
Zonarea internă  

Zonarea Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița este realizată în virtutea următoarelor 

criterii și informații obținute pe parcursul derulării proiectului „Elaborarea planului de 

management al Parcului Național Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile 

Nerei - Beuşniţa)”: 

 Tipurile de zone sunt stabilite conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 și 

Legii nr. 49/2011 pentru parcurile naționale, respectiv: zonă de protecție strictă, zonă de 

protecție integrală, zonă de conservare durabilă și zonă de dezvoltare durabilă. 

 Recomandările Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii privind managementul 

ariilor protejate în conformitate cu categoriile din care acestea fac parte - DUDLEY, 2008. 

Una dintre principalele recomandări este aceea de a urmări atingerea obiectivului primar / 

principal de conservare pe cel puțin 75 % din suprafața ariei protejate.  

 Conservarea ecosistemelor naturale și semi-naturale, a biodiversității speciilor și habitatelor, 

dar și a peisajelor, respectiv a valorilor cultural-istorice. 

 Conservarea speciilor și habitatelor Natura 2000, listate în formularele standard ale siturilor 

ROSCI0031 și ROSPA0020 Cheile Nerei - Beușnița, dar și a celor de importanță 

conservativă nou identificate. 

 Coroborarea și suprapunerea tuturor datelor de inventariere și cartare pentru specii și 

habitate, obținute în urma studiilor în teren. 

 Delimitarea unei zone centrale și zonarea concentrică, pentru asigurarea conservării eficiente 

a habitatelor, a zonelor de sălbăticie și cvasivirgine, zonă de liniște pentru speciile de faună 

sălbatică cu habitat larg. 

 Luarea în considerare a zonelor de conservare specială, stabilite anterior prin documente 

legislative și includerea lor în zona de protecție strictă, eventual zona de protecție integrală. 

 Analiza distribuției speciilor și habitatelor prioritare. 

 Eliminarea/reducerea fragmentării habitatelor elementare ale speciilor de animale. Luarea în 

considerare a cerințelor ecologice ale speciilor de animale: suprafețe de hrănire, zone de 

cuibărire/bârlog neperturbate. 

 Prevenirea perturbării antropice a  zonelor de pasaj pentru speciile de faună, care asigură 

conectivitatea dintre această arie protejată și Parcul Național Semenic – Cheile Carașului, 

respectiv Parcul Natural Porțile de Fier. 



 Includerea într-o cât mai mare măsură a principalelor sisteme carstice, a perimetrelor de 

protecție hidrogeologică, a cavităților habitatului 8310 - Peșteri închise accesului public care 

conțin populații însemnate de chiroptere și numeroase specii de nevertebrate, puțin studiate 

până în prezent, în zona de protecție strictă și zona de protecție integrală. 

 Continuarea activităților tradiționale de exploatare a resurselor naturale de care depinde 

existența comunităților locale. 

 Recomandările și exemplele de bune practici cuprinse în documentele și ghidurile de pe 

pagina http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

 Constituirea de unități de management - zone, conform OUG 57/2007 și Legii 49/2011 - 

unitare, fără insule/enclave sau benzi de suprafață mică. Astfel de enclave, în care habitatele/ 

ecosistemele se află, în prezent, într-o stare de conservare mai rea decât zona înconjurătoare, 

sunt considerate zone pe care se pot aplica măsuri de reconstrucție ecologică. 

 

Harta zonării este prezentată în Anexa. nr. 3. iar date referitoare la ponderea zonelor în Parcul 

Național Cheile Nerei - Beușnița și la includerea parcelelor silvice în fiecare zonă sunt prezentate 

în tabelele nr. 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. și 2.7.  

Tabelul nr. 2.3.  

Suprafețele zonelor interne ale Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (calculate în GIS) 

Zona Sprafața (ha) % 

Zonă de protecție strictă 4.024,6 10,97 

Zonă de protecție integrală 16.360,2 44,58 

Zonă de conservare durabilă 16.091,4 43,85 

Zonă de dezvoltare durabilă 220,1 0,60 

Total 36.696,3 100 

 

Tabelul nr. 2.4.  

Zona de Protecție Strictă - exclusiv parcelele din fondul forestier 

OS UP Parcele incluse integral Subparcele incluse 

Sasca 

Montană 

Valea Beiului 64-73, 74-95, 110-112, 

115-119, 121, 126-132 

63C 

Valea Rea 1-58 59AB 



Tabelul nr. 2.5.  

Zona de Protecție Integrală - exclusiv parcelele din fondul forestier 

OS UP Parcele incluse integral Subparcele incluse 

Anina Păuleasca 1-33, 35-50, 61-81, 86-88, 

100-105 

34 ABCDEFG, 90B 

Mândrișag 1, 2, 4 10ABCE 

Steierdorf 34-36, 41, 65, 67, 74-76, 

83 

42ABER1, 68ABDEFGHVR 

Bozovici Ducin 9-29, 30-34, 37-69, 75-79 8 CN 

Valea Minișului 93-100, 103-120, 122-132 92 A, 91N1-N8, 121 ABCDEF 

Oravița Valea Oravița 35-41, 43, 47-94, 97-98 46 AGR 

Sasca 

Montană 

Valea Beiului 10-20, 22-48, 60-62, 96-

98, 100-109, 113, 114, 

120-125 

63 AB, 21 ABCDE, 99 ABC 

Valea Rea 60-70, 71-79  59 CD, 83N, 85ABN1N2 

Cheile Nerei 12-21, 35,36, 42, 47-48, 

51-53,58-64, 66-70, 76-81, 

84, 88-90 

22 A, 37 A, 38 A, 41 ABC, 43 

C, 44 B, 45 C, 54 A, 57 

ABDEF, 85 C, 86 B, 87 A 

 

Tabelul nr. 2.6.  

Zona de Conservare Durabilă - exclusiv parcelele din fondul forestier 

OS UP Parcele incluse integral Subparcele incluse 

Anina 

Păuleasca 51-53, 55-60, 84,85, 89, 

91-99, 108-112 

90A 

Mândrișag 3, 5-9, 11-56 10A, 10C, 10 DF 

Steierdorf 33, 37-40, 43-48, 63,64, 

66, 69-73, 77-82 

42 CDR2N, 68 C 

Bozovici Ducin 1-7 8 ABDE 



Valea 

Minișului 

11-16, 27-40, 41-48, 77, 

78, 84-88, 90, 91 

92M 

Oravița Valea Oraviței 1-34, 42 44 D, 46 BCEF 

Sasca 

Montană 

Valea Beiului 4-9, 49-59 - 

Valea Rea 80-82, 84, 86-110 83ABCDEF, 85 CV 

Runcea 55-92 - 

Cheile Nerei 1-10, 11-14, 23-34, 39,40, 

49-50, 55, 56, 65, 71-75, 

82, 83 

22 BC, 37 BC, 38 BC, 41 

DEFGH, 43 AB, 44 AC, 45 

ABV, 54 BC, 57 C, 85 AB, 86 

ACPV1V2, 87 BCV 

 

Tabelul nr. 2.7.  

Zona de Dezvoltare Durabilă - exclusiv parcelele din fondul forestier 

OS UP Parcele incluse integral Subparcele incluse 

Anina Păuleasca - 34 HR 

Bozovici Valea Miniș - 121MM 

Sasca 

Montană 

Valea Beiului - 21A, 21C1C2SV, 99AC1C2 

 
 

I. Zona de protecție strictă.  

Este zona centrală a Parcului Național, zonă de mare importanță științifică, zonă de 

sălbăticie, în care intervențiile antropice au fost foarte reduse până în prezent.  

Descriere generală: Zona este parțial suprapusă peste Rezervația Naturală Cheile Nerei - 

Beușnița, una dintre cele mai vechi rezervații din România. Culmea Pleșiva – Leordiș, cu 

altitudinea maximă de 1.142,6 m, separă cele două zone componente: în nord-vest, parțial 

versantul stâng al văii Beiul Sec, cu bazinetele afluenților Ursoanea, Mestecăniș, Beușnița; în sud 

și sud-est cuprinde parțial versantul drept al Văii Nera, cu bazinetul superior al ogașelor Lindina 

Mică și Lindina Mare, bazinul Valea Rea cu afluenții componenți Ducinu Rău, Ducinu Sec, 

pârâul Tisiei și bazinetul ogașului Radovanu. 

Criterii: Această zonă a fost stabilită exclusiv pentru conservarea ecosistemelor naturale 



și a funcțiilor acestora, ecosisteme în care impactul antropic este foarte redus sau absent. 

Diversitatea peisajelor, reliefului, a habitatelor și speciilor este ridicată, în special de-a lungul 

râurilor și pe versanții calcaroși ai văilor Nera, Bei, Beușnița, Valea Rea. Această zonă a parcului 

are o valoare ridicată pentru speciile de carnivore - lup, râs, pisică sălbatică, urs -, constituind 

totodată și zonă de liniște pentru acestea. De asemenea, cuprinde o zonă forestieră compactă, 

deosebit de importantă pentru conservarea habitatelor forestiere. 

Obiective: Conservarea unei zone intacte de sălbăticie, zonă forestieră compactă, zonă de 

liniște pentru mamifere și păsări.     

Activități permise: Activități de cercetare și monitorizare, educație și ecoturism, 

intervenții doar în condiții speciale, cu acordul Administrației Parcului Național.   

Accesul vizitatorilor: Accesul vizitatorilor este restricționat la grupuri mici, însoțite de 

rangeri ai Parcului, cu excepția zonelor de acces turistic: Cheile Nerei, Bei-Beușnița, unde sunt 

necesare activități de informare/ghidare a turiștilor: amplasarea de panouri informative, 

indicatoare, marcaje.  

Alte precizări: Accesul pe drumurile forestiere, altele decât cele spre obiective turistice, 

din această zonă este posibil numai cu acordul Administrației Parcului Național, pentru activități 

care nu contravin obiectivelor acestei zone de protecție: monitorizarea speciilor și habitatelor, 

acces în scop științific, activități de ecoturism. Întreținerea acestor drumuri este posibilă în 

aceleași condiții. Infrastructura de acces turistic existentă - podețe, poduri de lemn suspendate, 

poteci etc. - poate fi reparată și întreținută de către sau cu avizul Administrației Parcului 

Național.  

Suprapunerea cu situl propus pentru includere în Patrimoniul Mondial UNESCO 

Începând cu anul 2013, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a coordonat procesul de 

selectare a siturilor pentru nominalizarea unor păduri virgine și seculare de fag din România, ca 

situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO. Pentru Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița a fost 

propusă o zonă care cuprinde, în cea mai mare parte, Rezervația Naturală Cheile Nerei – 

Beușnița. Zonarea internă actuală a luat în considerare această propunere pentru situl UNESCO, 

însă nu toată zona propusă a fost inclusă în zona de protecție strictă. La data propunerii acestui 

sit UNESCO, nu existau date suficiente de inventariere și cartare a speciilor și habitatelor, în 

special pentru elementele de faună. Astfel, partea nordică și estică a zonei de protecție strictă 

depășește limitele sitului UNESCO propus, incluzând zone importante pentru conservarea 



speciilor și a habitatelor lor. Chiar dacă partea estică a zonei de protecție strictă cuprinde păduri 

mai tinere decât cele din Rezervația Naturală Cheile Nerei - Beușnița, acestea constituie o 

suprafață compactă care a fost considerată favorabilă și necesară pentru conservarea unei zone 

forestiere suficient de extinsă ca să asigure loc de refugiu și liniște pentru mamifere si alte specii 

de faună. Impactul antropic este redus pe toată zona de protecție strictă, acesta fiind un alt 

criteriu pentru trasarea acestor limite.   

Zona de protecție strictă nu a fost însă extinsă la sud de valea Nerei din cauza faptului că 

acesta este una dintre cele mai frecventate de către turiști. Considerând zona de protecție strictă 

ca fiind suprafața cu restricții clare în ceea ce privește accesul de orice fel, Administrația parcului 

nu ar fi putut controla efectiv acest aspect. Așadar, zona aflată imediat la sud de râul Nera, a fost 

propusă ca zonă de protecție integrală. De altfel, acestă zonă se apropie mult de zonele locuite 

ale parcului, inclusiv sălașele dinspre Stăncilova și Driște - Anexa nr. 4.  

Situl propus pentru patrimoniul mondial UNESCO cuprinde în forma lui actuală și câteva 

pajiști/poieni cu sălașe ale comunității locale, adică zone care nu îndeplinesc condițiile pentru a 

fi incluse în zona de protecție strictă. Suprafețele dinspre Bei și Beușnița, de asemenea 

frecventate de turiști, nu au fost incluse în zona de protecție strictă, din aceleași considerente.     

Totuși, nucleul sitului-candidat UNESCO este inclus în totalitate în zonele de protecție 

strictă și de protecție integrală. O mare parte din zona tampon a sitului-candidat se suprapune 

peste zona de protecție integrală și zona de protecție strictă, cu excepția unor porțiuni marginale 

ale acesteia, din treimea ei sudică, spre satele Stăncilova și Driște, situate în zona de conservare 

durabilă; este respectată astfel recomandarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 

referitoare la includerea zonei tampon a sitului UNESCO în zona de protecție integrală sau în 

zona de conservare durabilă. 

Harta zonării interne și a zonării propuse pentru situl candidat UNESCO Cheile Nerei - 

Beușnița este prezentată în Anexa. nr. 4. 

 

II. Zona de protecție integrală.  

Reprezintă zona concentrică exterioară zonei de protecție strictă, la care se adaugă 

suprafețele, aproape în totalitate, ale rezervațiilor naturale. Sunt zone naturale și semi-naturale 

foarte valoroase pentru conservarea speciilor și habitatelor Natura 2000, a biodiversității, în 

general.   



Descriere generală: Cuprinde principalele rezervații naturale declarate anterior constituirii 

Parcului Național, respectiv arii speciale de conservare: Ciclova-Ilidia, Cheile Șușarei, Izvorul 

Bigăr, Ducin și o parte din rezervația naturală Cheile Nerei - Beușnița, la care se adaugă Cheile 

Minișului și importante sisteme carstice. Datorită importanței deosebite a unor zone de endocarst  

- Sistemul carstic Ponor - Plopa, Avenul Mare de la Păuleasca și Sistemul carstic Poiana Roșchii 

– Lăpușnic -, în Anexa nr. 5 se găsește harta cu amplasarea a trei noi rezervații științifice propuse 

a fi înființate pentru protecția habitatul 8310 – Peșteri închise accesului public.  

Zona de protecție integrală include: 

- în vest, parțial bazinul văii Ciclova cu afluenții ei, ogașele Padina Corbului, Blidaru, 

Călugăra, parțial bazinul văii Ghicin cu ogașele Corcana, Padina Lungă, parțial bazinul 

văii Mescășeni cu ogașele Conveelor, Boca, Licurici, Cucului, parțial bazinul Văii Mari 

cu ogașul lui Lazăr; parțial versantul drept al văii Nera cu un sector al văii Izvorul 

Răcășdeanu, versantul drept al văii Beiului cu ogașele Seleștiuța, Răicuța, Rău, Moșului, 

Chichiregul Mare, Chichiregul Mic; ogașul Țepeneu, parțial bazinetul Lindina Mare și 

Lindina Mică; 

- în nord, versantul stâng al văii Miniș cu ogașele Șteierdorf, Predilcova, Zabăl, versantul 

drept al văii Miniș parțial cu ogașele Călugăra, Păuleasca și integral cu ogașele Golumbu, 

Liciovacea, Scoc; 

- în est, valea Lăpușnic cu ogașele Ursului, Izvorul Înfundat, Vălae, valea Moceriș cu zona 

stâncoasă a Ogașului Mare și Potecii, valea Ducin cu ogașele din Poiana Roșchii; 

- în sud, versantul drept al văii Nerei cu ogașele Balaci, Țârcovița, Meliugel, versantul 

stâng al văii Nerei cu ogașele Șușara, parțial Rințu, Porcarului, Ulmu Mare, Ulmu Mic, 

Porcului, Haimeliug. 

Criterii: Această zonă a fost stabilită pentru menținerea zonelor naturale și semi-naturale 

valoroase din punctul de vedere al speciilor și habitatelor Natura 2000. Diversitatea, sub toate 

aspectele, este ridicată: cursurile principalelor râuri - Nera, Miniș, Bei, Beușnița, Lindina, 

Ciclova, Valea Mare, Lăpușnic, Moceriș -, chei cu versanți abrupți, sisteme carstice complexe și 

numeroase specii de lilieci, habitate submediteraneene de stâncărie caracteristice sud-vestului 

României (șibliacuri), păduri de ravene, păduri aluviale, făgete și stejărete ilirice, izvoare și 

cursuri de apă cu travertin, formând renumite praguri, lacuri și cascade, precum Ochiul Bei, 

Cascadele Beușniței, Cascada Șușara, Izbucul și Cascada Bigăr, și alte fenomene carstice - Lacul 



Dracului. Conservă activitățile tradiționale ale comunităților locale, inclusiv cosit și pășunat 

extensiv. Cuprinde vestigii ale unor activități tradiționale importante, tunele săpate manual în 

stâncă dar și peșterile în care s-au descoperit unele dintre cele mai vechi fosile umane din Europa 

- în sistemul carstic Ponor – Plopa.  

Obiective: Conservarea zonelor reprezentative ale Parcului Național, având importanță 

deosebită pentru menținerea speciilor și habitatelor Natura 2000, a speciilor din listele roșii 

naționale, dar și a altor obiective naturale, cultural-istorice și turistice.   

Activități permise, conform OUG 57/2007, completate conform necesităților ariei 

protejate:  

- activități ştiinţifice şi educative; 

- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

- utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat numai cu animale domestice 

proprietatea membrilor comunităţilor care deţin păşuni sau care deţin dreptul de utilizare 

a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia națională în vigoare, pe suprafeţele, 

în perioadele şi cu speciile şi efectivele avizate de Administraţia Parcului, astfel încât să 

nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

- intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri 

de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, conform măsurilor de 

conservare din planul de management; 

- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Administraţiei Parcului 

Național şi cu avizul Consiliului Știinţific, în baza aprobării de către autoritatea publică 

centrală pentru protecţia mediului; 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea Administraţiei Parcului 

Național, cu avizul Consiliului Știinţific, în baza aprobării autorităţii publice centrale 

pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, 

acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se desfășoară la propunerea Administraţiei 

Parcului Național, cu avizul Consiliului Știinţific, în baza aprobării autorităţii publice 

centrale care răspunde de silvicultură; 

- acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită 



extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora; 

- acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită 

evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la 

propunerea Administraţiei Parcului Național, cu avizul Consiliului Știinţific şi în baza 

aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. 

Activități interzise, conform OUG 57/2007: 

 - orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de 

folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare; 

 - activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale 

protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei 

naționale sau prevenirii unor calamităţi naturale.  

Accesul vizitatorilor: Accesul vizitatorilor este permis, cu respectarea Regulamentului 

Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița.  

Alte precizări: 

 - accesul cu vehicule motorizate este permis pe drumurile publice iar acestea pot fi 

întreținute/reparate de autoritatea competentă, după caz, cu avizul Administrației Parcului;  

 - pe drumurile forestiere care nu reprezintă căi recunoscute de acces spre obiective 

turistice sau spre proprietăți private, în virtutea dreptului de servitute, accesul vehiculelor 

motorizate trebuie controlat sau restricționat prin bariere sau alte metode identificate de 

Administrația Parcului Național. Sectoarele de drumuri forestiere care trec prin zona de protecție 

integrală, pot fi întreținute și folosite de către personalul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, 

dacă reprezintă singurele căi de acces spre exploatații forestiere din zona de conservare durabilă;  

 - construcțiile deja existente, publice sau private, de exemplu drumuri, parcări, cantoane, 

sălașe, case, rețele electrice, inclusiv infrastructura turistică existentă - poteci, punți suspendate, 

podețe, panouri, indicatoare, foișoare etc. -, pot fi reparate/întreținute cu avizul Administrației;  

 - datorită faptului că Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița nu dispune de un centru de 

vizitare propriu, construirea unui astfel de centru și a infrastructurii conexe, având ca scop 

facilitarea managementului turistic al ariei protejate, respectiv sprijinirea activităților de 

cercetare științifică, poate fi realizată și în zona de protecție integrală, la solicitarea 

Administrației Parcului Național și a partenerilor, dacă este cazul, pe suprafețe care nu afectează 

speciile, habitatele sau alte obiective conservate, cu respectarea legislației privind evaluarea 



impactului asupra mediului. Majoritatea zonelor și obiectivelor turistice se află în rezervațiile 

naturale, actualmente zone de conservare specială, respectiv în actuala zonă de protecție 

integrală. Infrastructura turistică a ariei protejate este slab dezvoltată, permițând accesul 

necontrolat al vizitatorilor. Sunt necesare activități de informare/conștientizare/ghidare a 

turiștilor, precum și construirea unui centru de vizitare, amenajarea unor puncte de informare, 

omologarea și marcarea traseelor turistice; 

 - în cadrul zonei de protecție integrală există specii și habitate care necesită aplicarea 

măsurilor de management activ stabilite prin prezentul plan de management, cum ar fi: rărirea 

stratului arbustiv pentru menținerea populațiilor unor specii rare de plante, eliminarea unor 

focare de specii invazive. Aceste intervenții sunt coordonate de către Administrația Parcului 

Național, cu avizul Consiliului Științific, unde este cazul; 

 - reconstrucția ecologică este permisă, în condițiile menționate mai sus, și poate fi 

necesară în cazuri de genul: reabilitarea pajiștilor invadate de arbori și arbuști, controlul 

extinderii ferigii de câmp, a altor specii invazive; pentru habitatele de pădure recent exploatate 

pot fi necesare activități de conducere / dirijare a arboretelor, dacă se constată o evoluție 

necorespunzătoare a vegetației.   

  

III.  Zona de conservare durabilă.  

Este alcătuită din suprafețele dinspre limita parcului național. Reprezintă zone importante 

pentru conservarea speciilor și habitatelor, dar în care sunt posibile mai multe activități de 

exploatare a resurselor naturale, cu respectarea măsurilor de management stabilite pentru specii 

și habitate.   

Descriere generală: nord-vestul Parcului Național, în lungul drumului Oravița – Anina, 

zona forestieră Mândrișag - Păuleasca, zonele de limită dinspre nord și nord-est, zonele din est și 

sud-est, spre Depresiunea Bozovici, sudul ariei protejate și zona de păduri și pajiști dinspre Sasca 

Montană. 

Include: 

 - în vest, bazinetul ogașelor Chichiregul Mic și Mare al Socolarului, Chichiregul Mare al 

Potocului; 

 - în nord, sectoarele superioare al ogașelor Oravița și Jitin, bazinul Bei cu Izvorul 

Răcășdeanu și Padina Ursoaia, versantul drept al bazinului Miniș, cu ogașele Miniș, 



Mândrișag, Padina Seacă, Padina Brata, Călugăra, Păuleasca, versantul stâng al bazinului 

Miniș cu ogașele Ponor, Uteriș, Steierdorf, sectorul superior al ogașului Predilcova, 

integral ogașul Mărasca, Babii și parțial ogașul Zabăl;  

 - în est, versantul drept al Minișului, integral cu ogașele Gozna, Mărăreților, sectorul 

superior al ogașelor Cesmare, Lighidia, Agriș; valea Lăpușnic integral cu ogașele din 

versantul stâng și parțial sectorul inferior al ogașelor din versantul drept; valea Moceriș cu 

ogașele din versantul stâng, Mare, Marcu, lui Pătran și ogașul Potecii din versantul drept; 

Pârâul Ducin cu ogașele din versantul stâng, Pleștinei, Gutin și ogașele din versantul 

drept, Ducinelu, Ursului și parțial Bâzâcău; 

 - în sud, versantul drept al văii Nerei cu ogașele Breznic, Raid, Slatina, Chilimen, Timed, 

Alibeg, versantul stâng al văii Nerei parțial cu ogașele Mârșu, Rințu, Porcarului, Ulmu 

Mare, Ulmu Mic, Porcului, Haimeliug, Mare, Rujetului, Babei, Rogozului. Bazinul 

Buceaua cu ogașele Runcii, Boiștei, Târșit, sectorul Cremenița cu ogașele Cioaca Mare, 

Brujii Noi, Brujarii Mici, Jurcanilor, ogașele din versantul stâng al văii Buceaua, Adam, 

Porumbului, Miclău. 

Criterii: Această zonă a fost stabilită pentru menținerea zonelor naturale și semi-naturale, 

valoroase din punctul de vedere al speciilor și habitatelor Natura 2000, dar în care sunt posibile 

mai multe activități de exploatare a resurselor naturale, inclusiv exploatări silvice, conform OUG 

57/2007. 

Obiective: Menținerea sau îmbunătățirea stării de conservare pentru specii și habitate, în 

condițiile unui impact antropic mai accentuat decât în zona de protecție strictă și zona de 

protecție integrală. 

Activități permise, conform OUG 57/2007, completate conform necesităților ariei 

protejate:  

- activități ştiinţifice şi educative; 

- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii; 

- utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat pe suprafeţele, în perioadele şi 

cu speciile şi efectivele avizate de Administraţia Parcului Național, astfel încât să nu fie 

afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente; 

- localizarea şi stingerea operativă a incendiilor; 

- intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri 



de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, conform măsurilor de 

conservare din planul de management; 

- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării 

unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul Administrației și al 

Consiliului Știinţific și cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; 

- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu acordul Administraţiei Parcului 

Național, emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În 

cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor 

acestora se fac cu acordul Administraţiei Parcului Național, emis în baza aprobării 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; 

- activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a 

dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi 

care depăşesc prevederile amenajamentelor, se pot realiza cu acordul Administraţiei 

Parcului Național și al Consiliului Științific, în baza aprobării autorităţii publice centrale 

care răspunde de silvicultură; 

- activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii 

productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum 

recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci, alte produse non-forestiere şi plante 

medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai de 

către persoanele fizice sau juridice care deţin/administrează terenuri în interiorul Parcului 

sau de comunităţile locale, cu acordul Administraţiei Parcului Național; 

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare, cu accent pe 

promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în 

care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse;  

tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor; tratamentul 

tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi 

cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv cu 

perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii 

rezultând din ghidurile de gospodărire a pădurilor în arii protejate și din măsurile de 

management generale pentru ecosistemele de pădure și specifice pentru habitatele 

respective prevăzute în prezentul plan de management. 



Accesul vizitatorilor: Accesul vizitatorilor este permis, cu respectarea Regulamentului 

Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița.  

Alte precizări: 

 - accesul cu vehicule motorizate este permis pe drumurile publice iar acestea pot fi 

întreținute de autoritatea competentă, după caz, cu avizul Administrației Parcului Național;  

 - pe drumurile forestiere care nu reprezintă căi recunoscute de acces spre obiective 

turistice sau drumuri de servitute, accesul vehiculelor motorizate și nemotorizate trebuie 

resticționat și controlat prin bariere sau alte metode identificate de Administrația Parcului 

Național, în colaborare cu structurile din teritoriu ale Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva; 

 - construcțiile deja existente, publice sau private, de exemplu drumuri, parcări, cantoane, 

sălașe, case, rețele electrice, inclusiv infrastructura turistică existentă - poteci, punți suspendate, 

podețe, panouri, indicatoare, foișoare etc. -, pot fi reparate/întreținute cu avizul Administrației; 

 - sunt permise activități agricole tradiționale, în special cele ce țin de agricultura de 

subzistență;    

 - datorită faptului că Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița nu dispune de un centru de 

vizitare propriu, construirea acestuia și a infrastructurii conexe, având ca scop managementul 

ariei protejate, respectiv activități de cercetare științifică, poate fi realizată în zona de conservare 

durabilă, conform deciziei Administrației Parcului Național și a partenerilor, dacă este cazul, pe 

suprafețe care nu afectează speciile, habitatele sau alte obiective conservate, cu respectarea 

legislației privind evaluarea de mediu; 

 - în zona de conservare durabilă există populații/specii și habitate care necesită aplicarea 

măsurilor de management activ într-o mai mare măsură decât în zona de protecție integrală. 

 

IV.  Zona de dezvoltare durabilă a activităților umane.  

Cuprinde, în general, zonele de intravilan și terenurile din stricta lor apropiere; sunt 

incluse și câteva suprafețe pe care se desfășoară activități de altă natură, conform descrierii de 

mai jos.  

Descriere generală:  

Zona cuprinde următoarele perimetre / subzone: 

 - Perimetrul Crivina, intravilan propus al UAT Anina, în prezent neconstruit, folosință - 

pajiște cu tufărișuri; 



 - Perimetrul Valea Minișului, intravilan existent al UAT Anina/Bozovici, în prezent 

construit în proporție de sub 25 %; 

 - Perimetrul Cabana Cerbul, intravilan existent al UAT Bozovici, în prezent construit, 

destinație - unitate turistică de cazare și masă; 

 - Perimetrul Păstrăvăria Miniș, intravilan existent al UAT Bozovici, în prezent construit, 

destinație - producție piscicolă; 

 - Perimetrul Mănăstirea Călugăra, intravilan existent al UAT Oravița, în prezent construit, 

destinație - așezământ monahal; 

 - Perimetrul Valea Bei, intravilan propus al UAT Sasca Montană, în prezent construit, 

destinație - producție piscicolă și turistică - cazare, campare; 

 - Perimetrul Driște, intravilan existent al UAT Șopotu Nou, în prezent construit în 

proporție sub 25 %, destinație - case de locuit, terenuri agricole; 

 - Perimetrul Stăncilova (șase trupuri), intravilan existent al UAT Șopotu Nou, în prezent 

construit în proporție d esub 25 %, destinație - case de locuit, terenuri agricole. 

Criterii: Această zonă cuprinde intravilanurile și terenurile din imediata lor apropiere, pe 

care este posibilă dezvoltarea durabilă a comunităților locale, raportată la cei 5 ani de 

implementare ai Planului de management. De asemenea, cuprinde suprafețe pe care se desfășoară 

deja alte activități care necesită includerea lor în zona de dezvoltare durabilă a activităților 

umane.  

Obiective: Asigură zone de locuit, incluzând activitățile tradiționale aferente precum 

agricultură, meșteșuguri, dar și ecoturism, turism rural etc., pentru dezvoltarea durabilă a 

comunităților locale, cu conservarea specificului local și a valorilor culturale. Asigură 

continuarea unor activități în care sunt implicate comunitățile locale.      

Activități permise, conform OUG 57/2007, completate conform necesităților ariei 

protejate:  

- activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor;  

- activităţi de pescuit sportiv și piscicultură;  

- realizarea de construcții permanente - case și dependințe, pensiuni turistice, facilități în 

folosul comunităților -, cu respectarea arhitecturii tradiționale și regimului construcțiilor 

stabilit prin planul de urbanism aprobat, cu avizul Administrației Parcului Național, 

pentru fiecare obiectiv în parte. Se admite realizarea construcțiilor înalte doar pentru 



obiective publice, în cazuri justificate; 

- lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare; 

- aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a 

arboretelor,  tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor 

grădinărite şi cvasigrădinărite și a altor tratamente silvice, în condițiile legii și conforme 

recomandărilor ghidurilor de gospodărire a pădurilor din ariile protejate; 

- activităţi specifice modului de producţie ecologic de cultivare a terenului agricol şi 

creştere a animalelor, în conformitate cu legislaţia referitoare la agricultura ecologică; 

- realizarea de construcții/investiții care respectă specificul tradițional local, din punct de 

vedere al regimului de înălțime, materialelor, culorilor fațadelor etc., cu impact redus 

asupra mediului și conform planurilor de urbanism aprobate; 

- alte activităţi tradiţionale desfășurate de comunităţile locale. 

Activități interzise: 

- plantarea, chiar și în scop ornamental, a unor specii cu comportament invaziv - cenușer, 

oțetar, arțar american, salcâm etc.;  

- folosirea pe suprafețe mari a materialelor strălucitoare – oțel inoxidabil, aluminiu, tablă 

zincată, oglinzi etc. - pentru acoperișuri și fațade. 

Accesul vizitatorilor: Accesul vizitatorilor este permis, cu respectarea Regulamentului 

Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița. 

  

2.1.4. Suprapuneri cu alte arii naturale protejate 

Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița se suprapune în foarte mare parte cu situl de 

importanță comunitară și cu situl de protecție avifaunistică omonime. Pe teritoriul parcului 

național se găsesc șase rezervații naturale: Cheile Nerei - Beușnița, Valea Ciclovei - Ilidia, 

Cheile Șușarei, Izvorul Bigăr, Lisovacea, Ducin, iar rezervația Dealul Cărăula urmează să fie 

inclusă în teritoriul parcului, conform. HG 2151/2004. Suprafața fiecăreia este prezentată în 

subcapitolul 1.2. 

Harta rezervațiilor naturale este prezentată în Anexa nr. 6.  

În luna august 2014, s-a semnat un protocol - Proces verbal încheiat în data de 

19.08.2014 - între următoarele instituții: 

- Direcția Silvică Caraș-Severin, 



- Administrația Parcului Național Cheile Nerei - Beușnița, 

- Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice București, 

- Asociația WWF, Programul Dunăre - Carpați - România, 

- Greenpeace CEE – România, 

prin care s-a convenit nominalizarea unor păduri de fag din Parcul Național Cheile Nerei - 

Beușnița ca sit candidat UNESCO, în vederea declarării ca bun al patrimoniului mondial natural. 

Se propune astfel constituirea unei suprafețe a sitului propriu-zis și a unei zone-tampon a 

acestuia. Pentru constituirea sitului, s-au propus următoarele unități amenajistice: 

- din U.P. I Valea Bei (O.S. Sasca Montană): 70-96, 98, 112-132 (parcele întregi); 

- din U.P. II Valea Rea (O.S. Sasca Montană): 1-8, 13-15, 48-71 (parcele întregi); 

- din U.P. IV Cheile Nerei (O.S. Sasca Montană): 20, 21, 34-36, 46-48, 51-53, 66, 67 

(parcele întregi) și 57 A, 58 A, E, 59 A, 61 A, B, 62 A, NN, 63 A, B, NN, 64 A. 

Pentru constituirea zonei-tampon, au fost propuse următoarele unități amenajistice: 

- din U.P. I Valea Bei (O.S. Sasca Montană): 22-48, 61-69, 97, 99-111 (parcele întregi); 

- din U.P. II Valea Rea (O.S. Sasca Montană): 9-12, 16-47, 72-78, 81-85 (parcele întregi); 

- din U.P. IV Cheile Nerei (O.S. Sasca Montană): 16-19, 22, 24-28, 31-33, 37-45, 49, 50, 

54, 55, 60, 65, 68, 69 (parcele întregi) și 56%, 57B, C, D, E, F, 58 B, C, D, 59 B, C, 61 C, 

D, E, 62 B, C, 64 B, C, D, 74 A%, 81 A%, B%; 

- din U.P. I Păuleasca (O.S. Anina): 73-76, 102-105 (parcele întregi); 

- din U.P. I Ducin (O.S. Bozovici) – parcele întregi și 8 B, C, NN. 

 

Raporturile de suprapunere a acestor arii protejate, instituite sau propuse, cu teritoriul parcului 

național sunt următoarele: 

- Situl de Importanță Comunitară ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița: situl este în mare 

măsură inclus în parcul național, cu excepția unor foarte mici suprafețe marginale 

rezultate din nesuprapunerea exactă a limitei parcului național cu limita sitului de 

importanță comunitară; suprafața sitului constituită de cursul și malurile Nerei, de la 

ieșirea din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița până la frontiera de stat cu Republica 

Serbia face parte exclusiv din situl ROSCI0031. 

- Aria Specială de Protecție Avifaunistică ROSPA0020 Cheile Nerei – Beușnița: limita 

ariei speciale de protecție avifaunistică corespunde în mare măsură cu limita Parcului 



Național; limita ariei speciale de protecție avifaunistică depășește semnificativ, înspre 

vest, limita Parcului Național. În rest, există mici suprafețe marginale care fac parte 

exclusiv fie din Parcul Național, fie din aria specială de protecție avifaunistică, rezultate 

din nesuprapunerea perfectă a limitelor celor două arii protejate. 

- Rezervațiile naturale Cheile Nerei - Beușnița, Valea Ciclovei-Ilidia, Cheile Șușarei, 

Izvorul Bigăr, Lisovacea, Ducin – incluse în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița. 

- Rezervația naturală Dealul Cărăula – prevăzută a fi inclusă în Parcul Național Cheile 

Nerei – Beușnița, prin extinderea acestuia. 

- Sit cadidat UNESCO, bun al patrimoniului mondial natural – atât zona-nucleu cât  zona 

tampon, în forma lor actuală, sunt incluse în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița. 

 
 


