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Domogled – Valea Cernei  

 

 

 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

A realizat Garda 
Forestieră Timişoara 

controale pentru 
prevenirea tăierilor 

ilegale de arbori în 
pădurile Reşiţei ? 

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera a 
monitorizat în ultimele  11 
luni tăierile de arbori în 
parcele, de pe Dealul Cioara; 
deasupra caselor de pe 
strada Murelor  şi în zona 
Minda, toate situate în 
imediata apropiere a 
Municipiului  Reşiţa.  

Modul haotic de realizare 
a acestor tăieri, precum şi 
înformaţiile furnizate de 
cetăţeni sau apărute în presa 
locală, au dat senzaţia că 
este vorba tăieri ilegale de 
arbori. 

În acest context, GEC 
Nera s-a adresat prin 
scrisoarea  nr. 
1317/08.03.2017 Gărzii 
Forestiere Timişoara şi a 

cerut un punct de vedere în legătură cu legalitatea acestor 
tăieri. 

În răspunsul furnizat de  Garda Forestieră Timişoara     
se afirmă că în toate cazurile sesizate a fost vorba de 
tăieri ilegale de arbori motiv pentru care au fost aplicate 
amenzi operatorilor care au exploatat lemn în parchetele 
deschise în aceste zone. 

GEC Nera consideră că suma totala mică al amenzilor 
aplicate, atât în cazul tăierilor de arbori din pădurile 
situate în imediata apropiere a Municipiului  Reşiţa cât şi 
din alte părţi ale judeţului Caraş – Severin, nu reprezintă o 
modalitate de stopare a acestor fenomene iar acestea pot 
fi diminuate şi stopate prin intensificarea controalelor 
efectuate de autorităţile direct responsabile. 

În acest context,  prin scrisoarea nr 1412/31.05.2017 
GEC Nera a cerut  în baza Legii 544/2001,  Gărzii 
Forestiere Timişoara un supliment de răspuns prin care s-a 
solicitat copii după notele de constatare din anii 2016 şi 
2017 pentru controlul efectuat referitor la tăierea 
arborilor în zonele precizate în scrisoarea iniţială.  

La această solicitare Garda Forestieră Timişoara nu a 
oferit un răspuns în termen legal. 

 
 
Faţă de cele prezentate am solicitat public Ministerului 

Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Mediului verificarea în 
comun a modului de exercitare a autorităţii de control a 
tăierilor de arbori  în judeţele Caraş Severin şi Mehedinţi, 
în special în cazul tăierilor de arbori din pădurile situate în 
imediata apropiere a Municipiului  Reşiţa precum  şi în 
interiorul parcurilor naţionale Semenic -  Cheile Caraşului 
şi Domogled – Valea Cernei. 

●                                                                                   
Includerea în patrimoniul mondial  UNESCO a 

pădurilor virgine de fag de la Izvoarele Nerei, 

Cheile Nerei şi Valea Cernei este doar un 

succes de etapă. GREUL ABIA ÎNCEPE ! 
Printr-o decizie în cadrul recentei reuniuni de la 

Cracovia a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO, au 
fost incluse în acest patrimoniu pădurile virgine de fag de 
la Izvoarele Nerei (PN Semenic – Cheile Caraşului) , Cheile 
Nerei-Beuşniţa şi Domogled-Valea Cernei. 
 Să nu uităm însă că importante suprafeţe din cele 3 arii 
naturale protejate au fost incluse şi în reţeaua europeană 
Natura 2000 iar  PN Semenic - Cheile Caraşului nu are nici 
în acest moment un plan de management care să 
reglementeaze, prin zonare internă, unde şi ce fel de 
păduri se pot tăia în interiorul parcului.  

În acest context RNP Romsilva nu recunoaşte altă 
zonare internă decât una anacronică, reglementată de 
Ordinul nr. 552/2003 dat pe vremea ministrului Ilie Sârbu 
când România nu era membră a UE. Potrivit acestei 
reglementări RNP Romsilva poate aproba tăieri aproape 
oriunde în interiorul parcului. 

Nu ne-am pricopsit nici în cazul parcurilor naţionale 
Cheile Nerei-Beuşniţa şi Domogled-Valea Cernei, unde în 
2016 RNP Romsilva a acceptat în sfârşit planuri de 
management. Acestea prevăd însă zone centrale a 
parcurilor (în special zona de protecţie integrală) 
suparapuse în mare parte peste stâncării, păşuni şi râpe nu 
peste păduri cu valoare patrimonială UNESCO. 

Care va fi viitorul deciziei de la Cracovia în cazul 
României ? Greu de spus ! Să nu uităm că în materie de 
păduri virgine rezervaţia naturală Coşava Mică în sup. de 
cca. 700 de ha a fost tăiată în ultimul moment de către DS 
Caraş - Severin de pe lista de propuneri din 2014 pentru 
includerea în patri-
moniul UNESCO 
deşi propunerea 
era deja acceptată 
de către ceialalţi 
factori interesaţi. 

Nu este exclus 
ca printr-un abil 
joc de culise RNP 
Romsilva să amâne 
cu anii transpu-
nerea în legislaţia 
naţională a deciziei de la Cracovia a Comitetului 
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Patrimoniului Mondial UNESCO privind includerea în acest 
patrimoniu a pădurilor virgine de fag de la Izvoarele Nerei, 
Cheile Nerei-Beuşniţa şi Domogled-Valea Cernei iar 
aplicarea legii să se facă tot în baza ordinului emis de 
fostul ministru al agriculturii Ilie Sârbu. 

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, 
(detalii pe www.gecnera.ro ), va 
monitoriza în perioada următoare 
transpunerea acestei decizii în legislaţia 

românească în cadrul proiectului „Interacţiune ONG - 
autorităţi pentru protejarea patrimoniului parcurilor 
naturale şi naţionale din sudul Banatului” realizat cu 
sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, 
program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American 
Foundation, sprijinit de Enel România şi Raiffeisen Bank. 

● 

Tăieri ilegale în zona de protecţie 

integrală ce include Aria Specială de Protecţie 

Avifaunistică Divici – Pojejena din Parcul 

Natural Porţile de Fier 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a solicitat 

Comisariatului Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale 
de Mediu,  Gărzii Forestiere Timişoara şi Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Caraş – Severin un punct de vedere în 
legătură tăierile ilegale de arbori care s-au făcut în Aria 
Specială de Protecţie Avifaunistică (ASPA) Divici – 
Pojejena, cu amploarea cea mai mare în stânga  pârâului 
Radimna  în vecinătatea podului de pe şoseaua DN57A 
peste acest pârâu.  

ASPA Divici – Pojejena este zonă de protecţie integrală 
aparţinând Parcului Natural Porţile de Fier a cărui 
perimetru a fost precizat prin Planul de Management al 
Parcului. 

Deşi suntem într-o zonă de protecţie integrală din parc, 
Comisariatul Judeţean Caraş – Severin al Gărzii Naţionale 
de Mediu a pasat responsabilitatea răspunsului Gărzii 
Forestiere Timişoara. În final un răspuns către GEC Nera a 
fost oferit doar de Garda Forestieră Timişoara iar în 
răspuns se spune că au fost identificate două cioate pe 
terenuri aparţinând unor propietari privaţi şi s-a cerut 
sprijin Primăriei Pojejena pentru identificarea 
propietarilor.  

În primul rând este vorba de cel puţin treizeci de  
cioate şi o cantitate mare de PET-uri aşa cum se vede din 
imaginile ataşate comunicatului de presă,  care au fost 
realizate la începutul lunii martie 2017. 

În al doilea rând nu se pomneşte nimic de vinovăţia 
principală în acest caz şi anume cea a  RNP Romsilva care, 
prin intermediul administraţiei parcului din subordinea sa, 
este responsabilă de realizarea activităţilor de protecţie şi 
conservare a naturii în zonele de protecţie integrală.  

În al treilea rând, dacă este vorba de propietari privaţi 
ai terenurilor pe care s-au produs tăierile, nimeni dintre 
aceştia nu a încheiat cu cineva vreun protocol de 
administrare în baza Legii Ariilor Naturale Protejate a 
terenurilor proprii incluse în parc şi nu a primit până în 
prezent nici o compensaţie pentru restricţionarea 
dreptului de folosinţă în urma includerii terenurilor într-o 
zonă de protecţie integrală. Până la apariţia de 
reglementări care să lămurească acest aspect, 
Administraţia PN Porţile de Fier  rămâne responsabilul de 
facto şi de jure a activităţilor de protecţie şi conservare a 
naturii pe aceste terenuri. 

Poate RNP Romsilva, în interiorul căreia funcţionează 
administraţia PN Poarţile de Fier,  va spune că este un 
mizilic la cât a aprobat să se taie în parcurile naţionale 
Domogled – Valea Cernei sau Semenic – Cheile Caraşului. 
Nu trebuie uitat însă că PN Porţile de Fier este parte a 
Convenţiei  Internaţionale de la Ramsar şi a reţelei 
europene Natura 2000 prin zonele umede de pe malul 
Dunării de genul ASPA Divici – Pojejena. Acest caz, alături 
de depozitarea de gunoaie şi poluarea cu praf de deşeuri 
miniere a rezervaţiei Ostrovul Moldova Veche precum şi de 
cantităţile mari de PET-uri aduse de râul Nera în rezervaţia 
Balta Nera – Dunăre, incluse deasemenea în parc, ar putea 
creea statului român probleme în cadrul acestor două 
organisme internaţionale.  

Tăieri în ASPA Divici - Pojejena 

 

GEC Nera a solicitat intervenţia Ministerului Mediului şi 
a Ministerului Apelor şi Pădurilor pentru a stopa dispreţul 
cu care RNP Romsilva tratatează PN Porţile de Fier din 
subordine precum şi pentru a stopa superficialitatea cu 
care acţionează autorităţile cu responsabilităţi directe în 
combaterea agresiunilor împotriva acestui parc. 

● 

Provocat prin neglijenţă sau în stil mafiot 
incendiul de pe Semenic aşteaptă 

răspunsuri din partea Corpului de Control 
al Ministerului Apelor şi Pădurilor. 

Grupul Ecologic de Colaborare Nera a realizat în teren 
o  monitorizare a incendiului produs în data de 20 iulie a.c.  
în nordul Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului. 
Suprafaţa incendiată este de cca. 0,25 ha, este plasată în 
UP XII Molidu - ua 24, cu câteva sute de metri în dreapta 
traseului turistic Semenic – Gărâna şi aparţine  fondului 
forestier naţional administrat de RNP Romsilva.  

Această suprafaţă a fost tăiată, nu are regenerare 
naturală, pe ea nu au fost făcute plantaţii artificiale şi 
descopleşiri iar arborii groşi tăiaţi sunt abandonaţi pe 
întreaga suprafaţă, parcă în aşteptarea unui alt incendiu. 
De altfel aproape întreg traseul turistic Semenic – Gărâna 
este compromis de exploatări de arbori. 

Degradarea, risipa şi dispreţul faţă de valorile 
patrimoniului natural sunt cuvintele cheie ale administrării 
realizate de angajaţii RNP Romsilva  încadraţi în structurile 
din subordine de la Ocolul Silvic Văliug şi de la 
Administraţia Parcului Semenic Cheile - Caraşului.  

Oricine vede dezastrul îşi poate pune întrebarea: unde 
au fost pădurarii de la Ocolul Silvic şi rangerii parcului care 
au atribuţii de pază şi supraveghere?  

http://www.gecnera.ro/


În puţinele locuri unde au fost făcute descopleşiri, 
conform informaţiilor furnizate de locanici acestea ar fi 
fost făcute exclusiv de zilieri iar aceştia ar putea fi chiar 
sursa incendiiului din parcela UP Molidu precum şi din 
parcelele de la UP Cuca Gozna, reîncendiată de mai multe 
ori, şi de la UP Murgilă despre care presa a relatat anterior 
detalii. Aceleaşi surse spun că personalul silvic care a 
participat la stingerea incendiului nu ar fi  avut 
echipament de protecţia muncii şi că majoritatea acestora 
ar fi stat la drum în loc să intervină.  
 

 
 

ITM Caraş – Severin ar tebui să verifice toate angajările 
şi instructajul făcut pentru zilierii care fac descopleşirile şi 
dacă personalului silvic care a participat la stingerea 
incendiilor i-a fost realizat instructajul şi a avut 
echipament de protecţia muncii. 

ISU Caraş – Severin  ar  trebui să verifice dacă 
personalul Ocolului Silvic şi personalul administraţiei 
parcului au avut dotarea corespunzătoare cu echipamente 
de intervenţie şi dacă au acţionat pentru prevenirea şi 
stingerea incendiului conform normativelor în vigoare.  

GEC Nera aşteptă de la autorităţi clarificări cu privire 
la propriile informaţii colectate cu ocazia monitorizării 
incendiului de la UP Molidu şi în special cu privire la 
persoanele care au făcut descopleşiri în ziua incendiului 

● 

Soluţia de ecologizare a iazului Boşneag – 
extindere ,bună de aruncat pe Dunăre a 

banilor de la bugetul de stat. 
În vederea rezolvării poluări de la Moldomin Moldova 

Nouă, Guvernul României a emis în 2016 o ordonanţă de 
urgenţă privind finanţarea măsurilor ce vor fi luate în cazul 
iazurilor de decantare Tăuşani şi Boşneag însă soluţia găsită 
de Executiv, privind ecologizarea iazului Boşneag este una 
de tot râsul. 

În locul unei soluţii durabile de ecologizare vegetativă a 
iazului Boşneag – extindere, care a fost confirmată încă din 
1990 pe o suprafaţă mică de 20 ha, Guvernul României, 
sfătuit de specialiştii în drenat bani publici către 
buzunarele mafiei din politică, a adoptat o soluţie de 
ecologizare prin umectare cu apă din Dunăre a depozitului 
de deşeuri miniere, aparţinând S.C. Moldomin SA din 
Moldova Nouă. 

Ordonanţa a fost emisă la presiunea Comisiei Europene 
care a declanşat de trei ani procedura de infringement 
împotriva României în legătură cu acest caz şi ameninţă 
Guvernul român cu amenzi mari şi blocarea fondurilor UE 

pe componenta de decontaminare a siturilor poluate 
istoric. 

Conform informaţiilor deţinute de GEC Nera, prin 
ordonanţă au fost alocaţi 1,7 milioane euro pentru 
realizarea ecologizării adoptându-se o soluţie tehnică 
costisitoare ce presupune construirea unei infrastructuri de 
conducte şi aspersoare care, cel mai probabil, vor fi furate 
imediat dupa terminarea lucrării, aşa cum s-a întâmplat cu 
infrastructura existentă în 2006, când această 
infrastructură a început să fie privatizată după încetarea 
activităţii S.C. MOLDOMIN SA. Pe de altă parte, pentru 
umectările eşuate se va da vina pe prognoza neconfirmată 
iar praful va continua să ajungă la Moldova Veche, Măceşti, 
Coronini precum şi la Veliko Gradište, Vinci, Požeženo în 
Serbia. 

La un calcul simplu dacă fiecare locuitor din zonă ar fi 
adus şi ar fi aşezat pe suprafaţa iazului o bucată de covor 
vegetal de jumătate de metru pătrat, s-ar fi putut 
ecologiza durabil 3 iazuri cu suprafaţa acutuală a iazului 
Boşneag –extindere. 

Din nou praf românesc în ochii Comisiei Europene pe 
bani din bugetul de stat, adică şi pe banii locuitorilor din 
Clisura Dunării. 

GEC Nera a solicitat Guvernului României şi Ministerului 
Mediului modificarea soluţiei de ecologizare în cazul 
iazului Boşneag – extindere. Răspunsul a fost vizita din 
august a.c. d-lui Mihai Fifor – ministrul economiei pe iazul 
Boşneag extindere care la finalul vizitei a validat soluţia de 
aruncare pe apa Dunării  a banilor de la bugetul de stat.  
 

 

 Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii  
                                                                 publice al GEC Nera 
 

VOLUNTARIAT PENTRU CONSERVAREA 

NATURII DIN SUDUL BANATULUI 
Activităţi de monitorizare a mediului în 

Clisura de Sus a Dunării  
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a realizat în data de 

20 mai a.c. o monitorizare a stării mediului şi a modului de 
practicare a ecoturismului în Parcul Natural Porţile de Fier, 
pe un sector al Dunării cuprins între localitatăţile Berzasca 
şi Baziaş, căruia localnicii îi mai spun Clisura de Sus a 
Dunării.  

Principala agresiune ce are loc de mai bine de 10 ani, 
atât împotriva patrimoniului natural al Parcului cât şi a 
localităţilor din România şi Serbia plasate în Clisura de Sus 
a Dunării, este poluarea cu praf de deşeuri miniere 
provenit de pe iazurile de decantare ale  S.C. MOLDOMIN  
Moldova Nouă pe care vântul îl antrenează aproape în 
permanenţă. Fenomenul afectează direct cca. 18.000 
locuitori de pe ambele maluri ale Dunării precum şi 
biodiversitatea din Ostrovul Moldova Veche care este o 
zonă de protecţie integrală a Parcului Natural Porţile de 
Fier. 

 

Din informaţiile transmise de localanici, numărul de 
exemplare a cailor sălbatici de pe Ostrovul Moldova Veche 
a scăzut în ultimii 2 ani datorită subnutriţiei din timpul 
iernii. Caii sunt un element de atracţie turistică al insulei. 

Traseul de acces spre peştera Gaura cu Muscă situată pe 
teritoriul comunei Coronini este accidentat, fără elemente 
de siguranţă şi cu risc ridicat de prăbuşire de pe stâncile 
abrupte. Din păcate peştera, cu o istorie şi o legendă 
interesantă, nu este accesibiliă pentru o mare parte dintre 
cei care doresc să o viziteze.  



 
20 mai – monitorizarea mediului în Clisura Dunării 

 

În rezervaţia naturală Balta Nera – Dunăre situată pe 
teritoriul comunei Socol există mari cantităţi de PET-uri 
aduse de râul Nera şi depozitate în spatele arborilor 
prăbuşiţi în albie. Rezervaţia este o zonă de protecţie 
integrală iar fenomenul afectează locurile de cuibărit ale 
păsărilor de apă. De multe ori păsările din delta Nerei 
migrează în amonte pentru a-şi face cuiburile. 

Exemplarele de lăstun de mal (Riparia riparia) au 
părăsit în mare parte habitatul rezervaţiei Râpa cu Lăstuni 
– Valea Divici de pe teritoriul comunei Pojejena. Pe 
parcursul monitorizării s-a constatat prezenţa acestora în 
abrupturile din golful Dunării de la Baziaş. 

Evenimentul a fost realizat în cadrul 
proiectului „Interacţiune ONG - autorităţi 
pentru protejarea patrimoniului 

parcurilor naturale şi naţionale din sudul Banatului” 
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare 
Civică, program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American 
Foundation, sprijinit de Enel România şi Raiffeisen Bank. 

● 

Înainte de orice, ecoturismul din locurile 
aglomerate ale rezervaţiilor naturale 
plasate în sudul Banatului trebuie să   

dispună de toalete ecologice. 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera în cooperare cu 

liceele CLISURA DUNĂRII din Moldova Nouă şi MATHIAS 
HAMMER din Anina, au realizat în data de 10 iunie a.c. o 
monitorizare a stării mediului şi a modului de practicare a 
ecoturismului în sudul Banatului, pe traseele Valea 
Minişului Cheile Rudăriei şi linia ferată Oraviţa – Anina.  

Principala agresiune împotriva mediului, cu impact 
negativ asupra drumurilor şi gospodăriilor populaţiei din 
Anina, o reprezintă haldele de deşeuri miniere neprotejate 
rezultate în urma defunctului minerit din zonă. Ploile 
căzute în această primăvară pot produce în orice moment 
alunecări ale materialului din depozite cu blocarea 
drumurilor şi afectarea caselor din imediata apropiere. 

Transporturile masive de buşteni nemarcaţi într-o zi de 
weekend, pe ambele sensuri ale DN 57 B de pe Valea 
Minişului, par a face parte din activităţi ilegale iar tendinţa 
evidentă este cea de a lăsa şi aceste locuri fără păduri. 

Marea afluenţă de turişti, provocată de brand-ul 
Cascadei Bigăr, nu este asigurată prin toalete ecologice în 
zonă iar malurile pârâului Miniş fac faţă cu greu unor 
asemenea nevoi.  

Pe trenul de pe linia ferată Oraviţa – Anina nu există 
informaţii specifice despre emoţionantele legende ale 
Semmering-ului Bănăţean, astfel că de cele mai multe ori 
nu se primeşte nici un răspuns la întrebările vizitatorilor 
iar dacă conductorul de pe tren îşi face timp să răspundă, 
între momentele când scrie de mână biletele de călătorie, 
informaţiile furnizate sunt distorsionate şi în doi peri.  

Evenimentul a fost realizat în cadrul 
proiectului „Interacţiune ONG - autorităţi 
pentru protejarea patrimoniului parcurilor 

naturale şi naţionale din sudul Banatului” realizat cu 
sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, 
program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea 
Societăţii Civile în parteneriat cu Romanian-American 

Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank. 
 

Secţiune realizată de Alin Şuşan – coordonatorul centrului de 
voluntariat al GEC Nera 

 

LUMEA MIRIFICĂ A 

MICROREGIUNII  

DUNĂRE – NERA – CARAŞ 
 

Apele Parcului Naţional  

Semenic - Cheile Caraşului 
Cele mai importante ape curgatoare din Banat îşi au 

obărşia în M-ţii Semenicului. Din aceşti munţi izvorăsc Nera 
şi toti afluenţii săi, Timişul şi unii afluenţi de stânga ai 
cursului superior, Pogănişul, Bârzava, Caraşul cu afluenţii 
săi (Gârlişte). Nera şi Caraşul sunt afluenţi ai Dunării. 
Râurile Pogăniş şi Bârzava fac parte din bazinul Timişului.  

Se poate spune că 
teritoriul parcului repre-
zintă un nod din care 
apele şiroiesc în toate 
direcţiile. 
În zonele carstice aceste 
ape, întâlnesc în drumul 
lor  depozite calcaroase, 
îşi taie în ele chei şi 
defileuri de o mare 
frumuseţe care formează 
si o notă distinctivă a parcului.  

Pe teritoriul parcului, sunt amplasate o serie de lacuri 
artificiale de baraj (Trei Ape, Gozna, Secu) cu suprafeţe şi 
adâncimi apreciabile ce completează în mod fericit 
peisajul general al parcului. 
 

 

Secţiune realizată de Mariela Popovici Sturza – coordonator de 
                                activităţi pentru promovarea ecoturismului.    
 

 
 

 

  
 

 

Dragi voluntari ! Vă rugăm să ne trimiteţi pe adresa de 

e-mail gecnera@yahoo.com, informaţii despre starea 

mediului din localitatea voastră si alte articole pe teme 

de protecţia mediului pentru ENVIRONMENT NEWS. 

Această publicaţie este la dispoziţia voastră ! 

 

GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE  NERA 
Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş – 

Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197, 
gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro 
https://www.facebook.com/GECNERA 

 

 

 

Canionul Caraşului 
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