STOP tăierilor ilegale
de arbori în pădurile
din zona parcurilor
naturale plasate în
sudul Banatului

ARIA DE IMPLEMENTARE
Teritoriul ora elor Re iţa, Anina , Oraviţa i al
comunelor Cara ova, Goruia, Ciudanoviţa, opotu
Nou, Bozovici, L pu nicu Mare, Sasca Montan ,
Ciclova Român i C rbunari, incluse în aria parcurilor
Cheile Nerei-Beu niţa i Semenic Cheile-Cara ului.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
1 octombrie 2014 – 31 iulie 2015

PARTENERII PROIECTULUI:
Grupul Ecologic de Colaborare NERA (partener
leader), Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara Severin

COLABORATORII PROIECTULUI:
Administraţiile parcurilor naţionale Cheile NereiBeu niţa i Semenic-Cheile Cara ului, Licel Tehnologic
CLISURA DUN RII Moldova Nou , Liceul Tehnologic
MIHAI NOVAC Oraviţa, Prim riile din aria proiectului.

FINAN ATOR:

FONDUL DE INOVARE CIVIC , o iniţiativ a Fundaţiei
pentru Dezvoltarea Societ ţii Civile susţinut de
Trustul for Civil Society in Central and Estern Europe.

BUGETUL TOTAL: 62799 RON, din care:
Fondul pentru inovare civic - 44658 RON

Factorii direct responsabili de respectarea în p durile
jud. Cara Severin a Codului Silvic si a Legii Ariilor
Naturale Protejate, incluzând administratori de
p duri , administratori de parcuri naturale, autorit ţi
ĂInspectoratul Teritorial de Regim Silvic Timi oara,
Comisariatul Judeţean al G rzii de Mediu, Poliţia
etc.) gestionează în mod necorespunz tor frecventele
cazuri de t ieri ilegale de arbori. În luna ianuarie
2014 GEC Nera a notificat c tre ITRSV Timi oara i
Poliţie, t ieri posibil ilegale pe râul Nera i în zona
rezervaţiei naturale Balta Nera - Dun re. Prim ria, ca
administrator de p dure a fost amendat cu 3000 lei
dar , conform monitoriz rilor f cute de voluntarii
GEC Nera, t ierile ilegale au continuat. În luna
februarie 2014 GEC Nera a notificat c tre ITRSV
Timi oara, t ieri posibil ilegale în rezervaţia natural
Groposu. Primul r spuns al ITRSVT a confirmat c nu
exist o autorizaţie de exploatare i a sistat t ierile.
GEC Nera a trimis o notificare Poliţiei care, a r spuns
c în rezervaţia Groposu , Direcţia Silvic Cara Severin are o autorizaţie de exploatare. DS Cara
Severin a r spuns în pres c în rez. Groposu se fac
doar t ieri de întreţinere i toaletare a arborilor dar
conform monitorizărilor f cute de c tre GEC Nera,
din rezervaţie au fost t iaţi i transportaţi arbori de
categoria a I .

Ulterior , informaţiile primite pe acest caz de la
Com. Jud. al G rzii de Mediu, Adm. Parcul Naţional
Semenic - Cheile Cara ului, APM Cara Severin i din nou
de la ITRSVT s-au aliniat r spunsului DS Cara - Severin.
GEC Nera deţine documente pentru cazuri similare din
rezervaţia Izvoarele Nerei i rezervaţia Buhui –
M rghita , unde autorit ţile în ciuda probelor evidente
furnizate de c tre GEC Nera, au oferit r spunsuri prin
care s-au aliniat poziţiei DS Cara - Severin în sensul c
în aceste rezervaţii se fac doar t ieri de întreţinere i
toaletare a arborilor. Din informaţiile primite rezult c
t ieri ilegale au loc i în alte rezervaţii naturale Ădetalii
pe http://www.caon.ro/marea-defrisare-in-muntiitarcu/1385380) dar lipsa de fonduri destinatate
monitoriz rii i verific rii în teren de c tre GEC Nera a
acestor cazuri, a blocat o extindere a activit ţiilor de
watchdog asupra modului de respectare a legislaţiei în
aria proiectului.
Secretomania i complicitatea autorit ţilor la
ascunderea adev rului în leg tur cu t ierile ilegale de
arbori nu permit o statistic oficial a t ierilor ilegale
de arbori în cele dou parcuri naţionale.

Implementarea proiectului
contribuie la:
-Cre terea gradului de
informare i înţelegere a
populaţiei privind nevoia de
implicare în combaterea
t ierilor ilegale de arbori.
-Cre terea gradului de
implicare a autorit ţilor cu
responsabilit ţi directe în
combaterea t ierilor ilegale
de arbori.

SCOPUL PROIECTULUI:
Implicarea GEC Nera, a APM Cara - Severin i a unor
grupuri civice din zona parcurilor naţionale Cheile
Nerei – Beu niţa i Semenic – Cheile Cara ului în
monitorizarea politicilor publice i formularea de
propuneri destinate stop rii t ierilor ilegale de
arbori din aceste parcuri.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
►S

contribuie la cre terea num rului de activit ţi
concrete i specifice societ ţii civile din partea
cetăţenilor din aria proiectului, in special a tinerilor,
care s protejeze p durile din parcurile naţionale
Cheile Nerei – Beu niţa i Semenic – Cheile Cara ului
►S contribuie, pe perioada de implementare a
proiectului, la cre terea gradului de implicare în
combaterea t ierilor ilegale de arbori, a factorilor
cu atributii directe Ăautorit ţi i administratori de
p dureă pentru reducerea/ stoparea acestui
fenomen .

GRUPURI INT :
Grupuri de tineri voluntari implicaţi
în activit ţi de educaţie civic i
monitorizarea t ierilor ilegale de
arbori de c tre GEC Nera, Asociaţia
Speo Cara i patru licee din aria
proiectului.
Factorii direct responsabili de
aplicarea Codului silvic i a Legii
Ariilor Naturale Protejate.
Factorii afectaţi de t ierile ilegale
de arbori, incluzând populaţia
local , grupurile de vizitatori ai
parcurilor, operatori în domeniul
ecoturismului.

ACTIVIT

I:

►Training de abilitare a 40 de voluntari în activit i
civice destinate monitoriz rii t ierilor ilegale de
arbori i campaniilor publice de informare i
sensibilizare .
►Activit i de voluntariat pentru monitorizarea

t ierilor ilegale de arbori.

►Workshop pentru elaborarea unui plan de măsuri

pentru combaterea t ierilor ilegale de arbori.

►Monitorizarea impement rii în aria proiectului a

planului de măsuri pentru combaterea t ierilor
ilegale de arbori.

►Informarea i sensibilizarea prin voluntariat a

popula iei în vederea implic rii în ac iuni civice la
nivelul localit iilor pentru reducerea t ierilor
ilegale de arbori.
►Campanie de informare în media local

i
central pentru mediatizarea t ierilor ilegale de
arbori i a modului de implicare a autorit ilor în
combaterea acestor activit i.
► Elaborarea publica iilor i materialelor de

vizibilitate

REZULTATE :
►40 agen i ecologici voluntari abilita i pentru
prestarea de activit i specifice proiectului.

►4 rapoarte de monitorizare a t

ierilor ilegale
de arbori în aria parcurilor Cheile Nerei-Beu ni a
i Semenic Cheile – Cara ului.
►Plan de măsuri pentru combaterea t ierilor
ilegale de arbori.

►Raport privind gradul de implicare a

institu iilor/autorit ilor publice în combaterea
t ierilor ilegale de arbori.
►Campanii publice de informare i sensibilizare
popula iei destinat cre terii gradului de
implicare în ac iuni civice de combatere a
t ierilor ilegale de arbori.

► Concurs de anchete jurnalistice privind t

ieri

ilegale de arbori în aria parcurilor na ionale
Semenic – Cheile Cara ului i Cheile Nerei Beu ni a.

►Publica ii i materiale de vizibilitate: 2 pliante,
bro ur , videoclip publicitar, link-uri pe pagina
web www.gecnera.ro,

ECHIPA DE PROIECT:
GEC NERA:
Cornel Popovici Sturza - coordonator de
proiect, Alin u an, Maria Sava, Mariela
Popovici Sturza
APM CARA – SEVERIN:
Mirela Iano i, Ciomaga Elena
Consultant independent informare Rotaru
Ileana Cristina

LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUN RII”
MOLDOVA NOU :
Corina Conţescu
LICEUL TEORETIC „MATHIAS HAMMER” ANINA:
Alexander Hirschvogel
LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI NOVAC” ORAVI A:
Radu Bompa

Vă mulţumim !
Aceast prezentare este parte a proiectului:

STOP T IERILOR ILEGALE DE ARBORI ÎN P DURILE
DIN ZONA PARCURILOR NATURALE PLASATE ÎN SUDUL BANATULUI
realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civic , program finanţat de
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe i administrat de
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societ ţii Civile.

