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R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului
Natural Porţile de Fier R.A.
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi
Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-529;
Fax: (40)-252-360-511
e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro www.portiledefierpn.ro

Buletin informativ al Parcului Natural Porţile de Fier

Activităţile Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier se desfăşoară în direcţia
gestionării durabile a ariei naturale protejate, în conformitate cu prevederile Contractului de
Administrare, astfel :

Au fost inaintate adrese către toţi membrii Consiliului Consultativ de Administrare
pentru desemnarea unui reprezentant care să participe la şedinţele de lucru. De asemenea a
fost fixată data de 30.10.2011 pentru cea de-a doua sedinţă ordinară.

Au fost înregistrate un număr de 9 solicitări pentru obţinerea avizului de executare
lucrări de construcţii- investiţii pe raza parcului. Toate aceste solicitări au fost verificate în
teren de către personalul Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier, 2 documentaţii
fiind înaintate spre analiză membrilor consiliului ştiinţific, 7 fiind avizate.

Analiza stadiului implementării proiectului “Măsuri de îmbunătăţire a
managementului siturilor NATURA 2000 în Parcul Natural Porţile de Fier”; Au continuat
acţiunile de cartare şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes comunitar în cadrul
proiectului “Măsuri de îmbunătăţire a managementului siturilor Natura 2000 în Parcul
Natural Porţile de Fier”.

Pînă la această, dată în cadrul proiectului POS Mediu, au fost realizate următoarele:
-Cartografierea şi monitorizarea speciilor de interes comunitar şi a arealului

acestora;
-Materializarea în teren a limitelor celor 18 rezervaţii şi a celor 4 noi areale

identificate;
-Stabilirea coordonatelor GIS a limitelor celor 18 rezervaţii şi a celor 4 noi

areale identificate;
-Reactualizarea bazei de date;

Au fost desfăşurate un număr de 5 acţiuni comune în vederea prevenirii şi combaterii
faptelor infracţionale şi contravenţionale din domeniul silvic şi cinegetic, în cadrul
protocoalelor de colaborare încheiate cu Inspectoratele Judeţene de Poliţie de Frontieră,
Inspectoratele Judeţene de Jandarmi, Inspectoratele Judeţene de Poliţie ale judeţelor Caraş-
Severin şi Mehedinţi.

Au fost identificaţi proprietarii a două terenuri pe care s-au executat umputuri în
albia Dunării- zona Divici şi a fost întocmit un proces-verbal de constatare a contravenţiei,
urmînd a se întocmi proces-verbal de contravenţie pentru cealaltă persoană după
comunicarea datelor de stare civilă ale faptuitorului de către primăria Pojejena.

Au fost executate patrule în teren şi s-a constatat sustragerea unui panou de
informare-documentare realizat prin proiectul POS Mediu, fiind înaintată adresă scrisă
către Postul de Poliţie Brezniţa de Ocol în vederea semnalării furtului si a comunicării
ulterior a stadiului cercetărilor.
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Au fost executate deplasări în teren împreună cu reprezentanţii GNM-Comisariatul
Caraş-Severin pentru verificarea sesizărilor referitoare la incălcări ale legislatiei în
vigoare.

S-au executat de către agentii de teren patrule mixte cu poliţia în zona Sirinia pentru
combaterea braconajului cinegetic şi piscicol. Nu s-au constatat nereguli.

A fost realizată o informare scrisă referitoare la încălcarea legislaţiei în vigoare şi la
fenomenele care au luat amploare în ultima perioadă (lucrări de umplere a albiei fluviului
Dunărea cu pămînt, materiale rezultate din lucrări de demolare a construcţiilor, piatră
spartă, precum şi eliberarea autorizaţiilor de construcţie fără a se solicita beneficiarului
obţinerea avizului administraţiei parcului)care a fost înmînată d-lui ministru Lazlo
Borbely, cu ocazia vizitei de lucru pe care acesta a făcut-o în judeţul Mehedinţi.

Au fost igienizate traseele turistice din arealul parcului, precum şi cele două locuri
de popas realizate în cadrul proiectului “Valorificarea ecoturistică a zonelor umede şi a
morilor de apă din Parcul Natural Porţile de Fier”.

S-au executat acţiuni de igienizare a zonelor de protecţie integrală.
S-a încheiat activitatea de ghidare a turiştilor la peştera Veterani, realizată în perioada

iunie-septembrie 2011. Cu această ocazie a fost monitorizat fluxul turiştilor în zona
Cazanelor Mari şi Mici.

Activitatea de conştientizare şi educaţie ecologică în şcoli, pe baza materialelor
power-point realizate de administraţie în cursul anului 2009, a fost continuată începînd cu
data de 15.09.2011.

Este în curs acţiunea de revizuire a convenţiilor de colaborare cu unităţile de
învăţămînt de pe raza parcului prin completarea acestora cu unele activităţi care iniţial nu
au fost cuprinse, pînă la această dată fiind semnate un număr de 5, cu unităţi şcolare din
municipiul  Dr.Tr. Severin.

Au fost încheiate convenţii de colaborare cu 4 unităţi administrativ teritoriale,
repectiv primăriile Dubova, Sicheviţa, Berzasca, Eşelniţa. Obiectul acestor convenţii îl
constituie colaborarea în sensul colectării organizate şi selective a gunoaielor rezultate în
urma acţiunilor de ecologizare a traseelor turistice şi a zonelor de protecţie integrală.

RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier RA a participat ca
partener la tabăra Junior Ranger organizată de Asociaţia Culturală Cetatea Albă în
perioada 23.09-25.09 şi 30.09- 02.10.2011, în cadrul unui proiect finanţat din
Administraţia Fondului pentru Mediu. Au participat în cadrul acestui proiect 48 de copii
din 8 şcoli din arealul parcului, 8 profesori, iar din partea administraţiei responsabilul cu
comunităţile locale şi educaţie ecologică, biologul şi un agent de teren. În cadrul taberei
Junior Ranger au fost desfăşurate următoarele activităţi : seminar ecologic, atelier
ecologic în rezervaţia paleontologică Bahna, excursii pe traseu turistic Ciucarul Mare şi la
peştera Ponicova. Au fost realizate în cadrul proiectului un număr de 400 buc. DVD cu
filmul, Parcul Natural Porţile de Fier-Patrimoniu Ştiinţific Internaţional, 400 buc. cărţi
poştale şi 400 buc. fluturaşi.

În perioada 12-16.09.2011 biologul parcului a participat la Lednice, Cehia la Cursul
Internaţional: Zonele Umede ca Habitate ale Păsărilor de Apă (Internaţional Course:
Wetlands aş Waterfowl Habitats), organizat de către Comitetul Ceh al siturilor Ramsar,
Comitetul Naţional al UNESCO Cehia şi Convenţia Carpatică a Zonelor Umede.

Activităţile în cadrul acestui curs au avut ca scop prezentarea importanţei desemnării
siturilor Ramsar, modele de management şi conservare a zonelor umede, metode de
monitorizare a păsărilor de apă, precum şi punerea în practică prin studii de caz şi teren
cele prezentate, avînd în vedere că de la data de 18.01.2011 Parcul Natural Porţile de Fier,
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a fost declarat sit RAMSAR, avînd astfel statutul de arie naturală protejată de interes
internaţional.

Au fost efectuate împreună cu agenţii de teren deplasări în vederea cartării arealelor
unor specii invazive (falsul oţetar, salcîmul şi amorfa). Cu această ocazie, s-au făcut
observaţii şi la alte specii de plante considerate invazive.

DIRECTOR,
Ing. Marian Jiplea
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