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RAPORT NR 3 
 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 luna aprilie 2015 s-a realizat o monitorizare a pădurilor din Parcul 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa pe teritoriul comunei Sasca Montană,pe traseele 

Valea Şuşarei şi Podul Beiului – Păstrăvăria Valea Beiului – Ochiul Beiului – Cascada 



Beuşniţa. În perioada 24 – 25 aprilie 2015 GEC Nera a realizat şi o aplicaţie practică 
de monitorizare, cu tineri voluntari de la liceele din Anina şi Oraviţa în cadrul unor 

actvităţi extracurriculare de educaţie ecologică. 
 b) In luna mai 2015 s-a realizat o monitorizare a pădurilor din Parcul Naţional 

Semenic - Cheile Caraşului, în zona cantonului silvic Jervani de pe teritoriul comunei 
Caraşova, aparţinând Ocolului Silvic Reşiţa. În data de 2 mai 2015 GEC Nera a 
realizat şi o aplicaţie practică de monitorizare, cu tineri voluntari de la liceele din 

Anina şi Oraviţa în cadrul unor actvităţi extracurriculare de educaţie ecologică. 
 

  
  

III. Starea pădurilor şi activităţi antropice de agresiune constatate. 
  
 

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor 

împotriva pădurilor din rezervaţia Cheile Şuşarei 
 Pe traseul turistic Valea Şuşarei, în interiorul rezervaţiei Cheile Şuşarei, 

există mulţi arbori scrijeliţi cu diferite slogane şi vetre de foc în locul de popas 

Cabana Şuşara. Au fost identificate 7 cioate ale unor arbori tineri tăiaţi, cel mai 
probabil folosiţi la focurile de tabără. 

GEC Nera a solicitat poliţiei locale, deţinătorilor de teren împădurit, respectiv 
Ocolul Silvic , Primăria Sasca Montană şi Adm. Parcul Naţional Cheile Nerei - 
Beuşniţa intensificarea controalelor pe acest traseu, în special în sezonul turistic. Nu 

s-au primit răspunsuri din partea instituţiilor sesizate, motiv pentru care GEC Nera 
va continua monitorizarea traseului şi notificarea instituţiilor responsabile.  

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor 
împotriva pădurilor situate în zona şi interiorul rezervaţiei naturale Cheile 
Nerei - Beuşniţa.  

Pe traseul Podul Beiului – Păstrăvăria Valea Beiului – Ochiul Beiului – 
Cascada Beuşniţa există mulţi arbori scrijeliţi cu diferite slogane şi vetre de foc în 

locurile de popas Poiana Beuşniţei şi Ochiul Beiului. Au fost identificate 10 cioate ale 
unor arbori tineri tăiaţi, cel mai probabil folosiţi la focurile de tabără. 

Turiştii răvăşesc aspectul Cascadei Beuşniţa prin escaladarea deversorului 

cascadei şi smulgerea muşchiului de pe tuful calcaros.  
Pe traseu există urme de autovehicole care pătrund ilegal în rezervaţie. 

În ce priveşte constatările GEC Nera sub aspectul încălcării Codului Silvic şi 
Legii Ariilor Naturale Protejate, s-a solicitat Politiei, deţinătorilor de teren împădurit, 
respectiv Ocolul Silvic , Primăria Sasca Montană şi Adm. Parcul Naţional Cheile 

Nerei - Beuşniţa intensificarea controalelor pe acest traseu, in special in sezonul 
turistic.  

S-a primit un raspuns  la aspectele privind încălcarea Legii Ariilor naturale 
Protejate doar din partea Adm. Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, prin care se 
confirmă aspectele notificate de către GEC Nera urmând ca în sezonul turistic 

Administraţia Parcului împreună cu Ocolul Silvic Sasca Montană să intensifice 
controalele pe acest traseu.  

GEC Nera va continua monitorizarea traseului şi dacă va fi cazul,  notificarea 
instituţiilor responsabile.  

Constatări şi propuneri de măsuri pentru combaterea agresiunilor 
împotriva pădurilor din zona Cantonului Silvic Jervani, propusă ca zonă de 
protecţie integrală în cadrul Planului de Management al PN Semenic – 

Cheile Caraşului. 
Pe ogaşul lui Moş Alexe din zona cantonului silvic Jervani a fost identificată o 

exploatare organizată de arbori pe o suprafaţă de cca. 1,8 ha. O parte din cioatele 
arborilor erau smulse iar drumul de acces executat de operator a produs răvăşirea 
peisajului de pe traseul turistic al zonei. Există depozitate cantităţi mari de buşteni, 

atât pe marginea drumului de acces în exploatare cât şi în albia ogaşului. Buştenii 
din albia ogaşului 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. 



În ce priveşte constatările GEC Nera sub aspectul încălcării Codului Silvic şi 
Legii Ariilor Naturale Protejate, s-a trimis o notificare către Adm. PN Semenic – 

Cheile Caraşului şi Ocolul Silvic Reşiţa. 
S-a primit un raspuns din partea ambelor instituţii în care au  fost prezentate 

concluziile controlului făcut împreună cu ITRSV şi CJ GM în acest caz, din care 
rezultă existenţa în zonă a unei partide autorizate de exploatare a arborilor 
calamitaţi de vânt. În răspuns se menţionează că din punctul de vedere al OS 

Reşiţa şi Adm. PN Semenic – Cheile Caraşului partida nu se află în interiorul unei 
zone speciale de conservare definită prin Ordinul 522/2003 al Ministerului 

Agriculturii iar acest act de reglementare a zonării interne este singurul valabil până 
la aprobarea Planului de Management al PN Semenic – Cheile Caraşului.  Tot în 
răspuns se precizează că la predarea parchetului se va avea în vedere ca materialul 

lemnos, depozitat în momentul de faţă în condiţii care încalcă Legea Apelor, să fie 
extras din ogaş iar zona sa fie igienizată.  

GEC Nera, consideră Adm. PN Semenic – Cheile Caraşului şi OS Reşiţa, nu a 
acţionat preventiv, în spiritul avizului dat de consiliul ştiinţific al Parcului împreună 
cu toate autorităţile locale şi judeţene direct responsabile pentru proiectul existent 

de plan de management, şi au deschis o partidă de tăiere într-o zonă propusă ca 
zonă de protecţie integrală în acest document. Conform OUG 57/2007 în zonele de 

protecţie integrală, în cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, 
acţiunile de înlăturare a efectelor calamităţilor se fac cu avizul administraţiei, în 

baza hotărârii consiliului ştiinţific şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru 
protecţia mediului şi pădurilor.   

GEC Nera consideră Ordinul 522/2003 ca anacronic şi folosit în mod abuziv la 

întocmirea amenajamentului silvic şi ulterior la autorizarea de tăieri în interiorul 
Parcului iar tăierile de arbori având la bază acest document de zonare internă vor 

duce la dispariţia din interiorul PN Semenic – Cheile Caraşului a  pădurilor seculare 
cu importantă valoare ştiinţifică. În acest context tergiversarea timp de 11 ani de la 
înfiinţarea Administraţiei PN Semenic – Cheile Caraşului a aprobării Planului de 

Management, poate fi considerată ca o complicitate la dispariţia pădurilor seculare 
din Parc, din partea  autorităţilor centrale direct responsabile.  

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

 Este necesară intensificarea cooperării între Adm. Parcul Naţional Cheile 

Nerei – Beuşniţa, Poliţie, Primărie şi Ocolul Silvic Sasca Montană precum şi 
instituirea unui control permanent în sezonul turistic, în special în weekend-uri, pe 

cele două trasee. Centrul de vizitare de la Sasca Română al PN Cheile Nerei – 
Beuşniţa nu este suficient pentru acoperirea nevoilor de informare a vizitatorilor 
deoarece vizitatorii, de obicei, nu trec pe la acest centru şi intră direct pe traseele 

rezervaţiilor. În acest context sunt necesare puncte de informare permanente la 
intrarea în rezervaţii în cadrul cărora vizitatorii să fie informaţi şi avertizaţi  în 

legătură cu respectarea regulamentul de vizitare a Parcului.  
 Tăierile de arbori din zona cantonului Jervani sunt legale dar abuzive în 
contextul propunerilor din proiectul Planului de Management al PN Semenic – Cheile 

Caraşului. Este necesară urgentarea procesului de aprobare a Planului de 
Management, moment când OUG 57/2007 va putea fi aplicată în contextul noii 

zonări interne a Parcului. 
 
 V. Concluzii în cadrul Raportului Nr 3 privind  monitorizare 

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

Severin 
 -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 o interpretare a Legii Ariilor Naturale Protejate pe baza zonării 

interne a Parcului inclusă Ordinul 522/2003 al Ministerului Agriculturii. Acest 
document nu corespunde punctului de vedere la nivelul anului 2015 a consiliului 

ştiinţific al Parcului şi permite tăierea în zone cu arbori seculari cu mare valoare 



ştiinţifică.  Aceste tăieri pot fi considerate ca activităţi ilegale în cadrul ultimei 
variante a proiectului de Plan de Management al Parcului. GEC Nera solicită 

autorităţilor locale şi centrale direct implicate în promovarea şi aprobarea prin Ordin 
de Ministru al Planului de Management al Parcului 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 a  evita producerea fenomenelor 
constatate de către GEC Nera.  

-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. 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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