și 

nefondate. 

Menționez că în toată această perioadă de 10 ani am depus toate eforturile pentru realizarea și 

transmiterea spre aprobare a planului precum și pentru respectarea termenelor proiectului. Toate eforturile 

mele au fost zădărnicite. În această situație, epuizând toate soluțiile de deblocare a situației mă văd 

nevoită să vă sesizez aceste grave probleme din ultimii opt ani și să-mi depun totodată demisia din 

calitatea de coordonator al proiectului,  “Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de 

monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului “SMIS 

CSNR 1307.” 

Vă rog să luați toate măsurile legale ce se impun pentru că administrarea unui parc național 10 ani, fără a 

fi făcută în baza unui plan de management nu demonstrează decât că totul a fost superficial (management, 

conservare, raportare,). 

 

Menționez că întreaga arhivă a proiectului este în conformitate cu procedurile stabilite, la sediul 

APNSCC. 

Demisia survine ca urmare a epuizării tuturor demersurilor, acțiunilor și recomandărilor mele de avizare a 

planului de management conform procedurilor legale și îndeplinirea termenilor contractuali. 

 

 

Biolog 

Sinculeț Teodora Alina 

 

 

 

 

 

 

 
RED.   STA   1 ex. 
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