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RAPORT NR 2 
 privind  monitorizarea alternativă a agresiunilor împotriva 
pădurilor, din zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile 

Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa, judeţul Caraş – Severin. 

 
 

I. 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 
reprezintă una din activităţile principale ale Grupului Ecologic de Colaborare Nera în 
cadrul proiectului STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona parcurilor 

naturale plasate în sudul Banatului. 
Prin această activitate voluntarii, care activează în cadrul centrului de 

voluntariat al GEC Nera, colectează  informaţii privind starea pădurilor din zona 
proiectului precum şi despre cele mai frecvente şi relevante activităţi antropice care 
agresează aceste păduri. 

Informaţiile sunt 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. 
Informaţiile colectate sunt 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  întocmeşte 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 sunt distribuite şi altor factori 
implicaţi în protecţia pădurilor precum agenţii economici, primării, ONG-uri, 
populaţia locală, presă etc. 

In ce priveşte autorităţile publice direct reponsabile de protecţia pădurilor în 
ariile naturale protejate, acestora li se cere, în baza Legii 544/2001, un punct de 

vedere în legatură cu acţiunile pe termen scurt şi mediu ce urmează a fi întreprinse 
pentru stoparea agresiunilor împotriva pădurilor din aria proiectului. 

Rapoartele de monitorizare au rolul de a furniza autorităţilor informaţii 

alternative/complementare ce provin din zona societăţii civile cu scopul de a 
contribui la fundamentarea de decizii corecte care să prevină şi să stopeze 

fenomenele de agresiune împotriva pădurilor din ariile naturale protejate incluse în 
aria proiectului.  

În acelaşi timp, aceste rapoarte reprezintă o atitudine civică asumată de 

către GEC Nera şi o implicare în activităţi concrete destinate protecţiei pădurilor din 
ariile naturale protejate.  

 
II. Zonele şi perioadele de monitorizare 
   

 a) In 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. În data de 15.11.2014 GEC Nera a realizat şi o aplicaţie practică de 
monitorizare, cu tineri voluntari de la licee din Anina, Oraviţa şi Moldova Nouă în 

cadrul unor actvităţi extracurriculare de educaţie ecologică. 
 b) În perioada noiembrie 2014 s-a monitorizat cursul pârâului Semenic pe 

teritoriul comunei Văliug, în zona de vecinătate a PN Semenic - Cheile Caraşului, de 
către agenţi ecologici voluntari locali ai GEC Nera. 
 

III. Starea pădurilor şi activităţi antropice de agresiune constatate. 
  
 

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor 
împotriva pădurilor din zona rezervaţiei Valea Ciclovei - Ilidia 

 Pe traseul turistic peştera Sf. Elena – Mănăstirea Călugăra, există mulţi 

arbori scrijeliţi cu diferite slogane dintre care unele vulgare sau obscene. 
GEC Nera solicită poliţiei locale şi deţinătorilor de teren împădurit, respectiv 

Ocolul Silvic Oraviţa şi Primăria Oraviţa, intensificarea controalele pe acest traseu, 
in special in sezonul turistic, şi luarea unor măsuri de mascare a sloganelor obscene 
fără afectarea arborilor. 

 

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor 

împotriva pădurilor situate pe cursul pârâului Semenic în zona de 
vecinătate a PN Semenic -Cheile Caraşului.  

Pe cursul pârâului Semenic, în zona de vecinătate a Parcului există 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 drumulului. 

Nu au putut fi identificate bornele care delimitează unităţile amenajistice de 

la limita Parcului. GEC Nera apreciază că este este posibil ca aria de exploatare să 
includă şi zone din interiorul Parcului.   

În ce priveşte constatările GEC Nera sub aspectul încălcării Codului Silvic şi 
Legii Ariilor Naturale Protejate, s-a trimis o notificare ITRSV şi CJGM. 

S-a primit un raspuns doar din partea CJGM care a transmis concluziile 

controlului făcut împreună cu ITRSV în acest caz din care rezultă existenţa în zonă a 
unei partide de exploatare autorizate care nu se află în interiorul Parcului iar la 

predarea parchetului se va avea in vedere ca materialul lemnos, depozitat în 
momentul de faţă în condiţii care încalcă Legea Apelor, să fie transportat iar zona 

sa fie igienizată.  
GEC Nera consideră că nu s-a oferit răspuns la aspectele privind încălcarea 

Codului Silvic prin îngroparea în rambleul drumului a unor arbori vii şi a nu se 

menţionează în răspuns poziţia autorităţilor privind încălcarea Legii Apelor prin 
depozitarea buştenilor în abia minoră a pârâului Semenic. În acest context GEC 

Nera va solicita ITRSV lămuriri suplimentare în legătură cu managementul 
defectuoas al exploatării. 

În ce priveşte posibilele tăieri în interiorul Parcului, GEC Nera consideră că 

este necesară o identificare exactă a limitelor parcului şi recomandă reactualizarea 
cât mai curând posibil a bazei de date privind coordonatele geodezice ale bornelor 

de delimitare a Parcului în aşa fel încât în legătură cu aceste date să nu mai existe 
incertitudini în legătură cu limita materializată în teren a Parcului. GEC Nera mai 
recomandă ca această actualizare să fie monitorizată de către Comisariatul 

Judeţean al Gărzii de Mediu în cooperare cu ITRSV iar GEC Nera să solicite informări 
celor două autorităţi  în legătură cu evoluţia acestei monitorizări. 

 
IV. Punct de vedere partener 1 – APM Caraş – Severin 

●In vederea identificării exacte a amplasamentelor în raport cu ariile naturale 

protejate unde, s-a constatat desfăşurarea activităţilor de exploatare forestieră, APM 
CS poate ajuta în acest sens, dacă GEC Nera deţine coordonatele geografice STEREO 

1970 ale acestor zone; 



● Referitor la activităţile de exploatare forestieră desfăşurate de către OS Anina, în 
Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului, APM CS a participat la un control în teren 

împreună cu ISV Caraş Severin, Administraţia Parcului Naţional Semenic - Cheile 
Caraşului, reprezentanţi ai OS Anina, unde s-a constatat că aceste activităţi se 

desfăşoară în conformitate cu Amenajamentul Silvic al OS Anina ( care se aplică de la data 
de 01.01.2007), cu acordul Administraţiei Parcului Naţional Semenic - Cheile Caraşului; 

● Menţionăm că nici una din parţile (u.a. 13 B, 14 B, 15 D §i 14 C), din UP VII 

Marghitaş, nu sunt amplasate în zona de conservare specială a parcului în 
conformitate cu Ord. nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor  

nţionale, a parcurilor naturale din punct de vedere al necesităţii de conservare a 
diversităţii biologice corelate ulterior cu OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu 

completările şi modificările ulterioare. 
● In cadrul controlului reprezentanţii OS Anina au precizat faptul că, nu au fost 

informaţi de către Administraţia Parcului Naţional Semenic - Cheile Caraşului referitor 
la ultima zonare internă a parcului, în care UP VII Marghitaş (u.a. 13 B, 14 B, 15 D şi 
14 C) este încadrată în zona de protecţie integrală a parcului. 

● Până în prezent ultima variantă de Plan de Management a Parcului Naţional 
Semenic – Cheile Caraşului nu a fost înaintată APM Caraş – Severin pentru obţinerea 

unui act de reglementare şi nu este aprobat prin Ordin de Ministru. 

 

 V. Concluzii în cadrul Raportului Nr. 1 şi Nr 2 privind  monitorizare 

alternativă a agresiunilor împotriva pădurilor din zona parcurilor naţionale 
Semenic – Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa, judeţul Caraş – 
Severin 

-Există multe exploatări de masă lemnoasă deschise în zona de vecinătate a 
PN Semenic Cheile – Caraşului a căror mangement defctuos poate să afecteze sau a 

afectat deja gospodriile cetăţenilor din localităţile aflate pe cursurile de apă din zona 
acestor exploatări. 
 -Este posibil ca aceste exploatări de masă lemnoasă să se facă şi în interiorul 

unor zone de protecţie integrală sau zone de protecţie strictă din PN Semenic Cheile 
– Caraşului. Acest fapt nu a putut fi probat cu certitudine, pe de-o parte, datorită 

lipsei sau deteriorării bornelor de marcare a unităţilor amenajistice de la limita 
Parcului iar pe de altă parte, datorită lipsei unei baze de date privind coordonate 
geodezice ale bornelor de delimitare a Parcului corelată cu poziţia bornelor 

existente în teren. 
 -Activitatea generală de management a PN Semenic Cheile – Caraşului este 

reglementată într-un mod incoerent datorită faptului că ultima variantă a Planului 
de Management al Parcului nu este aprobată 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 Parc şi implicit 
desfăşurarea unor activităţi de tăieri  de arbori care ar putea fi interpretate ca 

activităţi ilegale în cadrul ultimei variante de Plan de Management a Parcului. 
Expertul CE recomandă autorităţilor locale şi centrale direct implicate în 
promovarea şi aprobarea prin Ordin de Ministru, a Planului de Management al 

Parcului (APM Caraş – Severin, ANPM, Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor) să 
intensifice demersurile necesare pentru promovarea şi aprobarea, cât mai curând 

posibil, a Planului de Management a PN Semenic Cheile – Caraşului. 
 -Activitatea de pază pentru protecţie şi conservare realizată de administraţiile 
celor două parcuri este insuficientă. În multe dintre cazurile de agresiune incluse în 

acest raport, Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu şi Inspectoratul Teritorial de 
Regim Silvic nu au acţionat preventiv pentru evita producerea fenomenelor 

constatate de către GEC Nera.  
 -Analizând conţinutul informaţiilor furnizate de autorităţi cu privire la cazurile 

de monitorizate, GEC  Nera constată că există o lipsă de fermitate în acţiune a 
acestora iar în unele cazuri autorităţile se transforma în „avocaţi” ai 
administratorilor de  parcuri, administratorilor de terenuri împădurite şi ai 

operatorilor care exploatează masa lemnoasă. In unele cazuri conţinutul 
informaţiilor furnizate de către autorităţi reproduc mai degrabă reacţii apărute în 



presă ale factorilor mai sus menţionaţi. În acest context în informaţiile primite de la 
autorităţi apare frecvent sintagma că se produc tăieri în interiorul parcurilor dar 

acestea reprezintă „taieri de întreţinere, igienizare şi toaletare” care, de la caz şi în 
funcţie de zonarea internă a parcurilor,  sunt permise de Legea Ariilor Naturale 

Protejate.  Imaginile si filmele realizate de către GEC Nera în legătură cu aceste 
cazuri arată că de fapt din aceste zone se exploatează şi se transportă lemn de cea 
mai bună calitate. 

- GEC Nera consideră că administraţiile celor două parcuri sunt într-un 
conflict de interese cu RNP Romsilva privind protecţia şi conservarea pădurilor 

încluse în perimetrul acestor parcuri deoarece RNP Romsilva are interese economice 
si comerciale în administrarea acestor păduri. În acest context 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. În acest 

context este cu atât mai mult de înţeles tendinţa administraţiilor celor două parcuri 
de a se transforma, prin declaraţiile din presă, în „avocaţi” ai structurilor RNP 
Romsilva în cazul agresiunilor ce se produc împotriva pădurilor. Situaţia fiind 

cvasigenerală pe teritoriul României, GEC Nera cere factorilor majori de decizie din 
domeniul protecţiei naturii (Parlamentul, Guvernul,  Ministerul Mediului, 

Departamentul Pădurilor) să înlăture de urgenţă, prin reglementări adecvate, acest 
conflict de interese.  
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