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RAPORT NR. 4
privind monitorizarea alternativă a agresiunilor împotriva
mediului, în localităţi din zona parcurilor naţionale Semenic
– Cheile Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului
Natural Porţile de Fier.
I.
Scopul monitorizării alternative a activităţilor antropice
care agresează mediul din zona parcurilor naţionale şi naturale
situate în sudul Banatului.
Monitorizarea alternativă, prin activităţi de voluntariat, a stării stării
mediului, în special a patrimoniului natural din zona parcurilor naţionale
Semenic – Cheile Caraşului, Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului Natural
Porţile de Fier reprezintă una din activităţile principale ale Grupului
Ecologic de Colaborare Nera în cadrul proiectului „ Interacţiune ONG autorităţi publice pentru protejarea patrimoniului parcurilor naturale şi
naţionale din sudul Banatului” realizat cu sprijinul financiar al Fondului
pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societăţii Civile in parteneriat cu Romanian-American Foundation şi sprijinit
de Enel România și Raiffeisen Bank.
Prin această activitate voluntarii, care activează în cadrul centrului de
voluntariat al GEC Nera, colectează informaţii privind starea mediului
din zona proiectului precum şi despre cele mai frecvente şi relevante
activităţi antropice care agresează mediul natural şi construit din această
zonă.
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 aprobat odată cu proiectul.
Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare (fişe) de monitorizare
alternativă la care se anexează hărţi cu localizarea cazurilor urmărite şi
imagini relevante privind fenomenele de agresiune.
Pe baza acestor informaţii, GEC Nera întocmeşte rapoarte periodice
de monitorizare, incluzând concluzii privind starea mediului, în special
starea patrimoniului natural, din zona studiată precum şi recomandări

pentru stoparea acestor fenomene adresate autorităţilor direct reponsabile
de oprirea agresiunilor împotriva mediului care se produc în această
zonă. Ulterior aceste rapoarte sunt distribuite şi altor factori implicaţi în
protecţia mediului precum agenţi economici, primării, ONG-uri, grupuri de
opinie reprezentând populaţia locală, presă etc.
In ce priveşte autorităţile publice direct reponsabile de protecţia
mediului 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
mediului 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 mediului din zona ariilor
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 mediului din aceste
zone.
În cadrul cadrul acestui raport a fost monitorizată implementarea
planului de măsuri concrete pentru combaterea de către autorităţi a
agresiunilor împotriva mediului. Acest document a fost realizat în cadrul unui
workshop cu participarea autorităţilor de mediu direct responsabile şi a unor
ONG-uri de mediu cu activitate relevantă şi are la bază primele trei rapoarte
de monitorizare realizate în cadrul proiectului.

PLAN DE MĂSURI PRIORITARE

privind combaterea agresiunilor împotriva mediului din aria parcurilor naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa
şi Semenic Cheile – Caraşului
şi a Parcului Natural Porţile de Fier, în cadrul proiectului
“Interacţiune ONG - autorităţi pentru protejarea patrimoniului parcurilor naturale si naţionale din sudul Banatului”
Nr
.
crt

Denumirea agresiunii
împotriva mediului
constatată prin
rapoartele de
monitorizare ale GEC
Nera

Factori direct
responsabili de
combaterea
agresiunii şi
încadrarea
activităţii în
legislaţia de mediu

Măsuri concrete de
combatere a
agresiunii care decurg
din legislaţia de
mediu, pe care GEC
Nera le-a notificat
prin rapoartele de
monitori-zare
instituţiilor si autorităţilor direct
responsabile de
combaterea acestor
agresiuni (GT2) la
începu-tul
implementării planului
de măsuri prioritare.

Implicare
autoritatilor
in
combaterea
agresiunii
până în
noiembrie
2017

Implicarea
autoritatilor in
combaterea
agresiunii până
în martie 2018

Gradul de
implicare a
autorităţilor

1

Poluarea
transfron-talieră
cu praf de deşeuri
miniere provenite
din incinta iazului
Tăuşani – Boşneag
aparţinând SC

- MOLDOMIN SA – in
faliment , prin
lichidatorul judiciar
RTZ & PARTNERS
S.P.R.L
- Ministerul Economiei
-

-Continuarea licitaţiilor
pentru vânzarea activelor
societăţii MOLDOMIN SA –
in faliment

-fără rezultate
concrete

-fără rezultate
concrete

35 %

-Implementarea Deciziei
Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene privind
ecologizarea iazului
Boşneag - extindere .

-în curs de
elaborare studiu
de fezabilitate.

-proces de
contractare a lucrării
de ecologizare a
iazului

2

Moldomin Moldova
Nouă

Garda Naţională de
Mediu

Tăieri ilegale de
arbori și poluare
cu ambalaje din
plastic în ASPA
Divici - Pojejena

-Garda Forestieră
Timişoara

-Comisariatul Judeţean
Caraş – Severin al
Gărzii de Mediu
-APM Caraş – Severin
in ce priveşte
reglementarea
activităţii

-Inspectoratul
Judeţean al Poliţiei
Caraş - Severin
-Primăria Pojejena

-Verificarea pe teren a
implementării Deciziei
Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene privind
ecologizarea iazului
Boșneag - extindere.
-Constatări şi măsuri
împotriva tăierilor ilegale
de arbori

-Constatări şi măsuri
împotriva poluării cu
ambalaje din plastic
-Emiterea de acte
normative care să includă
un plan de conformare
pentru stoparea poluării cu
ambalaje din plastic şi a
tăierilor ilegale de arbori în
ASPA Divici - Pojejena.
-Constatări şi măsuri
împotriva tăierilor ilegale
de arbori.
-Constatări şi măsuri
împotriva tăierilor ilegale
de arbori şi poluării cu
ambalaje din plastic

- fără implicare
concretă

- 2 amenzi aplicate
SC MOLDOMIN SA

-a organizat
împreună cu Ad.
PN Porţile de Fier
şi Primăria
Pojejena verificări
în teren şi s-a
convenit
continuarea
activităţilor din
partea Primăriei
pentru
identificarea
făptuitorilor.
- fără implicare
concretă

-Au fost întocmite 2
dosare penale .

- a transmis plan
de conformare la
Primăria Pojejena

- a verificat realizarea
plan de conformare la
Primăria Pojejena

- fără implicare
concretă

- fără implicare
concretă

- a participat la
constatări la faţa
locului pentru
identificarea
făptuitorilor.

-nu a mai necesitat
implicare

- o amenda aplicată
Primăriei Pojejena

60 %

3

4

-Administraţia Parcul
Natural Porţile de Fier

-Constatări şi măsuri
împotriva tăierilor ilegale
de arbori şi poluării cu
ambalaje din plastic

- a participat la
constatări la faţa
locului pentru
identificarea
făptuitorilor.

Agresiuni
împotriva
patrimoniului
natural al
parcurilor prin
activităţi în cadrul
turismului
neorganizat

-Comisariatul Judeţean
Caraş – Severin al
Gărzii de Mediu

-Constatări şi măsuri
împotriva activităţi ilegale
în cadrul turismului
neorganizat.

-A aplicat amenzi
contravenţionale
turiştilor care au
agresat zonele de
protecţie integrală
şi strictă.

-Administraţiile
parcurilor

- fără implicare
concretă

Poluarea cu gunoi
menajer,
ambalaje de
plastic şi ape
reziduale a
cursuri-lor
naturale de apă şi
a locurilor virane
din localităţi.

-Primăriile Socol,
Pojejena, Moldova
Nouă, Coronini,
Sicheviţa, Berzasca,
Şviniţa, Dubova,
Anina, Oraviţa,
Bozovici, Goruia,
Şopotu Nou, Lăpuşnicu
Mare, Sasca Montană,
Ciclova Română
-Comisariatul Judeţean
Caraş – Severin al
Gărzii de Mediu

-Constatări şi măsuri
împotriva activităţi ilegale
în cadrul turismului
neorganizat.
-Constatări şi măsuri
împotriva activităţilor
ilegale în cadrul turismului
neorganizat.
-Constatări şi măsuri
împotriva activităţilor
ilegale .

-Constatări şi măsuri
împotriva activităţilor
ilegale .

-Primăriile din aria
proiectului

- a continuat
activităţi pentru
creşterea gradului de
conservare a
habitatului în ASPA
Divici - Pojejena
-A continuat aplicarea
amenzi
contravenţionale
turiştilor care au
agresat zonele de
protecţie integrală şi
strictă.
- a realizat activităţi
de igienizare a
traseelor turistice

- fără implicare
concretă

- au realizat activităţi
de igienizare a
traseelor turistice

- fără implicare
concretă

- a realizat activităţi
de igienizare a
cursurilor naturale de
apă şi a locurilor
virane din localităţi

- A aplicat doua
amenzi
contravenţionale
Primariilor Bozovici
şi Şopotu Nou

- A aplicat o amendă
contravenţională
Primariei Moldova
Nouă

55 %

50 %

5

Tăieri de arbori în
pădurile de pe
teritoriul
municipiului Reşiţa

-Garda Forestieră
Timişoara

(Dealul Cioara; deasupra
caselor de pe strada
Murelor; zona Minda)
Primăria Reşiţa

6

Tăieri de arbori la
Peştera Liliecilor,
în interiorul
rezervaţiei
naturale Cheile
Cara-şului

-Garda Forestieră
Timişoara

Comisariatul Judeţean
al Gărzii de Mediu
Caraş – Severin
Severin

7
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Caraş Severin

Controlul respectării de
către operatorul din
parchet şi Ocolul Silvic
Reşiţa a Codului Codului
Silvic în zona tăierilor de
arbori monitorizată de
către GEC Nera şi
comunicarea măsurilor
luate pentru intrarea în
legalitate.
Punct de vedere privind
impactul nerespectării
Codului Silvic în zona
monitorizată.
Controlul respectării
reglementărilor privind
statutul de arie naturală
protejată în zona tăierilor
de arbori monitorizată de
către GEC Nera şi
comunicarea măsurilor
luate pentru intrarea în
legalitate.

- fără implicare
concretă

- Constatări şi amenzi
aplicate operatorilor
în parchete pentru
tăieri ilegale de arbori

fără implicare
concretă

- fără implicare
concretă

- fără implicare
concretă

- a constatat tăierile
şi a aplicat o amendă
Primăriei Caraşova

Controlul respectării Legii
Ariilor Naturale Protejate în
zona tăierilor de arbori
monitorizată de către GEC
Nera şi comunicarea
măsurilor luate pentru
intrarea în legalitate.
Sancţionarea activităţilor
infracţionale sub aspectul
tăierilor ilegale de arbori.

- fără implicare
concretă

- a realizat două
controale în zonă

- fără implicare
concretă

- a constatat tăierile,
nu a aplicat sancţiuni
datorită prejudiciului
mic.

60 %

45 %

8

9

Instituţia Prefectului
Judeţul Caraş - Severin

Tăieri de arbori în
zona Valea Topliţei
Comarnic
din
interiorul
PN
Semenic - Cheile
Caraşului.

Garda Forestieră
Timişoara

Ministerul Mediului

Agenţia pentru
Protecţia Mediului
Caraş – Severin

Controlul implicării
autorităţilor aflate în
coordonarea Instituţiei
Prefectului în stoparea
încălcării legislaţiei privind
tăierile de arbori în zona
monitorizată de către GEC
Nera.
Controlul respectării de
către operatorul din
parchet şi Ocolul Silvic
Reşiţa a Codului Codului
Silvic şi a Legii ariilor
naturale protejate în zona
tăierilor de arbori
monitorizată de către GEC
Nera şi comunicarea
măsurilor luate pentru
intrarea în legalitate.
Impunerea de urgenţă a
unui Plan de Management
pentru PN Semenic - Cheile
Caraşului .

- fără implicare
concretă

- a notificat
autorităţile şi a
monitorizat implicarea
acestora ca reacţie la
notificările GEC Nera

- fără rezultate
concrete

-a constatat tăierile şi
a considerat că nu s-a
încălcat Codul Silvic,
în lipsa unui plan de
management nu a
făcut aprecieri cu
privire la posibile
infracţiuni la Legea
Ariilor Naturale
Protejate

- fără implicare
concretă

Controlul respectării de
către operatorul din
parchet, Ocolul Silvic
Reşiţa şi Adm. Parcul
Naţional Semenic – Cheile
Caraşului a
reglementărilor emise de
APM în baza Legii Ariilor
Naturale Protejate, în zona

- fără implicare
concretă

-Corpul de control al
ministrului a constatat
tăierile şi a cerut
urgentarea elaborării
planului de
management al PN
Semenic - Cheile
Caraşului.
- a trimis o notă
privind urgentarea
elaborării planului de
management al PN
Semenic - Cheile
Caraşului.

50 %

Instituţia Prefectului
Judeţul Caraş - Severin

10

Tăieri de arbori în
situl Natura 2000
cod ROSCI0226
Semenic – Cheile
Caraşului, pe
malul stâng a
râului Caraş între
Goruia şi Grădinari

tăierilor de arbori
monitorizată de către GEC
Nera.
Controlul implicării
autorităţilor aflate în
coordonarea Instituţiei
Prefectului pentru stoparea
încălcării legislaţiei privind
tăierile de arbori în zona
monitorizată de către GEC
Nera.

- fără rezultate
concrete

- fără rezultate
concrete

-a constatat existenţa
infracţiunilor la Codul
Silvic privind tăierilor
de arbori în anii 2014
şi 2017 pe teritoriul
comunei Goruia fără a
localiza tăierile şi a
făcut demersuri
pentru identificarea
făptaşilor.
- Demersuri pentru
trecerea administrării
ariilor naturale
protejate din zona PN
Semenic – Cheile
Caraşului în
subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate în
cadrul unei instituţii
publice destinată
protecţiei
ecosistemelor
- Controlul respectării

Garda Forestieră
Timişoara

Controlul respectării
Codului Silvic în zona
tăierilor de arbori
monitorizată de către GEC
Nera şi comunicarea
măsurilor luate pentru
intrarea în legalitate.

-fără implicare
concretă

Guvernul României şi
Ministerul Mediului

Demersuri pentru
întreruperea contractului
de administrare a ariei
naturale protejate
ROSCI0226 încheiat de
RNP Romsilva cu Ministerul
Mediului.

-fără implicare
concretă

Comisariatul Judeţean

-Corpul de control al

-fără implicare

55 %

al Gărzii de Mediu
Caraş – Severin
Severin

ministrului a constatat
tăierile şi a cerut
urgentarea elaborării
planului de management al
PN Semenic - Cheile
Caraşului.

concretă.

-Inspectoratul
Judeţean al Poliţiei
Caraş - Severin

-nu s-a implicat în
identificarea tăierilor şi a
infracţiunilor la Legea
Ariilor Naturale Protejate

- fără implicare
concretă

Instituţia Prefectului
Judeţul Caraş - Severin

-a constatat existenţa
tăierilor de arbori pe
teritoriul comunei Goruia
fără a localiza tăierile şi a
făcut demersuri pentru
identificarea făptaşilor.

- fără implicare
concretă

de către RNP
Romsilva, în calitate
de administrator de
activităţi pentru
protecţia naturii, şi de
către Administraţia
Apele Române a
Legii Ariilor Naturale
Protejate în zona
tăierilor de arbori
monitorizată de către
GEC Nera şi
comunicarea
măsurilor luate pentru
intrarea în legalitate
- Constatări şi măsuri
împotriva tăierilor
ilegale de arbori zona
tăierilor de arbori
monitorizată de către
GEC Nera şi
comunicarea
măsurilor luate pentru
intrarea în legalitate.
-Controlul implicării
autorităţilor aflate în
coordonarea
Instituţiei Prefectului
pentru stoparea
încălcării legislaţiei
privind tăierile de
arbori în zona
monitorizată de către
GEC Nera.
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