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Contextul monitorizării tăierilor de arbori în parcurile naţionale Semenic – 
Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa. 

 

Factorii direct responsabili de respectarea în pădurile judeţului Caraş-Severin a Codului Silvic 
si a Legii Ariilor Naturale Protejate – incluzând aici administratorii de păduri, administratorii de 
parcuri naţionale şi naturale, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Timişoara, Comisariatul 
Judeţean al Gărzii de Mediu Caraş - Severin, Poliţia etc - gestionează cu dificultate frecventele 
cazuri de tăieri ilegale şi abuzive de arbori din interiorul parcurilor naţionale şi naturale din sudul 
Banatului.  

Reacţia acestora, în urma notificărilor adresate de către GEC Nera înainte de implementarea 
proiectului STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona parcurilor naturale plasate în 
sudul Banatului, s-a finalizat de cele mai multe ori cu nerecunoaşterea acestor cazuri ca fiind 
tăieri ilegale. Complicitatea autorităţilor la ascunderea adevărului în legătură cu tăierile de 
arbori în parcuri poate fi presupusă şi datorită fenomenului de secretomanie manifestat cu ocazia 

solicitării de către GEC Nera a unor informaţii 
publice privind modul de aprobare a tăierilor 
de arbori în parcuri.  

Datorită unei slabe reacţii din partea  
autorităţilor/instituţiilor teritoriale şi cen-
trale cu atribuţii directe în domeniul stopării 
tăierilor ilegale de arbori, a unei incoerenţe 
în ultimii 10 ani în implementarea politicilor 
publice în domeniul protecţiei naturii din 
partea factorilor majori de decizie de la nivel 
central şi a unei lipse de atitudine faţă de 
tăierile ilegale de arbori în ariile naturale 
protejate din partea cetăţenilor din 
localităţile plasate în aria parcurilor, 
agresiunile împotriva patrimoniului natural nu 
au putut fi stopate în timp. 

 Cele mai relevante cazuri de agresiune 
menţionate în rapoartele de monitorizare din 
ultimii ani ale GEC Nera şi în apariţiile din 
presă sunt tăierile de arbori din interiorul şi 
zona de vecinătate a parcurilor din sudul 
Banatului care au afectat rezervaţiile 
naturale Groposu, Buhui - Mărghitaş, Gârlişte, 
Izvoarele Nerei precum şi cursul pârâurilor 
Semenic şi Miniş. 

Odată cu implementarea proiectului STOP 
tăierilor ilegale de arbori în pădurile din 

zona parcurilor naturale plasate în sudul Banatului, GEC Nera a avut disponibile în primul rând,  
resursele financiare necesare pentru a le pune la dispoziţia voluntarilor organizaţiei în vederea 
unei monitorizări într-un cadru organizat a cazurilor de tăieri de arbori din interiorul parcurilor, 
care au continuat să aibă loc şi pe perioada de implementare a proiectului. 

Proiectul a contribuit la creşterea gradului de responsabilitate a autorităţilor teritoriale în ce 
priveşte implementarea politicilor publice în domeniul protecţiei naturii şi la o mai mare 
implicare civică a localnicilor, în special a tinerilor voluntari, în reducerea tăierilor ilegale de 
arbori. În acelaşi timp a crescut gradul de informare/sensibilizare a cetăţenilor la nivelul 
comunităţilor locale în legătură cu nevoia de protejare a pădurilor din cele două parcuri 
naţionale.  

Monitorizările din cadrul proiectului au fost realizate cu sprijinul financiar al FONDULUI 
PENTRU INOVARE CIVICĂ,  un program finanţat de Trust for Civil Society in Central and Eastern 
Europe, sponsorizat de Raiffeisen Bank şi administrat de Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii 
Civile. 

Tăieri de arbori la Gârlişte în zona de vecinătate a PN 
Semenic – Cheile Caraşului 

http://www.fdsc.ro/
http://www.fdsc.ro/
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De ce watchdog şi advocacy pentru stoparea activităţilor antropice care 
agresează pădurile din parcurile naţionale Semenic-Cheile Caraşului şi Cheile 

Nerei – Beuşniţa ? 
 

Tăierile ilegale sau abuzive de arbori 
în parcurile naţionale Semenic – Cheile 
Caraşului şi Cheile Nerei - Beuşniţa sunt 
cunoscute la nivelul Ministerului Mediului, 
Apelor şi Pădurilor şi a structurilor 
teritoriale ale acestuia datorită 
protestelor şi notificărilor repetate ale 
GEC Nera şi ale altor ONG-uri precum şi a 
mediatizării acestora în presă. Aceste 
tăieri de arbori s-au produs datorită lipsei 
de fermitate a autorităţilor din structura 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
care ar fi trebuit să impună respectarea 
de către administratorii de păduri, 
administratorii de parcuri şi operatorii din 
parchete a Legii Ariilor Naturale Protejate 
şi a Codului Silvic. Din păcate, în unele 
cazuri, autorităţile au dat senzaţia că se 
transformă în „avocaţi” ai operatorilor 
care exploatează masa lemnoasă în 
interiorul parcurilor. 

Prin realizarea de către GEC Nera a 
activităţilor de watchdog şi advocacy 
pentru stoparea tăierilor ilegale de arbori 
se introduc în acest schimb neputincios de 
mingi între autorităţi, o categorie de 
actori mult mai motivaţi pentru stoparea 
acestor agresiuni. Este vorba de 
societatea civilă reprezentată de către 
ONG-uri şi mass media independentă. 

Este de aşteptat ca prin implemen-
tarea acestui proiect, sub presiunea noilor 
actori, autorităţile din structura Ministe-

rului Mediului Apelor şi Pădurilor, în calitatea lor de factori direct responsabili de stoparea 
tăierilor abuzive şi ilegale de arbori în parcuri, să acţioneze în viitor mai eficient pentru a asigura 
protecţia şi conservarea acestui patrimoniu care, în multe privinţe, este unic în Europa. 

 

Reglementări actuale privind tăierile de arbori permise în parcurile naţionale 
Semenic - Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa care au permis 

aprecierea legalităţii tăierilor în cazurile  
identificate de către GEC Nera. 

 

Zonarea internă a parcurilor naţionale. Conform art.22 din OUG nr.57/2007 aprobată prin 
Legea 73/2015, zonele interne ale  parcurilor naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei 
Beuşniţa definite prin planurile de management sunt următoarele: 

►Zonele cu protecţie strictă, sunt zonele din ariile naturale protejate, de mare importanţă 
ştiinţifică, ce cuprind zone sălbatice în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul 
acestora a fost foarte redus.  

►Zonele de protecţie integrală, cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural 
din interiorul ariilor naturale protejate. 

Tăieri de arbori la Gârlişte în zona de vecinătate a PN Semenic – 
Cheile Caraşului 
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► Zonele de conservare durabilă (zone-tampon), nu se includ în zonele cu protecţie integrală, 
strictă sau de dezvoltare durabilă a activităţilor umane şi fac trecerea  între  zonele  cu  protecţie  
integrală  şi  cele  de  dezvoltare durabilă.  

►Zonele de dezvoltare durabilă, sunt zonele în care se permit activităţi de 
investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de 
utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative 
asupra biodiversităţii.  

Reglementarea tăierilor de arbori în 
funcţie de zonarea internă. 

♠ În zonele cu protecţie strictă sunt 
interzise tăierile de arbori; 

♠ În zonele de protecţie integrală, de 
regulă, este interzisă tăierea arborilor. 
Excepţie fac: 

●Acţiunile de înlăturare a efectelor 
calamităţilor care se fac la propunerea 
administraţiei ariei naturale protejate, cu 
avizul consiliului ştiinţific, în baza 
aprobării autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură. 

●Acţiunile de combatere a înmulţirii în 
masă a dăunătorilor forestieri, care 
necesită evacuarea materialului lemnos 
din pădure în cazul în care apar focare de 
înmulţire, la propunerea administraţiei 
ariei naturale protejate, cu avizul 
consiliului ştiinţific şi in baza aprobării 
autorităţii publice centrale care răspunde 
de silvicultură; 

♠ În zonele de conservare durabilă se 
pot face tăieri de arbori pentru: 

●Acţiunile de înlăturare a efectelor 
calamităţilor, care se fac la propunerea 
administraţiei ariei naturale protejate, în 

baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 
●Activităţile de protecţie a pădurilor, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure 

în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administraţiei ariei 
naturale protejate, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură; 

●Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe 
promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se 
manifestă atacuri de dăunători ai pădurii care se pot extinde pe suprafeţe întinse, în primul rând 
de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie strictă sau integrală. În restul zonei sunt permise 
tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor precum: 
tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi 
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu perioada de 
regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de planurile 
de management ale parcurilor şi de ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate;  

♠ În zonele de dezvoltare durabilă se pot face tăieri de arbori pentru: 
●Lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;  
●Aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor 

precum: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinarit, tratamentul tăierilor grădinărite si 
cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul 
tăierilor succesive clasice ori în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi 
zăvoaie de plop şi salcie. În zonele de dezvoltare durabilă din parcurile naţionale se poate aplica 

Popunere în cadrul proiectului planului de management  
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tratamentul tăierilor rase în arboretele de molid 
pe suprafeţe de maximum 1 ha, precum şi 
tratamentul tăierilor rase în parchete mici în 
arboretele de plop euramerican.  

La data implementării proiectului, planurile 
de management al celor două parcuri nu erau 
aprobate prin Ordin al Ministerului Mediului 
Apelor şi Pădurilor.  

În cazul Parcului Naţional Semenic - Cheile 
Caraşului proiectul planului de management 
2013 – 2017 era depus la Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Mediului în vederea promovării 
pentru obţinerea ordinului de aprobare din 
partea MMAP. Autorităţile din subordinea MMAP, 
cu atribuţii directe în zona de implementare a 
proiectului, aveau însă obligaţia să acţioneze 
pentru respectarea acestui document chiar şi în 
absenţa unui ordin de aprobare al ministrului 
deoarece şi-au dat acceptul asupra conţinutului 
documentului la diferite faze de elaborare. 

În cazul Parcului Naţional Cheile  Nerei – 
Beuşniţa proiectul planului de management era 
în curs de elaborare. Autorităţile din subordinea 
MMAP, cu atribuţii directe în zona de 
implementare a proiectului, aveau însă obligaţia 
să acţioneze pentru respectarea unei versiuni a 
proiectului de plan de management finalizat în 
anul 2010 deoarece şi-au dat acceptul asupra 

conţinutului acestui document în diferite faze de elaborare. 
 

Prezentarea activităţilor de voluntariat destinate monitorizarării alternative 
a tăierilor abuzive şi ilegale de arbori şi a etapelor de elaborare a planului de 

acţiune pentru combaterea acestor tăieri. 
 

Scopul monitorizării alternative a activităţilor antropice care agresează pădurile din 
zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa. 

Monitorizarea alternativă, prin activităţi de voluntariat, a stării pădurilor din zona parcurilor 
naţionale Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa a reprezentat una din activităţile 
principale ale Grupului Ecologic de Colaborare Nera în cadrul proiectului. Prin această activitate 
voluntarii care activează în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera, au colectat informaţii 
privind starea pădurilor şi despre cele mai frecvente şi relevante activităţi antropice care 
agresează aceste păduri. 

Informaţiile au fost percepute la nivelul simţurilor umane de bază iar abilităţile de selectare a 
acestor informaţii, în funcţie de relevanţa lor pentru scopul propus, au fost dobândite de către 
voluntari în urma unui curs intern de abilitare realizat de asemenea în cadrul implementării 
acestui proiect. Aceste informaţii au fost înscrise în formulare (fişe) de monitorizare alternativă 
la care se anexează hărţi cu localizarea cazurilor monitorizate şi imagini relevante privind 
fenomenele de agresiune. 

Pe baza acestor informaţii, GEC Nera a întocmit rapoarte periodice de monitorizare, incluzând 
concluzii privind starea pădurilor din zona monitorizată precum şi recomandări pentru autorităţile 
direct reponsabile de protecţia pădurilor în ariile naturale protejate.  

Ulterior aceste rapoarte au fost distribuite şi altor factori implicaţi în protecţia pădurilor 
precum agenţi economici, Primării, Poliţie, ONG-uri, populaţia locală, presă etc. 

Propunere în cadrul proiectului planului de management  
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În ce priveşte autorităţile publice direct 
reponsabile de protecţia pădurilor în ariile 
naturale protejate, acestora li s-a cerut, în 
baza Legii 544/2001, un punct de vedere în 
legătură cu acţiunile pe termen scurt şi mediu 
ce urmează a fi întreprinse pentru stoparea 
agresiunilor împotriva pădurilor din aria 
proiectului. 

Rapoartele de monitorizare au avut rolul de 
a furniza autorităţilor informaţii alternative/ 
complementare ce provin din zona societăţii 
civile cu scopul de a contribui la funda-
mentarea de decizii corecte care să prevină şi 
să stopeze fenomenele de agresiune împotriva 
pădurilor din ariile naturale protejate.  

În acelaşi timp, aceste rapoarte au 
reprezentat o atitudine civică asumată de 
către GEC Nera şi o implicare în activităţi 
concrete destinate protecţiei pădurilor din 
ariile naturale protejate. 

Zonele şi perioadele de monitorizare: 
a) În perioada iulie – noiembrie 2014 s-a 

realizat o monitorizare permanentă a pădurilor 
din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului 
pe urmatoarele sectoare: 

-Pe teritoriul comunei Goruia, satul 
Gârlişte, s-a monitorizat zona şi interiorul 
rezervaţiei naturale Gârlişte de către agenţii 
ecologici voluntari locali ai GEC Nera.  

-Pe teritoriul oraşului Anina, incluzând zona 
Celnic – Mărghitaş, s-a monitorizat zona şi 
interiorul rezervaţiei naturale Buhui-Mărghitaş, 

printr-o acţiune în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera. 
b) În perioada octombrie – noiembrie 2014 s-a realizat o monitorizare a pădurilor din Parcul 

Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa pe teritoriul oraşului Oraviţa, satul Ciclova Montană, în zona şi în 
interiorul rezervaţiei naturale Valea Ciclovei 
– Ilidia, printr-o acţiune în cadrul centrului 
de voluntariat al GEC Nera. 

c) În perioada noiembrie 2014 s-a 
monitorizat cursul pârâului Semenic pe 
teritoriul comunei Văliug, în zona de 
vecinătate a PN Semenic - Cheile Caraşului.  
Monitorizarea a fost făcută de către agenţii 
ecologici voluntari locali ai GEC Nera. 

d) În perioada aprilie – mai 2015 s-a 
monitorizat zona de protecţe integrală a PN 
Semenic - Cheile Caraşului aferentă 
cantonului silvic Jervani, pe malul drept al 
Ogaşului Moş Alexe. Monitorizarea a fost 
făcută de către agenţii ecologici voluntari 
locali ai GEC Nera. 

Monitorizarea de către voluntari a tăierilor de arbori în 
rezervaţia naturală Buhui - Mărghitaş 

Monitorizarea de către voluntari a tăierilor de arbori pe 
pârâul Semenic 
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Elaborarea planului de măsuri 
pentru combaterea tăierilor ilegale de 
arbori. 

Concluziile raportelor de monitorizare 
au fost trimise factorilor interesaţi în 
combaterea tăierilor ilegale de arbori din 
aria celor două parcuri, incluzând 
autorităţi/instituţii cu responsabilităţi 
directe, Primării,  organizaţii ale societăţii 
civile, grupuri structurate de cetăţeni, 
operatori economici în pădurile din aria 
parcurilor etc . Autorităţilor/instituţiilor 
cu responsabilităţi directe în combaterea 
tăierilor ilegale de arbori în zona celor 
două parcuri naţionale li s-a cerut şi 
propuneri pentru combaterea fenomenului 

pentru cazurile cele mai relevante identificate de către GEC Nera. 
Pe baza propunerilor primite, GEC Nera a elaborat un proiect de plan de măsuri prioritare care 

a fost dezbătut în luna februarie 2015, în cadrul unui workshop la care au fost invitaţi 
reprezentanţi ai tuturor factorilor implicaţi. Proiectul planului de măsuri a fost adoptat prin 
consens de către participanţi iar implementarea lui a fost monitorizată de către GEC Nera pe 
perioada martie  - iulie 2015. 

Până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului, autorităţile/instituţiile pubice cu 
responsabilităţi directe în combaterea tăierilor ilegale de arbori s-au implicat în realizarea a 65 % 
din măsurile prioritare incluse în planul de combatere a tăierilor ilegale de arbori. 
 

Monitorizarea de către voluntari a tăierilor de arbori în 

rezervaţia naturală Valea Ciclovei - Ilidia 



 

Plan de măsuri   
pentru combaterea agresiunilor împotriva pădurilor din parcurile naţionale Semenic - Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa, 
în cadrul proiectului  STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona parcurilor naturale plasate în sudul Banatului elaborat 

pe baza activităţilor de watchdog şi advocacy. 
 

Denumirea activităţii/ situaţiei 
cu impact negativ asupra  
protecţiei şi conservării 
pădurilor constatată în 
rapoartele de monitorizare ale 
GEC Nera 

Factori cu 
responsabilităţi  
directe în 
combaterea ac-
tivităţilor cu 
impact negativ 
asupra  pădurilor  

Solicitări concrete de 
combatere a 
activităţilor cu imact 
negativ asupra  
pădurilor care decurg 
din legislaţia naţională 
de mediu sau Aquis-ul 
Comunitar pe care 
GEC Nera le-a solicitat 
autorităţilor pe 
perioada de 
implementare a 
proiectului. 

Măsuri concrete de 
combatere a 
activităţilor cu 
imact negativ 
asupra  pădurilor, 

care decurg din 
legislaţia naţională 
de mediu sau din  
Aquis-ul 
Comunitar, realiza-
te până la înce-
putul activităţilor 
de monitorizare a 
implementării pla-
nului de măsuri 
(luna februarie 
2015) 

Măsuri concrete de 
combatere a activităţilor cu 
imact negativ asupra  
pădurilor, care decurg din 
legislaţia  naţională de mediu 
sau Aquis-ul Comunitar, 
realizate până la 31.07.2015, 
care au fost monitorizate de 
către GEC Nera . 

Măsuri specifice ce privesc cazurile punctuale monitorizate în cadrul proiectului 
care sunt în competenţa autorităţilor/instituţiilor publice teritoriale din judeţul Caraş – Severin 

Tăieri de arbori pe teritoriul 
comunei Goruia, satul Gârlişte, pe 
raza Ocolului Silvic Oraviţa,  în 
zona şi posibil  în interiorul 
rezervaţiei naturale Gârlişte 
aparţinând PN Semenic – Cheile 
Caraşului. Au fost încălcate Codul 
Silvic şi posibil Legea Ariilor 
Naturale Protejate. 
 

Descriere. La începutului traseului turistic 
Cheile Gârliştei, operatorul care a 
exploatat masa lemnoasă a răvăşit în mod 
sever peisajul traseului prin abandonarea 

Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic şi 
Vânătoare Timişoara 
prin Inspectoratul de 
Regim Silvic şi 
Vânătoare Caraş -
Severin  

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet şi 
Ocolul Silvic Oraviţa a Codului 
Silvic în zona tăierilor de 
arbori monitorizată de către 
GEC Nera şi comunicarea 
măsurilor luate pentru intrarea 
în legalitate.  

-Controale efectuate în 
urma notificării  GEC Nera, 
în lunile octombrie – 
noiembrie 2014 privind 
respectarea Codului Silvic.  

  

 -Aplicare de sancţiuni privind Codul Silvic 
pentru operatorul de masă lemnoasă.  
-Plan de conformare finalizat la incheierea 
în martie 2015 a exploatării de masă 
lemnoasă.  
Concluzia GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Comisariatul Judeţean 
al Gărzii de Mediu Caraş 
– Severin  

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Oraviţa şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  Legii Ariilor 
Naturale Protejate în zona 
tăierilor de arbori monitorizată 
de către GEC Nera şi 

-Controale efectuate în 
lunile octombrie – noiembrie 
2014, în baza notificării GEC 
Nera,  privind respectarea 
Legii Ariilor Naturale 
Protejate.  
 
 

Nu au fost recunoscute încălcări ale legii. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Nu se acceptă concluzia CJGM CS 
urmând ca GEC Nera să continue 
investigaţiile după ce partenerul APM Caraş – 
Severin va intra, estimativ la sfârşitului 
anului 2015, în posesia unui sistem oficial 
de coordonate geodezice ale bornelor de la 
limita PN Semenic -Cheile Caraşului. Se 
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de crengi şi buturugi dezrădăcinate la locul 
de tăiere, tăieri ale arborilor practicate la 
înălţime mare faţă de suprafaţa solului, 
destabilizarea solului din zona de tăiere 
prin căi de acces nou create şi circulaţia 
utilajelor de exploatare iar ca urmare a 
acestei situaţii ploile au spălat cantităţi 
mari de pământ pe care l-a transportat 
peste păşunile, grădinile şi în gospodăriile 
cetăţenilor din satul Gârlişte.  

 

comunicarea măsurilor luate 
pentru intrarea în legalitate. 

apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul  nu a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice – 
ICAS Bucureşti 

Elaborarea amenajamentelor 
silvice în zona monitorizată de 
către GEC Nera  

-A furnizat GEC Nera 
coordonatele geodezice, cu 
precizarea că sunt calculate 
în birou, ale bornelor de la 
limita PN Semenic – 
Caraşului din zona 
rezervaţiei Gârlişte.  
 

Coordonatele furnizate de ICAS Bucureşti nu 
corespund cu coordonatele din teren ale 
bornelor indicate de sistemul GPS. 
Diferenţele sunt foarte mari pentru a avea o 
concluzie riguroasă. S-a solicitat OS Oraviţa 
realizarea unui sistem real şi oficial de 
coordonate geodezice pe baza căruia să 
continue investigaţiile.  La sfârşitul 
perioadei de implementare a proiectului nu 
exitau fonduri pentru plata acestei operaţii. 
Instituţia vizată nu este autoritate publica. 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş - Severin 

Controlul implicării 
autorităţior aflate în 
coordonarea Instituţiei 
Prefectului în stoparea 
încălcării legislaţiei privind 
tăierile de arbori în zona 
monitorizată de către GEC 
Nera.  

A solicitat ITRSV si CJCM un 
raport privind respectarea 
legalitatii in parchetul de la 
Gârlişte. 

Rapoartele ITRSV si CJCM au fost trimise la 
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş – 
Severin. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate 

Primăria Comunei 
Goruia 

Punct de vedere privind 
impactul nerespectării Codului 
Silvic în parchetul din zona 
Gârlişte aupra comunităţilor 
locale. 

A furnizat puncte de vedere 
privind impactul asupra 
comunităţilor locale în ce 
priveşte încălcarea Codului 
Silvic. 

A continuat  furnizarea de  puncte de 
vedere privind impactul asupra 
comunitatilor locale in ce priveste 
încălcarea Codului Silvic. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

 GEC Nera a realizat activităţi 
de wachdog şi advocacy 
descrise la pct. 4.1.b şi pct 
4.2 al cererii de finanţare . 
Au fost primite informaţii de 
sprijin de la patru persoane 
fizice care au monitorizat 
individual zona tăierilor. 

GEC Nera a realizat activităţi de wachdog şi 
advocacy descrise la pct. 4.1.b, pct 4.2.a şi  
4.2.b,  al cererii de finanţare . Au fost 
primite informaţii de sprijin de la şase  
persoane fizice şi două ONG-uri care au 
monitorizat individual zona tăierilor. 

Tăieri de arbori pe teritoriul 
oraşului Anina, pe raza Ocolului 
Silvic Anina,  în zona şi în 
interiorul rezervaţiei naturale 
Buhui – Mărghitaş aparţinând PN 
Semenic – Cheile Caraşului. Au 

Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic şi 
Vânătoare Timişoara şi 
Inspectoratul de Regim 
Silvic şi Vânătoare Caraş 
- Severin  

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet şi 
Ocolul Silvic Anina a Codului 
Silvic în zona tăierilor de 
arbori monitorizată de către 
GEC Nera şi comunicarea 
măsurilor luate pentru intrarea 
în legalitate.  

-Controale efectuate în zona 
notificată de către GEC Nera 
privind respectarea Codului 
Silvic.  
 

-Aplicare de sancţiuni privind Codul Silvic 
pentru lucrătorii din Ocolul Silvic Anina.  
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 
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fost încălcate Codul Silvic şi Legea 
Ariilor Naturale Protejate prin 
tăieri de arbori   în interiorul 
zonei de protecţie strictă Buhui – 
Mărghitaş. 
 

Descriere. Pe drumul forestier dintre 
Celnic şi lacul Mărghitaş au fost 
identificate 50 de cioate cu tăietură 
recentă, acoperite de rumeguş, şi 8 
trunchiuri de arbori pe marginea drumului 
pregătite pentru încărcare în mijloace de 
transport.  
În imediata apropiera a lacului Mărghitaş s-
au executat o casă de vacanţă şi trei stâne. 
În zona rezervaţiei sunt în lucru multe 
parchete de exploatare autorizată a masei 
lemnoase. 

 

Comisariatul Judeţean 
al Gărzii de Mediu Caraş 
– Severin  

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Anina şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  Legii Ariilor 
Naturale Protejate în zona 
tăierilor de arbori monitorizată 
de către GEC Nera şi 
comunicarea măsurilor luate 
pentru intrarea în legalitate. 

-Controale efectuate în în 
zona notificată de către GEC 
Nera în lunile octombrie – 
noiembrie 2014 privind 
respectarea Legii Ariilor 
Naturale Protejate. Au fost 
constatate încălcări ale legii. 
 

-Plan de conformare  pentru Adm.PN 
Semenic Cheile  - Caraşului şi Primăria Anina 
cu finalizare în luna martie 2015. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Caraş 
– Severin  

 Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Anina şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  reglementărilor 
emise de APM în baza Legii 
Ariilor Naturale Protejate, în 
zona tăierilor de arbori 
monitorizată de către GEC 
Nera.  

A furnizat GEC Nera, în 
calitate de partener în 
cadrul proiectului, un punct 
de vedere privind 
respectarea   
reglementărilor emise de 
APM în baza Legii Ariilor 
Naturale Protejate, în zona 
tăierilor de arbori 
monitorizată de către GEC 
Nera. 

A continuat să furnizeze GEC Nera, în 
calitate de partener în cadrul proiectului, 
un punct de vedere privind respectarea   
reglementărilor emise de APM în baza Legii 
Ariilor Naturale Protejate, în zona tăierilor 
de arbori monitorizată de către GEC Nera. 
Concluzia  GEC Nera:  Se apreciază că în 
cadrul acestei măsuri proiectul a contribuit 
la creşterea responsabilităţii autorităţii 
implicate. 

Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Caraş - 
Severin 

Sancţionarea activităţilor 
infracţionale sub aspectul 
tăierilor ilegale de arbori. 

-Controale efectuate  în 
zona şi interiorul zonei de 
protecţie integrală a 
rezervaţiei Buhui – Mărghitaş 
în lunile octombrie – 
noiembrie 2014.  

A sancţionat contravenţional o persoană din 
cadrul Ocolului Silvic Anina. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş - Severin 

Controlul implicării 
autorităţior aflate în 
coordonarea Instituţiei 
Prefectului în stoparea 
încălcării legislaţiei privind 
tăierile de arbori în zona 
monitorizată de către GEC 
Nera.  

A solicitat ITRSV si CJCM un 
raport privind respectarea 
legalitaţii în zona şi 
interiorul rezervaţiei 
Naturale Buhui Mărghitaş.  

Rapoartele ITRSV si CJGM au fost trimise 
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş – 
Severin. 
Concluzia GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

 GEC Nera a realizat activităţi 
de wachdog şi advocacy 
descrise la pct. 4.1.b şi pct 
4.2 al cererii de finanţare  . 
Au fost primite informaţii de 
sprijin de 2 persoane fizice 
care au monitorizat 
individual zona tăierilor. 

GEC Nera a realizat activităţi de wachdog şi 
advocacy descrise la pct. 4.1.b, pct 4.2.a şi  
4.2.b,  al cererii de finanţare . Au fost 
primite informaţii de sprijin de la şase  
persoane fizice şi două ONG-uri care au 
monitorizat individual zona tăierilor. 

Tăieri de arbori pe teritoriul 
Comunei Văliug şi Teregova, pe 
raza Ocolului Silvic Văliug, în 
zona de vecinătate a   PN 
Semenic - Cheile Caraşului şi 

Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic şi 
Vânătoare Timoşoara 
prin Inspectoratul de 
Regim Silvic şi 
Vânătoare Caraş -

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet şi 
Ocolul Silvic Văliug a Codului 
Codului Silvic în zona tăierilor 
de arbori monitorizată de 
către GEC Nera şi comunicarea 
măsurilor luate pentru intrarea 

Controale efectuate în zona 
notificată de către GEC Nera 
privind respectarea Codului 
Silvic.  
 
 

Nu au fost recunoscute încălcări ale Codului 
Silvic. Nu se acceptă concluzia ITRSV 
deoarece există informaţii clare că au fost 
depozitate cantităţi mari de buşteni în albia 
pârâului Semenic şi a îngropării unor arbori 
vii în rambleul drumurilor.  
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
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posibil în interiorul zonei de 
protecţie integrală a rezervaţiei 
Izvoarele Nerei. 
 

Descriere. Au fost depozitate cantităţi 
mari de buşteni, atât pe marginea 
drumului de acces în exploatare cât şi în 
albia pârâului Semenic. Buştenii din albia 
pârâului prezintă risc mare de a fi luaţi de 
posibile viituri şi transportaţi până în 
localităţile din aval unde pot bloca 
scurgerea apei pe sub poduri, respectiv 
inundarea gospodăriilor cetăţenilor. 
Drumurile noi de exploatare executate de 
operator s-au făcut cu îngroparea unor 
arbori vii în rambleul drumurilor. 
Nu au putut fi identificate bornele care 
delimitează unităţile amenajistice de la 
limita Parcului.  

Severin  în legalitate. proiectul nu a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Comisariatul Judeţean 
al Gărzii de Mediu Caraş 
– Severin 

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Văliug şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  Legii Ariilor 
Naturale Protejate în zona 
tăierilor de arbori monitorizată 
de către GEC Nera şi 
comunicarea măsurilor luate 
pentru intrarea în legalitate 

Controalele efectuate în 
zona notificată de către GEC 
Nera privind respectarea 
Codului Silvic.  
 
Concluzia  GEC Nera: Nu se 
admite concluzia CJGM CS 
urmând ca GEC Nera să 
obţină de la ICAS 
coordonatele geodezice ale 
bornelor de limită a parcului 
şi  să continuie investigaţiile 
pentru a se convinge dacă 
exploatarea de arbori a 
depăşit sau nu limita PN 
Semenic - Cheile Caraşului 

Nu au fost recunoscute încălcări ale Legii 
Ariilor Naturale Protejate sub aspectul 
taierilor de arbori in PN Semenic Cheile 
Caraşului. 
 Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Nu se admite concluzia CJGM CS urmând 
ca GEC Nera să continuie investigaţiile după 
ce partenerul APM Caraş – Severin va intra, 
estimativ la sfârşitului anului 2015, în 
posesia unui sistem de oficial de coordonate 
geodezice ale bornelor de la limita PN 
Semenic – Cheile Caraşului. 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş - Severin 

- Controlul implicării 
autorităţior aflate în 
coordonarea Instituţiei 
Prefectului în stoparea 
încălcării legislaţiei privind 
tăierile de arbori în zona 
monitorizată de către GEC 
Nera. 

A solicitat ITRSV si CJCM un 
raport privind respectarea 
legalităţii în parchetele din 
raza OS Văliug 

Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate 

Organizaţii ale 
societăţii civile 

 GEC Nera a realizat activităţi 
de wachdog şi advocacy 
descrise la pct. 4.1.b şi pct 
4.2 al cererii de finanţare . 
Au fost primite informaţii de 
sprijin de 2 persoane fizice 
care au monitorizat 
individual zona tăierilor. 

GEC Nera a realizat activităţi de wachdog şi 
advocacy descrise la pct. 4.1.b, pct 4.2.a şi  
4.2.b,  al cererii de finanţare.  Au fost 
primite informaţii de sprijin de la trei  
persoane fizice şi patru ONG-uri care au 
monitorizat 

Tăieri de arbori în zona de 
protecţie integrală a PN Semenic - 
Cheile Caraşului aferentă 
cantonului silvic Jervani, 
aparţinând OS Reşiţa,  pe malul 
drept al Ogaşului Moş Alexe. 
  

Descriere. Au fost tăiaţi în cea mai mare 
parte arbori sănătoşi dar şi o mică 
cantitate de arbori afectaţi de rafale 
puternice de vânt. Unii arbori au fost în 
albia ogaşului Moş Ene. Buştenii din albia 
pârâului prezintă risc mare de a fi luaţi de 
posibile viituri şi transportaţi până în 
localităţile din aval unde pot bloca 

Inspectoratul Teritorial 
de Regim Silvic şi 
Vânătoare Timişoara şi 
Inspectoratul de Regim 
Silvic şi Vânătoare Caraş 
-Severin  

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet şi 
Ocolul Silvic Reşiţa a Codului 
Silvic în zona tăierilor de 
arbori monitorizată de către 
GEC Nera şi comunicarea 
măsurilor luate pentru intrarea 
în legalitate.  

-Controale efectuate în zona 
notificată de către GEC Nera 
privind respectarea Codului 
Silvic.  
 

-Aplicarea de sancţiuni privind Codul Silvic 
pentru lucrători din Ocolul Silvic Reşiţa.  
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 

Comisariatul Judeţean 
al Gărzii de Mediu Caraş 
– Severin 

Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Reşiţa şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  Legii Ariilor 
Naturale Protejate în zona 
tăierilor de arbori monitorizată 
de către GEC Nera şi 

-Controale efectuate  în 
zona notificată de către GEC 
Nera în luna mai 2015 
privind respectarea Legii 
Ariilor Naturale Protejate. 
Au fost constatate încălcări 
ale legii. 
 

-Plan de conformare  pentru Adm. PN 
Semenic - Cheile Caraşului şi Ocolul Silvic 
Reşiţa cu finalizare în luna iulie 2015. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate. 
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scurgerea apei pe sub poduri, respectiv 
inundarea gospodăriilor cetăţenilor. Nu 
există incertitudini privind încadrarea 
localizării partidei de tăiere a arborilor în 
aria de protecţie integrală a PN Semenic - 
Cheile Caraşului deoarece amplasamentul 
tăierilor este în mijlocul acestei zone, 
definită prin proiectul  Planului de  
Management al Parcului, care este postat 
pe pagina web a Administraţiei Parcului 
Naţional Semenic – Cheile Caraşului ca 
document strategic pentru perioada 2014 – 
2017. 

comunicarea măsurilor luate 
pentru intrarea în legalitate. 

Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Caraş 
– Severin  

 Controlul respectării de către 
operatorul din parchet, Ocolul 
Silvic Reşiţa şi Adm. Parcul 
Naţional Semenic – Cheile 
Caraşului a  reglementărilor 
emise de APM în baza Legii 
Ariilor Naturale Protejate, în 
zona tăierilor de arbori 
monitorizată de către GEC 
Nera.  

A furnizat GEC Nera, în 
calitate de partener în 
cadrul proiectului, un punct 
de vedere privind 
respectarea   
reglementărilor emise de 
APM în baza Legii Ariilor 
Naturale Protejate, în zona 
tăierilor de arbori 
monitorizată de către GEC 
Nera. 

A continuat să furnizeze GEC Nera, în 
calitate de partener în cadrul proiectului, 
un punct de vedere privind respectarea   
reglementărilor emise de APM în baza Legii 
Ariilor Naturale Protejate, în zona tăierilor 
de arbori monitorizată de către GEC Nera. 
Concluzia GEC:  Se apreciază că în cadrul 
acestei măsuri proiectul a contribuit la 
creşterea responsabilităţii autorităţii 
implicate. 

Instituţia Prefectului 
Judeţul Caraş - Severin 

Controlul implicării 
autorităţior aflate în 
coordonarea Instituţiei 
Prefectului în stoparea 
încălcării legislaţiei privind 
tăierile de arbori în zona 
monitorizată de către GEC 
Nera.  

A solicitat ITRSV si CJCM un 
raport privind respectarea 
legalitaţii în zona şi 
interiorul zonei de protecţie 
integrală  de la cantonul 
Jervani.  

Rapoartele ITRSV si CJGM au fost trimise la 
Instituţia Prefectului Judeţul Caraş – 
Severin. 
Concluzia  GEC Nera şi a partenerului APM 
CS:  Se apreciază că în cadrul acestei măsuri 
proiectul a contribuit la creşterea 
responsabilităţii autorităţii implicate 

Măsuri comune ce privesc toate cazurile monitorizate în cadrul proiectului 
care sunt în competenţa factorilor majori de decizie 

Un număr prea mare de 
exploatări de masă lemnoasă 
deschise în zona de vecinătate a 
parcurilor. 
 

Descriere. Există un număr mare de 
parchete deschise în zona de vecinătate a 
parcurilor, aşa cum este ea definită în 
proiectele de Plan de Management ale 
acestora. Propunerile de exploatări de 
masă lemnoasă cu ocazia întocmirii 
proiectului amenajamentului  silvic şi 
ulterior autorizarea acestora se face fără a 
se lua în consideraţie riscul că operatorii 
care taie arbori în parchetele  
înfiinţate la limita parcurilor nu pot fi 
controlaţi în permanenţă de către 
administraţiile parcurilor, ITRSV şi 
personalul ocoalelor silvice. Aceştia au 
tendinţa de a se extinde şi a tăia în mod 

Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor 

Evitarea deschiderii de noi 
parchete în zona de 
vecinătate a parcurilor şi un 
mai bun control din partea 
structurilor din subordine 
privind respectarea 
prevederilor Legii Ariilor 
Naturale protejate incluse 
în proiectul de plan de 
management ale parcurilor 
în faza de întocmire a 
amenajamentelor silvice.  

Măsura se aplica pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplica pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea mă 
surii va fi urmarită in perioada de 
continuare a proiectului după incetarea 
finanţării. 

APM Caraş - Severin Monitorizarea întocmirii 
amenajamentului silvic în 
zona de vecinătate a 
parcurilor 

A furnizat GEC Nera, în 
calitate de partener în 
cadrul proiectului, un punct 
de vedere privind evoluţia 
respectării  Legii Ariilor 
Naturale Protejate cu ocazia 
întocmirii amenajamentului 
silvic în aria celor două 
parcuri. 

A continuat să furnizeze GEC Nera, puncte 
de vedere privind evoluţia respectării  Legii 
Ariilor Naturale Protejate cu ocazia 
întocmirii amenajamentului silvic în aria 
celor două parcuri 
Concluzia  GEC Nera:  Se apreciază că în 
cadrul acestei măsuri proiectul a contribuit 
la creşterea responsabilităţii autorităţii 
implicate. 
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abuziv sau ilegal şi în interiorul parcurilor. Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice 

Respectarea prevederilor 
Legii Ariilor Naturale 
protejate cu privire la 
amenajamentele silvice în 
zonele de vecinătate ale 
parcurilor acolo unde 
acestea sunt propuse prin 
proiectul de plan de 
management ale parcurilor   

Măsura se aplică pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplică pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea măsurii va fi urmarită în 
perioada de continuare a proiectului după 
încetarea finanţării. 

Realizarea unei baze de date 
privind coordonatele geodezice 
ale bornelor de delimitare a 
Parcului corelată cu poziţia 
bornelor existente în teren 
 

Descriere: Este posibil ca unele exploatări 
autorizate de masă lemnoasă să se facă şi 
în interiorul unor zone de protecţie 
integrală sau zone de protecţie strictă din 
interiorul parcurilor. Acest fapt nu poate  
fi probat cu certitudine, pe  de-o parte, 
datorită lipsei sau deteriorării bornelor de 
marcare a unităţilor amenajistice de la 
limita parcurilor iar pe de altă parte, 
datorită lipsei unei baze de date privind 
coordonate geodezice ale bornelor de 
delimitare a parcurilor corelată cu poziţia 
bornelor existente în teren. 

Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor 

Demersuri la structurile din 
subordine (Romsilva, ICAS) 
pentru bugetarea şi 
realizarea unei baze de 
date privind coordonatele 
geodezice ale bornelor de 
delimitare a celor 2 
parcuri,  corelată cu poziţia 
bornelor existente în teren. 

 

Măsura se aplică pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplică pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea măsurii va fi urmarită în 
perioada de continuare a proiectului după 
incetarea finanţării. 

Institutul de Cercetări 
şi Amenajări Silvice 

Realizarea unei baze de 
date privind coordonate 
geodezice ale bornelor de 
delimitare a parcurilor 
corelată cu poziţia bornelor 
existente în teren. 
 

Măsura se aplică pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplică pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea măsurii va fi urmarită în 
perioada de continuare a proiectului după 
încetarea finanţării. 

Finalizarea şi aprobarea de 
urgenţă a planurilor de 
management al parcurilor. 
 

Descriere: Planurile de management ale 
celor două parcuri nu sunt aprobate prin 
Ordin al Ministrului Mediului. Acest lucru 
permite interpretări diferite ale Legii 
Ariilor Naturale Protejate de către factorii 
direct responsabili de protecţia zonelor 
împădurite din parcuri şi operatorii care 
exploatează arbori în interiorul parcurilor. 
În acest moment zonarea internă a 
parcurilor este acceptată de către 
structurile RNP Romsilva în baza  Ordinul 
522/2003 a Ministerului Agriculturii. Acest 
document este anacronic şi nu corespunde 

Ministerul Mediului şi 
Pădurilor 

Urgentarea finalizării şi 
aprobării prin Ordin al 
Ministrului Mediului a 
planurilor de management a 
celor două parcuri. 

Măsura se aplică pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplică pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea măsurii va fi urmarită în 
perioada de continuare a proiectului după 
încetarea finanţării. 

APM Caraş Severin Colaborarea cu Agenţia 
Naţională de protecţia 
Mediului şi administraţiile 
parcurilor privind 
urgentarea întocmirii şi 
aprobării planurilor de 
management a parcurilor. 

A furnizat GEC Nera, în 
calitate de partener în 
cadrul proiectului, un punct 
de vedere privind evoluţia 
respectării  Legii Ariilor 
Naturale Protejate cu ocazia 
întocmirii amenajamentului 
silvic în aria celor două 
parcuri. 

A continuat să furnizeze GEC Nera, puncte 
de vedere privind evoluţia respectării  Legii 
Ariilor Naturale Protejate cu ocazia 
întocmirii amenajamentului silvic în aria 
celor 2 parcuri. 
Concluzia  GEC Nera:  Se apreciază că în 
cadrul acestei măsuri proiectul a contribuit 
la creşterea responsabilităţii autorităţii 
implicate. 

-Organizaţii ale 
societăţii civile 

 GEC Nera a notificat în 
permanenţă MMAP,  în 
cadrul activităţii de wachdog 
şi advocacy descrise la pct. 

GEC Nera a continuat să  notifice MMAP,  
nevoia aprobării de urgenţă a planurilor de 
management. 
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punctului de vedere, la nivelul anului 2015, 
a consiliilor ştiinţifice ale celor două 
parcuri. Ordinul 522/2003 permite tăieri în 
zone cu arbori seculari, cu mare valoare 
ştiinţifică.  
 

4.1.b nevoia aprobării de 
urgenţă a planurilor de 
management. 

Conflict de interese dintre Regia 
Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi 
administraţiile celor două parcuri 
 

Descriere: RNP Romsilva are interese 
economice şi comerciale în administrarea 
pădurilor din interiorul parcurilor. 
Subcontractarea activităţii de protecţie şi 
conservare a naturii de către RNP Romsilva 
în seama administraţiilor celor două 
parcuri a produs, în fapt, o subordonare de 
către RNP Romsilva a acestor activităţii în 
interesului economico-comercial al regiei. 
Sub presiunile RNP, administraţiile celor 
două parcuri se transforma în „avocaţi” ai 
structurilor RNP Romsilva în cazul 
agresiunilor ce se produc împotriva 
pădurilor. Situaţia fiind cvasigenerală pe 
teritoriul României sunt necesare 
reglementări specifice care să înlăture 
acest conflict de interese. 

Comisia de mediu din 
Camera Deputaţilor şi 
Senat, Guvernul 
României,  
Ministerul Mediului 
Apelor şi Pădurilor 

Notificări privind nevoia 
reglementării conflictului 
de interese dintre Regia 
Naţională a Pădurilor 
ROMSILVA şi administraţiile 
celor două parcuri. 

Măsura se aplica pe termen 
lung şi excede perioada de 
implementare a proiectului. 

Măsura se aplică pe termen lung şi excede 
perioada de implementare a proiectului. 
Implementarea măsurii va fi urmarită în 
perioada de continuare a proiectului după 
încetarea finanţării. 

-Organizaţii ale 
societăţii civile 

 GEC Nera a notificat, în 
cadrul activităţilor de 
wachdog şi advocacy 
descrise la pct. 4.1.b,   
nevoia reglementării 
conflictului de interese 
dintre Regia Naţională a 
Pădurilor ROMSILVA şi 
administraţiile celor două 
parcuri. 

GEC Nera a continuat să notifice nevoia 
reglementării conflictului de interese dintre 
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi 
administraţiile celor două parcuri. 
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Relaţia cu mass media în combaterea tăierilor abuzive şi ilegale de arbori. 
 

Implicarea mediei locale în 
implementarea proiectului s-a făcut în 
cadrul unui concurs de anchete 
jurnalistice privind fenomene relevante 
de tăieri abuzive şi ilegale de arbori. 
Concursul a fost realizat în perioada 
noiembrie 2014 – iulie 2015 de imple-
mentare a proiectului  şi a constat în 
încurajarea şi premierea de către GEC 
Nera a apariţiilor în presa scrisă şi 
electronică a ştirilor şi a anchetelor 
jurnalistice privind tăierile abuzive şi 
ilegale de arbori. În luna iulie 2015 a 
fost organizat la sediul APM Caraş – 
Severin o festivitate de premiere a celor 
mai bune anchete jurnalistice.  

Pe perioada concursului au fost 
difuzate 6 comunicate de presă în momentul producerii unor fenomene relevante de tăieri ilegale 
de arbori şi au fost oferite jurnaliştilor puncte de vedere sub formă de interviuri/participări la 
mese rotunde  precum şi informaţii de natură legislativă cu scopul de a-i sprijini în realizarea 
unor investigaţii corecte. 

În cadrul proiectului a fost realizat şi 
difuzat pe posturile Televiziunii Române 
şi un videoclip promoţional cu o durată 
de 3 minute, incluzând momentele 
importante ale implementării proiectului 
şi cazuri relevante de agresiuni 
împotriva pădurilor din zona celor două 
parcuri.  

 

Impactul implementării 
proiectului: 

 

Impactul nr.1 – Creşterea 
gradului de informare şi înţelegere a 
cetăţenilor din comunităţile locale,  
privind nevoia de implicare în 
combaterea tăierilor ilegale de arbori. 
Indicatorul de impact folosit a fost 
evoluţia gradului de informare a 
cetăţenilor privind nevoia de implicare 
în combaterea activităţilor ilegale.  

Evaluarea indicatorului de impact a fost realizată pe baza unui sondaj operat prin chestionare. 
Valoarea indicatorului la sfârşitul proiectului indică o creştere a gradului de informare cu 71 %. 

Impactul nr.2 – Creşterea gradului de implicarea a autorităţilor/instituţiilor publice în 
combaterea  tăierilor ilegale de arbori.  Indicatorul de impact folosit a fost evoluţia gradului de 
implicare. Evaluarea indicatorului a fost realizată în cadrul unui raport privind gradul de implicare 
a instituţiilor/autorităţilor instituţiilor publice. Valoarea indicatorului la sfârşitul proiectului 
indică o creştere a gradului de implicare cu 56 %. 

Lansarea concursul de anchete jurnalistice la sediul partenerului 
APM Caraş - Severin 

Dezbatere privind tăierile abuzive şi ilegale de arbori  
pe postul Banat TV 


