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I. Scopul monitorizării alternative  a activităţilor ilegale care 
agresează factorii de mediu şi biodiversitatea din zona Parcului Natural 
Porţile de Fier 
 Monitorizarea alternativă, prin activităţi de voluntariat, a stării mediului în 
zona Parcului Natural Porţile de Fier reprezintă una din activităţile principale ale 
Grupului Ecologic de Colaborare Nera în cadrul proiectului Activităţi de watchdog şi 
advocacy destinate stopării activităţilor antropice ilegale în aria Parcul Natural 
Porţile de Fier finanţat prin Fondul de Inovare Civică. 

Prin această activitate voluntarii, care activează în cadrul centrului de 
voluntariat al GEC Nera, colectează  informaţii privind starea factorilor de mediu şi 
a biodiversităţii în zona acestei arii naturale protejate precum şi despre cele mai 
frecvente şi relevante fenomenele de agresiunie împotriva mediului provocate de 
activităţile antropice ilegale. 

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 de abilitare. 

Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare (fişe) de monitorizare 
alternativă a mediului iar pe baza lor, GEC Nera  întocmeşte rapoarte periodice, 
incluzând concluzii privind starea mediului şi recomandări privind direcţii de acţiune 
pentru autorităţile direct reponsabile de implementarea politicilor publice de 
protecţia mediului şi pentru agenţii economici care agresează mediul din această 
zonă. Ulterior aceste rapoarte sunt distribuite tuturor factorilor interesaţi (autorităţi, 
presă, populaţia locală, agenţi economici, ONG-uri, etc) cerându-se totodată şi un 
punct de vedere în legatură cu acţiunile pe termen scurt şi mediu ce urmează a fi 
întreprinse pentru stoparea agresiunilor împotriva mediului din aria PN Porţile de 
Fier. 

Rapoartele de monitorizare au rolul  de a furniza informaţii alternative din 
zona societăţii civile şi de a contribui la fundamentarea de decizii corecte care să 
prevină şi să stopeze fenomenele de agresiune împotriva mediului şi în special 
impotriva patrimoniului natural al PN Porţile de Fier. În acelaşi timp aceste rapoarte 
reprezintă o atitudine civică şi o implicarea concretă asumată de către GEC Nera în 
numele cetăţenilor afectaţi de impactul negativ al agresiunilor împtriva mediului.  

 
II. Zona şi perioada de monitorizare 

 In luna iunie 2013 voluntarii GEC Nera au realizat o misiune de  monitorizare 
a  Parcului Natural Porţile de Fier pe următoarele sectoare: 

-teritoriul comunei Şviniţa incluzând malul dunării pe 18 km  
-teritoriul comunei Dubova, incluzând rezervaţia naturală Cazanele Mari - 

Cazanele Mici, peştera Dubova şi peştera Veterani. 
 

III. Starea factorilor de mediu şi a biodiversităţii în zona 
monitorizată. 



 
a) Apa   

 Apa fluviului Dunărea a oferit vizibilitate obiectelor scufundate până la 
adâncimea de 35 cm în golful Dubova în dreptul punctului de plecare a 
ambarcaţionilor turistice, până la 44 cm în dreptul ruinelor cetăţii Tricule. 
 Pe întregul traseu monitorizat, pe malul stâng al Dunării, există depozitate  
ambalaje de plastic iar pe suprafaţa apei s-au obsevat în permanenţă pelicule şi 
dâre de carburanţi şi grăsimi, ambalaje de plastic şi deşeuri din lemn.  

Concentraţiile cele mai mari de ambalaje de plastic au fost observate în golful 
Dubova.  Ambalajele se depun ca urmare a antrenării acestora de către vânt sau cu 
ocazia viiturilor de pe Dunăre. 

Incepând de la o distanţă de 4 m de mal apa din Dunăre are miros 
caracteristic de ape uzate de canalizare.  

În albie, în zona podurilor,  şi pe malurile pârâurilor Mraconia şi Ponicova din 
în interiorul localităţii Dubova  există cantităţi mari de amblaje de plastic şi deşeuri 
menajere.  

 
 b)Solul şi formaţiunile geologice  

Pe întregul traseu al DN 57 există abandonate ambalaje de plastic pe ambele 
părţi ale drumului. Concentraţii mai mari de ambalaje exista în cele cca 21 campări 
improvizate (în general locuri de pescuit) situate pe malul stâng al Dunării între 
localităţile Berzasca şi Şviniţa.   

La 2 km  de la ieşirea din localitatea Dubova spre Moldova Nouă, pe malul 
pârâului Ponicova, pe DN 57,  pe partea stângă a şoselei, există resturi ale unei 
deponii improvizată de deşeuri, ambalaje şi gunoi menajer pe o suprafaţă de cc. 
200 mp. 

Pe teritoriul comunei Sviniţa şi Dubova mai mulţi deţinători de terenuri (5 
cazuri) au executat lucrări de extindere în albia fluviului a incintei propietăţii. Aceste 
lucrări contravin legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor. 

 
c) Biodiversitatea 
Pe întreg traseul monitorizat există resturi arse de arbori tineri în dreptul a 8 

vetre de foc. 
În rezervaţia Cazanele Mari – Cazanele Mici există 5 cazuri de arbori mutilaţi 

sau scrijeliţi. 
 
 Agresiuni impotriva mediului specifice practicării  turismului 

neorganizat. 
Pe întregul traseu monitorizat nu există campări autorizate iar practicarea 

turismului neorganizat lasă în urmă cantităţi mari de deşeuri din plastic, gunoi 
menajer şi vetre de foc. 

Pe malul Dunării au fost întâlniţi cca 60 de turişti, cu autoturisme şi corturi 
proprii, care au campat pe malul Dunării în locaţii de campare improvizate, în 
grupuri de 4-5 persoane.  

In 7 campări improvizate de pe malul Dunării seara şi noaptea au fost 
folosite  radio-casetofoane la un nivel foarte ridicat de sonorizare, fapte care au 
provocat disconfort localnicilor şi celorlalţi turişti. 

Pereţii peşterei Ponicova sunt inscripţionaţi  cu slogane şi desene.  
Panourile de informare  instalate de Adm. PN Porţile de Fier sunt zgâriate sau 

inscripţionate cu alte texte în Dubova şi Şviniţa. 
 
 IV. Recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor publice de mediu în 
zonelor monitorizate. 
 

a) Măsuri din partea autorităţilor publice centrale şi  locale. 
- Realizarea unui sistem integrat de management al deşeurilor la nivel de 

comună/oraş cu includerea în sistem a ariilor naturale protejate. Costurile pot fi 
suportate prin accesarea fondurilor UE in cadrul POS Mediu - Axa Prioritara 2 - 



Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate. 

-Realizarea de parteneriate public – private, cu investitori interesaţi în 
amenajarea unor campări ecologice în zonele permise ale PN Porţile de Fier pe 
Costurile pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE in cadrul PNDR măsura 313. 

- Realizarea unei infrastructuri de vizitare adecvată pentru PN Porţile de Fier. 
Costurile pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE in cadrul POS Mediu - Axa 
Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru 
protejarea naturii ; POR - Axa Prioritara 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului şi PNDR - Axa 3.1.3 - Încurajarea activităţilor turistice. 
 -Realizarea unui sistem eficient  destinat cunoaşterii şi acceptării de către 
populaţie şi turişti a regimului ariilor naturale protejate şi promovării patrimoniului 
natural şi cultural - istoric.  Costurile pot fi suportate prin accesarea fondurilor UE în 
cadrul POS Mediu - Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de 
management pentru protejarea naturii şi PNDR - Axa 3.1.3 - Încurajarea 
activităţilor turistice 
 -Colectarea de urgenţă a ambalajelor şi deşeurilor menajere din locurile de 
campare improvizate şi de pe cursurile de apă din interiorul localităţilor şi din zona 
ariilor naturale protejate. 
  -Intensificarea controalelor din partea Administraţiei Parcului Natural Porţile 
de Fier,  Primăriilor, Inspectoratului Judeţean al Gărzii de Mediu Mehedinţi, 
Inspecţiei Silvice şi de Vânătoare Craiova; Inspecţiei Sanitar – Veterinare 
Mehedinţi, Inspectoratului Judetean de Poliţie Mehedinţi şi Administraţiei Apele 
Române în scopul prevenirii, diminuării şi stopării fenomelor de agresiune împotriva 
patrimoniului natural.  
 

 Colectiv de redactare: 
  
 

 - Cornel Popovici Sturza     –consultant proceduri de monitorizare  
                                                   alternativa a mediului (GEC Nera) 
 - Elena Ciomaga                 -consultant privind regimul de protecţie şi  
                                                   conservare al PN Porţile de Fier (APM CS)  
 -Ileana Rotaru                    -consultant comunicare (independent) 
 
 Notă:  
 Raportul s-a realizat prin procesarea a 20  de fişe de monitorizare 
alternativă a mediului,  întocmite de către voluntari în perioada de monitorizare. 
  
 Aceste documente cuprind informaţii suplimentare, probe (acolo unde este 
cazul) , imagini, şi pot fi puse la dispoziţia celor interesaţi de către GEC Nera. 
 
 

 


