Comunicat de presa

Intrudit 0 parte a mass-rnediei a publicat un articol ce prezinta 0 imagine
deformata a proiectului prin care se va realiza Parcul Memoriei Nationale
"Rolvlandria", ill calitate de prestator, rna simt nevoit sa aduc urmatoarele
clarificari :
In baza contractului de servicii nr. 18851120.11.2018, am executat lucrari ill
concordanta cu proiectul tehnic pus la dispozitie de Consiliul Judetean Vrancea
si sub supravegherea dirigintelui de santier desemnat si a reprezentantului
proiectantului,
respectiv Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
In
Silvicultura "Marin Dracea".
Lucrarile executate ~i serviciile prestate sunt receptionate, la actiunea de receptie
participand atat reprezentanti ai Consiliului Judetean Vrancea, cat si reprezentanti
ai Romsilva, ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare In Silvicultura
"Marin Dracea" si ai Garzii Forestiere, acestia certificand realizarea intocmai a
etapelor de impadurire si intretinere conform proiectului tehnic.
Mai mult, la Controlul anual al regenerarilor, efectuat conform O.M. 1653/2000,
ce a stat la baza aprobarii "Normelor tehnice privind efectuarea controlului anual
al regenerarilor",
verificat si aprobat de Garda Forestiera conform
Regulam entului de organizare si functionare al Garzilor Forestiere din
03/03/2016, nu au fost identificate nereguli, reprezentatii acesteia aprobandu-l
rara obiectiuni.
,
In prezent, ne aflam In primii 2 ani de la initierea procedurii de plantare, atunci
cand se formeaza sistemul radicelar, iar In acest moment dezvoltarea puietilor
este ill parametri de reusita.
Trebuie stint faptul ca aceasta evolutie este una normala, intrucat normele silvice
prevad ca stadiul de maturitate (inchidere de masiv), se atinge dupa 6 ani si tocmai
de aceea contractul cu autoritatea judeteana a fost incheiat pe aceasta perioada.
Daca s-ar fi facut un minim demers In vederea obtinerii informatiilor, s-ar fi
descoperit foarte user ca plantatia de salcami face obiectul altei investitii.
Suntem 0 firma cu experienta In domeniul proiectarii si executiei lucrarilor
silvice, al imbunatatirii funciare a terenurilor degradate prin impaduriri ~i In
proiectarea si elaborarea studiilor de teren si a documentatiilor tehnicoeconomice, drept dovada amintim cateva dintre proiectele noastre: Reconstructie
ecologies forestiera pe terenuri degradate constituite In Perimetrul de Ameliorare
"Urzica III", comuna Grojdibodu, judetul Olt - 34,4 ha; Reconstructie ecologies

forestiera pe terenuri degradate eonstituite in Perimetrul de Ameliorare Colta,
comuna Ostroveni, judetul Dolj - 82,66 ha; Reconstructie ecologies forestiera pe
terenuri degradate constituite in Perimetrul de Ameliorare "Bistret", comuna
Bistret, judetul Dolj- 101, 00 ha, Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri
degradate constituite in Perimetrul de Ameliorare "Daneti III" - 143, 92 ha,
Reconstructie ecologies forestiera pe terenuri degradate constituite 'in Perimetrul
de Ameliorare "Pasune" Tamovita - comuna Bradesti judetul Harghita - 105, 31
ha.
Dezmintim informatia ca nu ar exista panourile de semnalizare a parcului. Este
mai mult decat evident ca articolul urmareste sa denatureze in mod voit realitatea,
prin urmare nici fotografiile realizate nu reflecta perspectiva obiectiva a situatiei
de fapt.
Nu acceptam ea bunu1 renume al societatii creat In timp, prin implementarea eu
succes a mai multor proiecte similare, sa fie afectat de un demers jurnalistic
nefundamentat si
, rau intentionat.

.

Drept urmare, autorii articolului si-au dat cu parerea despre un subiect pe care
probabil nu 11stapanesc si au preferat sa ceara explicatii din partea paznicului, ill
loc sa soli cite un punct de vedere avizat, asa cum subliniaza etica si deontologia
profesionala.
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