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CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 
al Parcului Natural Porţile de Fier  
Str.Banatului nr.92, Orşova, 225200, Mehedinţi 
Tel. (40)-252-360-511; (40)-372-702-cu 529; Fax: (40)-252-360-511 
e-mail: pnpf@googlegroups.com ; web:www.pnportiledefier.ro 

========================================================================= 
Nr.  591  din  15.04.2013  

    

HOTĂRÎREA NR.57 
a Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural Porţile de Fier 

în urma şedinţei din data de 12.04.2013 
 

 
 Consiliul Ştiintific al Parcului Natural Porţile de Fier, constituit în conformitate cu 
prevederile O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011 şi în 
componenţa aprobată prin Ordinul nr.2535/19.10.2011 al Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, întrunit în şedinţa extra/ordinară în data de 12.04.2013, hotărăşte următoarele : 
 

1.Consiliul Ştiinţific analizează “Raportul de activitate al Administraţiei Parcului 
Natural Porţile de Fier pentru anul 2012”.  

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
“Raportul de activitate al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier pentru anul 
2012”, în forma prezentată de către administraţia parcului, cu recomandarea ca acesta  
să fie postat pe pagina web a administraţiei parcului. 

2.Consiliul Ştiinţific analizează raportul privind “Autoevaluarea activităţii 
desfăşurate de Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier pentru anul 2012” . 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
“Autoevaluarea activităţii desfăşurate de Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier 
pentru anul 2012”, în forma prezentată de către administraţia parcului, cu recomandarea 
ca acesta să fie postat pe pagina web a administraţiei parcului. 

3.Consiliul Ştiinţific analizează raportul “Informare privind stadiul implementării 
proiectelor cu fonduri europene”. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
“Raportul de activitate al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier pentru anul 
2012” cu recomandarea ca acesta să fie postat pe pagina web a administraţiei parcului. 

4.Consiliul Ştiinţific analizează raportul “Informare privind activităţile desfăşurate 
de APNPF cu ocazia sărbătoririi Zilelor Parcului Natural Porţile de Fier-ediţia a V-a 
2013”. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil 
raportul “Informare privind activităţile desfăşurate de APNPF cu ocazia sărbătoririi 
Zilelor Parcului Natural Porţile de Fier-ediţia a V-a 2013”,  cu recomandarea ca 
activităţile de promovare a produselor tradiţionale locale să se desfăşoare şi cu ocazia altor 
evenimente din arealul şi din afara arealului Parcului Natural Porţile de Fier. 
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5.Consiliul Ştiinţific analizează raportul “Informare privind stadiul aprobării 
Planului de Management al Parcului Natural Porţile de Fier”. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale Consiliul Ştiinţific ia act de informare şi 
recomandă administraţiei parcului să întreprindă demersurile legale pentru urgentarea 
aprobării Planului de Management al Parcului Natural Porţile de Fier. 

6. Consiliul Ştiinţific analizează documentaţiile depuse de terţi în vederea avizării, 
atfel: 

a.Studiul “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor prioritare 
din zona umedă Porţile de Fier”, raport final întocmit de către biolog dr.Irina Goia, în 
cadrul proiectului Life + 10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile 
de Fier. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
studiul “Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor prioritare din zona 
umedă Porţile de Fier”, raport final întocmit de către biolog dr.Irina Goia, în cadrul 
proiectului Life + 10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier, 
cu recomandarea ca elaboratorul să depună la administraţia parcului o xerocopie a 
releveelor fitocenologice. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite avizul favorabil către 
elaboratorul studiului. 

b.Studiul “Evaluarea vulnerabilităţii speciilor de amfibieni şi reptile din SPA 
Cursul Dunării Baziaş Porţile de Fier la procedeele de eliminare mecanică a speciilor de 
plante invazive”, raport final întocmit de echipa Facultăţii de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe 
Agricole din cadrul Universităţii Ovidius, din Constanţa, în cadrul proiectului Life + 10 
Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
studiul “Evaluarea vulnerabilităţii speciilor de amfibieni şi reptile din SPA Cursul 
Dunării Baziaş Porţile de Fier la procedeele de eliminare mecanică a speciilor de plante 
invazive”, raport final întocmit de echipa Facultăţii de Ştiinţele Naturii şi Ştiinţe Agricole 
din cadrul Universităţii Ovidius, din Constanţa, în cadrul proiectului Life + 10 
Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite avizul favorabil către 
elaboratorul studiului. 

c.“Proiect tehnic împăduriri cu Salix alba în SPA Cursul Dunării Baziaş Porţile de 
Fier”, întocmit de echipa USAMV a Banatului din Timişoara, în cadrul proiectului Life + 
10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil  
proiectul “Proiect tehnic împăduriri cu Salix alba în SPA Cursul Dunării Baziaş Porţile 
de Fier”, întocmit de echipa USAMV a Banatului din Timişoara, în cadrul proiectului Life 
+ 10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite avizul favorabil către 
elaboratorul proiectului. 

d.“Plan local de acţiune privind stoparea pierderii biodiversităţii zonelor umede 
din Parcul Natural Porţile de Fier”, întocmit de echipa CCMESI, în cadrul proiectului 
Life + 10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, Consiliul Ştiinţific avizează favorabil   
“Planul  local de acţiune privind stoparea pierderii biodiversităţii zonelor umede din 
Parcul Natural Porţile de Fier”, întocmit de echipa CCMESI, în cadrul proiectului Life + 
10 Nat/RO/740, implementat în arealul Parcului Natural Porţile de Fier. 
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Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite avizul favorabil către 
elaboratorul planului. 

e.)Documentaţiile depuse de terţi în vederea avizării, astfel: 
e.1.Documentaţia depusă de către  Compania Naţională de Transport al Energiei 

Electrice-Transelectrica SA, înregistrată la administraţia parcului cu 
nr.11576/05.02.2013 privind investiţia “Trecerea la tensiune de 400 kv a axului Porţile de 
Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/ LEA 400 kv Porţile de Fier-Anina”. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale, în conformitate cu prevederile art.22, 
alin.(5) lit.b, din Legea 49/2011, de aprobare a OUG 57/2007  privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Consiliul 
Ştiinţific avizează favorabil  execuţia investiţiei “Trecerea la tensiune de 400 kv a axului 
Porţile de Fier-Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/ LEA 400 kv Porţile de Fier-Anina”. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite avizul favorabil către 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice-Transelectrica SA. 

e.2.Documentaţia depusă de Primăria Eşelniţa privind “Planul Urbanistic General 
al Comunei Eşelniţa” întocmit de către SC PROIECTARE SRL şi înregistrată la 
administraţia parcului cu nr.11719/16.01.2013. 

În urma analizei şi discuţiilor punctuale , Consiliul Ştiinţific  hotărăşte amânarea 
luării unei decizii şi returnarea documentaţiei către elaborator în scopul completării şi 
modificării acesteia după cum urmează: 

 i.)Scoaterea din intravilan şi din zonele propuse pentru construcţii investiţii a 
tuturor arealelor care se suprapun peste zonele de protecţie integrală potrivit zonării 
interne a Parcului Natural Porţile de Fier, însuşită de către administraţia locală Eşelniţa ( 
vezi zona pod Mraconia, zona Cazanele mici lângă Pensiunea Septembrie, etc) şi în 
perimetrul rezervaţiilor stabilite prin Legea nr.5/2000; 

 ii.)Trasarea vizibilă atât pe harta generală a PUG cât şi pe hărţile UTR a 
limitelor Parcului Natural Porţile de Fier precum şi a zonelor de protecţie integrală, cu 
menţionarea acestora şi la legenda hărţii, cu explicaţiile de rigoare; 

 iii.)Completarea  pct.9.3.Aspectul exterioar al construcţiilor, din cadrul 
cap.III Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor, din Regulamentul Local de 
Urbanism, cu următoarele menţiuni: 

  -respectarea specificului local privind aspectul exterior al 
construcţiilor; 

  -finisajele exterioare ale construcţiilor să fie efectuate din materiale 
tradiţionale ( tencuieli simple, lemn sau piatră)  în culori care să nu contrasteze cu 
ambientul natural local şi fără folosirea de plăci ceramice ( gresie, faianţă); 

  -acoperişurile construcţiilor vor fi efectuate din materiale tradiţionale ( 
ţiglă, şindrilă bituminoasă, şindrilă din lemn, etc.) fără folosirea de plăci ondulate din 
azbest sau tablă galvanizată; 

  -împrejmuirile vor fi efectuate din materiale tradiţionale ( piatră, lemn, 
fier forjat) sau plase metalice în culori care nu contrastează cu ambientul natural local ( 
verde, maro ); 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite  elaboratorului   
“Planului Urbanistic General al Comunei Eşelniţa”, precum şi Primăriei Eşelniţa, 
recomandările de mai sus în scopul modificării/completării documentaţiei,  aceasta 
urmând a fi reanalizată după operarea corespunzătoare. 

e.3.Documentaţia depusă de d-nul Şutoi Victor, înregistrată la administraţia 
parcului cu nr.11464/22.03.2013, prin care se solicită “Curăţarea versanţilor de ebulmenţi 
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şi bolovani din piatră care au căzut de pe versanţi, curăţarea şi edcologizarea proprietăţii 
prin îndepărtarea gunoaielor şi a resturilor de lemne căzute, precum şi amenajarea 
drumului de acces la proprietate”. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific constată următoarele : 
-proprietatea se suprapune peste perimetrul fostei cariere de agregate minerale Gura 

Văii şi se află în zona de dezvoltare durabilă potrivit zonării interne din Planul de 
Management al Parcului Natural Porţile de Fier ; 

-proprietatea este limitrofă zonei de protecţie integrală potrivit zonării interne din 
Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier, respectiv Rezervaţia Naturală 
Gura Văii- Vârciorova, definită astfel potrivit prevederilor Legii 5/2000, 
şi avizează favorabil ecologizarea proprietăţii prin îndepărtarea gunoaielor şi a resturilor  
de material lemnos căzute de pe versanţi, interzicându-se exploatarea de agregate minerale 
fără obţinerea tuturor avizelor/ aprobărilor legale. 
 Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului ştiinţific. 

e.4.Documentaţia depusă de AJVPS Mehedinţi, privind evaluarea efectivelor de 
vânat şi propunerea cotei de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2013-2014, pentru 
fondurile de vânătoare Dubova şi Mraconia, înregistrată la administraţia parcului cu 
nr.11493/26.03.2013. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific  hotărăşte următoarele : 
a)-Avizarea favorabilă, în conformitate cu prevederile art.22, alin.(9), lit.m, din 

OUG 57/2007, a cotelor de extracţie pentru sezonul de vânătoare 2013/2014, pe specii 
astfel : 

-FV Mraconia : 
 -Căprior  2 buc. 
 -Cerb carpatin 2 buc.    
 -Viezure  2 buc. 
 -Vulpe  20 buc. 
 -şacal   5 buc. 
 -Jder de piatră 1 buc. 
 -Porc mistreţ 5 buc. 
-FV Dubova : 
 -Căprior  2 buc. 
 -Cerb carpatin 2 buc.    
 -Viezure  2 buc. 
 -Vulpe  30 buc. 
 -şacal   8 buc. 
 -Jder de piatră 2 buc. 
 -Jder de copac 2 buc. 
 -Porc mistreţ 18 buc. 
b)-Neavizarea cotelor de recoltă pentru speciile urs şi lup, cu urmîtoarele 

motivaţii: 
 i)Vânătoarea acestor două specii este interzisă potrivit prevederilor anexei 2 

la Legea 407/2006 ( specii la care este interzis vânatul) şi speciile sunt menţionate 
deasemeni în anexa 3 la Legea 49/2011 ( specii de interes comunitar); 

 ii) Documentaţia depusă nu este însoţită de documente care să ateste 
posibilitatea obţinerii derogării în conformitate cu prevederile art.19, alin.(2) din Legea 
407/2006; 
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c.)-Interzicerea efectuării acţiunilor de vânătoare în arealele fondurilor de 
vânătoare care se suprapun peste zonele de protecţie integrală potrivit zonării interne din 
Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier. Se recomandă ca zonele de 
protecţie integrală să fie stabilite de administratorul fondului, ca zone de linişte pentru 
vânat. 

d.)-La acţiunile de vănătoare vor participa în mod obligatoriu agenţii de teren ai 
administraţiei parcului, în acest sens AJVPS comunicând în timp util administraţiei 
parcului, cu minim 48 de ore înainte, următoarele: data acţiunii de vânătoare, Fondul, locul 
şi ora întâlnirii echipei de vânători, numărul şi data autorizaţiei emise, numele vânătorilor 
participanţi, speciile pentru care se organizează acţiunea de recoltă. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului Ştiinţific. 

e.5.Documentaţia depusă de Ocolul Silvic Drobeta Turnu Severin, privind 
evaluarea efectivelor de vânat şi propunerea cotei de recoltă pentru sezonul de vânătoare 
2013-2014, pentru fondul de vânătoare Vârciorova, înregistrată la administraţia parcului 
cu nr.11434/20.03.2013. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific  hotărăşte următoarele : 
a)-Avizarea favorabilă, în conformitate cu prevederile art.22, alin.(9), lit.m, din 

OUG 57/2007, a cotelor de extracţie pentru sezonul de vânătoare 2013/2014, pe specii 
astfel : 

 -Căprior  3 buc. 
 -Guguştiuc  10 buc.    
 -Graur  20 buc. 
 -Cioară semănătură 20 buc. 
 -Cioară grivă 60 buc. 
 -Coţofană  30 buc. 
 -Porc mistreţ 2 buc 
b.)-Interzicerea efectuării acţiunilor de vânătoare în arealele fondurilor de 

vânătoare care se suprapun peste zonele de protecţie integrală potrivit zonării interne din 
Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier. Se recomandă ca zonele de 
protecţie integrală să fie stabilite de administratorul fondului, ca zone de linişte pentru 
vânat. 

c.)-La acţiunile de vănătoare vor participa în mod obligatoriu agenţii de teren ai 
administraţiei parcului, în acest sens AJVPS comunicând în timp util administraţiei 
parcului, cu minim 48 de ore înainte, următoarele: data acţiunii de vânătoare, Fondul, locul 
şi ora întâlnirii echipei de vânători, numărul şi data autorizaţiei emise, numele vânătorilor 
participanţi, speciile pentru care se organizează acţiunea de recoltă. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului Ştiinţific. 

e.6.Documentaţia depusă de Ocolul Silvic Orşova, privind evaluarea efectivelor de 
vânat şi propunerea cotei de recoltă pentru sezonul de vânătoare 2013-2014, pentru fondul 
de vânătoare Sviniţa, înregistrată la administraţia parcului cu nr.11436/20.03.2013. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific  hotărăşte următoarele : 
a)-Avizarea favorabilă, în conformitate cu prevederile art.22, alin.(9), lit.m, din 

OUG 57/2007, a cotelor de extracţie pentru sezonul de vânătoare 2013/2014, pe specii 
astfel : 

 -Căprior  2 buc. 
 -Cioară grivă 30 buc. 
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 -Porc mistreţ 2 buc 
b.)-Interzicerea efectuării acţiunilor de vânătoare în arealele fondurilor de 

vânătoare care se suprapun peste zonele de protecţie integrală potrivit zonării interne din 
Planul de Management al Parcului Natural Porţile de Fier. Se recomandă ca zonele de 
protecţie integrală să fie stabilite de administratorul fondului, ca zone de linişte pentru 
vânat. 

c.)-La acţiunile de vănătoare vor participa în mod obligatoriu agenţii de teren ai 
administraţiei parcului, în acest sens AJVPS comunicând în timp util administraţiei 
parcului, cu minim 48 de ore înainte, următoarele: data acţiunii de vânătoare, Fondul, locul 
şi ora întâlnirii echipei de vânători, numărul şi data autorizaţiei emise, numele vânătorilor 
participanţi, speciile pentru care se organizează acţiunea de recoltă. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului Ştiinţific. 

e.7.Documentaţia depusă de d-nul Roman Nicolae prin care solicită construirea 
unei troiţe greceşti în perimetrul administrativ al comunei Eşelniţa, înregistrată la 
administraţia parcului cu nr.11318/11.03.2013. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific  constată că amplasamentul 
construcţiei/investiţiei, din zona ”Far-Colţur”, se află în perimetrul zonei de protecţie 
integrală potrivit zonării interne din Planul de Management al Parcului Natural Porţile de 
Fier, respective Rezervaţia Cazanele Mari- Cazanele Mici potrivit prevederilor Legii  5 / 
2000 şi hotărăşte neavizarea efectuării troiţei, în conformitate cu prevederile art.22, 
alin.(5) din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului Ştiinţific. 

e.8.Documentaţia depusă de d-nul Mesaroş Tiberiu prin care solicit efectuarea 
lucrărilor de apărare mal, înregistrată la administraţia parcului cu nr.11606/05.04.2013. 

În urma analizei, Consiliul Ştiinţific  constată că amplasamentul 
construcţiei/investiţiei, din intravilanul comunei Pojejena, jud.Caraş Severin, se află în 
perimetrul zonei de protecţie integrală potrivit zonării interne din Planul de Management 
al Parcului Natural Porţile de Fier, respectiv Aria de Protecţie Specială Avifaunistică 
Divici-Pojejena potrivit prevederilor HG 2151/2004 şi hotărăşte neavizarea efectuării 
investiţiei, în conformitate cu prevederile art.22, alin.(5) din OUG 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 
sălbatice, aprobată prin Legea nr.49/2011. 

Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier va transmite solicitantului prevederile 
hotărârii Consiliului Ştiinţific. 

7.a.)În urma discuţiilor şi analizei rapoartelor şi materialelor prezentate, membrii 
Consiliului Ştiinţific fac următoarele recomandări privind îmbunătăţirea activităţii 
administraţiei parcului, astfel: 

-administraţia parcului va întreprinde demersurile legale în vederea angajarii unui 
consilier juridic în scopul susţinerii în instanţele de judecată a speţelor care au ca obiect 
activităţi antropice cu impact negativ asupra biodiversităţii şi peisajului din arealul 
parcului Natural Porţile de Fier; 

-administraţia parcului va înainta adrese oficiale către administratorii cursurilor de 
ape şi ai căilor de comunicaţii din arealul parcului privind obligativitatea acestora de 
ecologizare a arealelor pe care le administrează, în scopul diminuării impactului vizual 
negativ al depozitelor pasagere şi necontrolate de gunoaie menajere; 
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-administraţia parcului va solicita administratorului cursului fluviului Dunărea, 
coordonatele GIS ale acestuia din urmă, pentru a se putea urmări limita albiei majore şi 
eventualele intervenţii antropice negative asupra arealului ROSPA 0026 Cursul Dunării 
Baziaş Porţile de Fier; 

-administraţia parcului va verifica respectarea prevederilor proiectului de 
reabilitare/modernizare a DN 57, lucrări aprobate de către Consiliul Ştiinţific; 

-adoptarea unui comunicat , de către Consiliul ştiinţific, privind impactul negativ al 
antropizării agresive a PNPF în special de-a lungul văii fluviului Dunărea şi înaintarea 
acestuia către autoritatea publică centrală care răspunde de protecţia mediului.  

b.)În urma discuţiilor şi analizei, membrii Consiliului Ştiinţific stabilesc în 
unanimitate ca următoarea şedinţă ordinară, din trim.IV 2013, să se desfăşoare în ultima 
decadă a lunii octombrie 2013, după consultarea Preşedintelui Consiliului Ştiinţific. 

  
 
 

PREŞEDINTE 
Prof.dr.Maria Pătroescu 

 
 
 
 
 
 
 
 

JMC/JMC/2 EX 
15.04.2013 


