Fundatia SNAGOV

Obiective legate de Zona Snagov (lac+padure) comunele: Snagov, Gruiu, Ciolpani:
A) creştere/dezvoltare sustenabilă/durabilă şi o bună utilizare/administrare a resurselor
(formulare de strategii, implementarea acestora/transparenţă şi informare publică) Forum
B) dezvoltarea/promovare: eco-turism şi iniţiativa privată (IMM) * infrastructură + oferte
Centru de Informare Eco-Turistică + ghizi–însoțitori+Circuite: http://Turism.Snagov.ro
C) ecologie / mediu / biodiversitate: protecţie şi conservare, monitorizare, proiecte
arii naturale protejate “Lacul Snagov” şi “Pădurea Snagov” * Patrimoniu Natural
10 ani experiență = Custode „Aria Naturala Protejata Lacul Snagov” (ANPLS) Cod 2560
D) cultură, educaţie, învăţământ, pregătire profesională: colecţii, monumente, muzee,
obiective turistice şi culturale locale etc (istorie locală, etnografie, cultură orală, faunăflora- ecosisteme) * Patrimoniu Cultural > „Colectiile Muzeale Snagov” (7 teme)

Tel: (+4) 0722 601830, (+4) 0720 762468 * office@FundatiaSnagov.ro

Şoseaua Snagov nr. 78, Snagov Sat, Snagov, 077165, Judeţul Ilfov, ROMÂNIA
Adresa de corespondenta (in Bucuresti): Str. Matei Voievod nr 128, bl. 231. Ap. 21, S2
Nr. de înregistrare în Registrul Special al Fundaţiilor şi Asociaţiilor: 52/14-dec-2007 * Cod Fiscal: 22911517
Nr de înregistrare – Ministerul Justiţiei: 7724/94/2007

Cont: RO69 OTPV 0000 0000 0205 0402, Banca: OTP Romania - Agenţia Buzeşti, Bucureşti, Nr.85
Mai multe detalii: www.FundatiaSnagov.ro * www.facebook.com/FundatiaSnagov
Zona Snagov: ≈ 4200 de specii de FAUNĂ şi FLORĂ / 4 habitate principale / 311 specii protejate, rare, amenințate
49 prin Directiva Păsări / 114 „Red List – IUCN, 69 Lista Roşie națională / 23 prin OUG 57-2007 respectiv L49–2011
*Diferența (de evidență) de la 5 specii protejate la 311 este datorată (demersului) Fundației Snagov*
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Calitatea Aerului + Monitorizare / Informare + solicitare colaborare + sprijin
Senzor (procurare / montare / corelare cu reteaua > interpretari aferente)
Subscrisa / Calitate: Fundația Snagov – cu activitati legate de Patrimoniul Natural si Patrimoniul Cultural
al Zonei Snagov
Prin prezenta Fundatia Snagov solicita Primariei Snagov comunicarea unei pozitii fata de subiectul de
interes public legat de (asigurarea / monitorizarea) calitatii aerului in Zona Snagov.
CONTEXT: In Bucuresti si in jurul Bucurestiului, in special in ultimul an au fost numeroase raportari
legate de depasiri foarte mari a parametrilor legali PM10, PM2,5 etc. – cu riscuri mari pentru
sanatatea populatiei (dar – prin alti parametri asociati) si asupra biodiversitatii (si deci a mediului). Cu
impact atat pe termen scurt cat si pe termen mediu – lung.
Incendii si incindente deosebite au fost raportate si in apropiere: Peris / Corbeanca / Otopeni etc.
Este adevarat ca centura de paduri si lacul Snagov contribuie la filtrare (dar si depunere / acumulare).
Totusi – o cunoastere concreta a valorilor reale si corelarea acestora cu alte valori si variatii din retelele
existe – ar putea reprezenta un plus de valoare si utilitate pentru intreaga comunitate.
Constatam ca autoritatile centrale nu au dorit (cu adevarat – nici macar) in ultimele 18 luni sa se cunoasca
valorile reale si mai ales sursele poluarii. Astfel ca s-au dezvoltat retele private (unele si acreditate).
Prin urmare, este posibil ca inca o lunga perioada de timp sa nu se acorde nici fonduri necesare (nici la
nivel central si cu atat mai putin la nivel local) pentru astfel de initiative / demersuri / echipamente.
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Prin urmare, CE este de facut la si pentru populatia / comunitatea / biodiversitatea (de protejat) din
Snagov? Cum poate folosi interesului Snagovului chiar si dovada unei calitati (de top) a aerului (via terti?)
PROPUNERE: Fundatia Snagov (ONG) are sanse marite sa primeasca sprijin (o parte de facilitati /
reduceri) daca solicita unor furnizori internationali – astfel de echipamente. In perspectiva (angajamentul)
ca va asigura un flux de date in reteaua de monitorizare (inter) nationala.
Rolul (implicarea) Primariei Snagov are de-a face cu o decizie strategica de a recunoaste si fructifica
consecvent o lunga serie de mici decizii, aprecieri, constructii strategice cumulative si apoi reutilizare in
legatura cu identitatea si resursele strategice ale Zonei Snagov.
Argumente (qualifiers) ale initiativei Fundatiei Snagov:
1) Fundatia Snagov are experienta (12+ ani), are preocupari dovedite (set de 10+ studii stiintifice), a
facut monitorizari de parametri abiotici (apa), mediu, 4 habitate si sute de specii protejate rare si
amenintate.
2) Noi raspunsuri oficiale de la autoritati (locale / centrale) – sunt de asemenea utile. In oricare din
pozitiile extreme (fie de consecventa a statului ca parte a problemelor si ascunderii poluarii cum se
reconstata si stie la nivel central / fie – doar – declarativ: „ca vrea, dar putin mai tarziu etc.” adica
nu vrea)
3) Snagovul (unde impactul real de poluare ar trebui sa fie cel mai mic) – poate avea un rol de etalon
prin valorile cele mai mici. Dar ar putea avea un rol deosebit (prin valorile impartiale oferite) –
legat de specificul de statiune, de loc deosebit, de biodiversitate si rol real (folositor) al
padurilor si lacului. Deci si de reclama pozitiva si (re) argumentare a statutului de statiune
(balneo)climaterica. Si mai pot fi mentionate cateva motivatii / beneficii
>> Noua conducere a Primariei Snagov (si prin prezenta oportunitate) ar putea face (o prima) dovada ca
aduce o reala schimbare. De la un raspuns pozitiv, pana la un parteneriat de preluare si publicare in site-ul
primariei a unor suite de date despre parametrii de mediu (aer / apa lac):
1) [furnizati de Fundatia Snagov] despre APA lacului Snagov: 6 parametri / in 5 locuri / 3 adancimi /
lunar. In site-ul www.FundatiaSnagov.ro exista mai multe articole si materiale legate de apa lacului,
monitorizare, eutrofizare etc. Avem si un intreg studiu stiintific legat de acest subiect. Putem face chiar si
scurte lectii (video) educative si legate concret de lacul Snagov.
2) AER: prin sistemul de monitorizare in discutie (minim): temperatura / vant / umiditate/ PM 2,5 / PM 10
CONTEXT lărgit:
Fundatia Snagov continua sa urmareasca cateva zeci de oportunitati fezabile in Zona Snagov pe subiecte
diferite. Doar in ultimii 2 ani, au fost ratate peste 6 oportunitati relevante (parteneriate / twining / furnizare
de date locale / best practice etc.). Cateva din ele au ajuns derulate chiar si la Snagov (si a contribuit /
reprezentat – Fundatia Snagov). Lipsind (ca de obicei) Primaria Snagov, Consiliul Judetean si o parte din
autoritatile centrale – cu responsabilitati si resurse). Totusi, partea stiintifica dar si cea de reprezentare,
cumva (..) a contribuit si Fundatia Snagov si unele au ajuns sa fie derulate chiar la Snagov (re: specii
invazive in UE si best practice / abordarea Blue- Green urbana / permacultura etc.)
De asemenea, o multime de (mici) proiecte de cercetare si monitorizare (caci Bucuresti – Ilfov a fost
exclusa de la finantare pe parte din POIM – Biodiversitate, astfel incat responsabilitatile aferente, vezi
Planul de Management ANPLS etc. a ramas exclusiv in responsabilitatea statul roman cu autoritatile
centrale / regionale / locale – dar nu au facut nimic si e nu e deloc bine)
Patrimoniul natural si cultural al Zonei Snagov, trebuie inteles si „tradus” si apoi utilizat sustenabil doar
cu prin specialisti. Goana dupa tunuri imobiliare a fost si este doar o directie. Fata de care, exista multe
alternative, mai productive si interesante – cand se (mai) foloseste si stiinta, educatia, cercetarea etc.
Cu stimă,
Constantin Turmac, CMC*, Canadian MBA, ing Computers Software
Management consultant / Certified Trainer / Profesor universitar asociat

Professional profile/presentation: http://ro.linkedin.com/in/turmac
Președinte - Fundația SNAGOV * www.FundatiaSnagov.ro
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