
 

GARDA FORESTIERĂ TIMIȘOARA 

Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin 

 

 

 INFORMARE, 

 cu privire la deplasarea în teren în locația U.P.II- Iardaștița u. a. 99, 100A, 105, 107, 108, 110 

și 112A din cadrul Ocolului Silvic Băile-Herculane privind obiectivul LEA 400kw Porțile de 

Fier - Anina” beneficiar CNTEE TRANSELECTRICA SA – ST  Timișoara proiectant SC 

ISPE SA București. 

 

Subsemnații: Ing. Săvianu Gheorghe, coordonatorul Gărzii Forestiere Județene Caraș-

Severin, ing. Meda Magda consilier superior și  ing. Puia Iliuță consilier principal angajați ai 

acestei instituții cu atribuții în implementarea și controlul regimului silvic și cinegetic în 

fondul forestier național și în vegetația forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier 

național vă aducem la cunoștință următoarele aspecte cu privire la deplasarea în teren, din 

dispoziția Inspectorului Șef al Gărzii Forestiere Timișoara pentru întâlnirea cu reprezentanții 

Agent Green în  fondul forestier proprietate publică a statului (locația Iardăștița amplasat în 

Unitatea de producție II Iardaștița u. a. 99, 100A, 105, 107, 108, 110 și 112A ) administrat de 

Ocolul silvic Băile Herculane prin Direcția Silvică Caraș-Severin aflată în subordinea RNP.  

Împreună cu reprezentanții  Gărzii de Mediu Caraș-Severin, în data de 04.03.2020 am 

ajuns în jurul orelor 10.00 , la intrarea în fondul forestier - DAF Iardaștița, iar  în punctul de 

control al ocolului  silvic Băile Herculane, unde bariera era închisă  am fost  opriți de către 

delegații ocolului, imediat am luat legătura telefonic cu șeful de ocol, care ne-a comunicat că 

Direcția Silvică Caraș-Severin a dispus sa nu intre nici Garda Forestieră și nici Garda De 

Mediu în fondul forestier , fără aprobare. Am sunat inspectorul Șef  Ing. Ienea Chirilă Amar 

Oliver pentru situația creată, iar după aproximativ 25-30 min. am primit aprobarea , moment 

în care au ajuns reprezentanții Agent Green din fondul forestier(venind pe D.A.F. Iardaștița) 

conduși de domnul Gabriel Păun. După care au urmat o serie de discuții privind scopul 

deplasării dânșilor  în această locație și multe interviuri cu privire la punctul nostru de vedere 

privind legalitatea constituirii Obiectivului LEA 400KW Porțile de Fier-Anina și daca traseul 

acestuia penetrează  parcele  99, 100A, 105, 107, 108, 110 și 112A din cadrul Unități de 

Producție II Iardaștița. în Rezervația Iardaștița face parte doar unitatea amenajistică 112A, iar 

traseul obiectivului fiind materializat pe  teren pe o suprafață de  1,13  ha. 



 

Reprezentanții Agent Green au mai fost nemulțumiți și de faptul că nu au fost 

respectate traseele de colectare a materialului lemnos exploatat și rezultat în urma defrișării 

legale a traseului LEA,deoarece  ocolul silvic datorită întâmpinării unor probleme cu 

persoanele fizice ce dețin terenuri particulare cu diferite destinații de folosință (fâneață, 

arabil),au amplasat un alt traseu de colectare prin fondul forestier prin constituirea unor alte 

partizi de produse Accid I.  

Menționam faptul că la întoarcerea din teren în jurul orelor 17,00 am verificat la ocol 

documentațiile privind aceste trasee de colectare,acestea fiind existente la dosarele celor două 

partizi cu toate aprobările necesare, urmând ca în zilele următoare să finalizăm controlul cu 

luarea măsurilor legale. 

Deplasarea în teren (așa cum s-a observat și în transmisiunile în direct pe rețelele de 

socializare) a început la orele 12,40 pe un timp ploios și cu vânt puternic fiind încheiată la 

orele 16.35 . Pe toată perioada verificării aspectelor semnalate de către reprezentanții Agent 

Green privind în special obiectivul LEA , s-au efectuat filmări atât cu camera în direct cât și 

cu telefoanele mobile, iar benerele asociației Agent Green nu lipseau, ba dimpotrivă la orice 

interviu dat de către noi acestea fiind bine plasate în spatele nostru pentru încadrarea lor 

corectă în cadru. 

Reprezentanții Asociației Agent Green, ca și scop final privind această deplasare, fiind 

stoparea execuției Obiectivului  LEA 400kw Porțile de Fier – Anina, motivul  fiind  

reconfigurarea acestui traseu pentru evitarea Siturilor Natura 2000. 

Privind legalitatea obiectivului controlat prezentăm următoarele date tehnice, date care 

au fost prezentate și la fața locului reprezentanților Agent Green astfel: 

 pentru obiectivul LEA 400kw Porțile de Fier - Anina” beneficiar CNTEE 

TRANSELECTRICA SA – ST  Timișoara proiectant SC ISPE SA București, 

proiect aprobat prin  H.G. 353/2019,  structura silvică, în speță Ocolul Silvic 

Băile Herculane a constituit acte de punere în valoare (Accid I) pentru 

defrișarea  suprafețelor din unitățile amenajistice (99, 100A, 105, 107, 108, 

110 și 112A), scopul acestuia fiind ducerea la îndeplinire a prevederilor art.5 

alin 1) din H.G. 353/2019; 

 Facem precizarea că în perioada anului calendaristic 2019 Asociația WWF 

Programul Dunăre Carpați România  a depus studiu de fundamentare pentru 

includerea  în catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din 



 

România, trupul denumit  Visosca în suprafață de 190,38 ha (constituit din u.a. 

108, 109B, 112A, 114A, 114B, 115A, 115B și 116), trup care a fost analizat în 

conformitate cu prevederile O.M. 2525/2016 actualizat, sub aspectul criteriilor 

de identificare din O.M. 3397/2012.  Procesul verbal de verificare al studiului 

cu clarificările precizate pentru reconfigurarea trupului a fost înaintat și 

Comisie tehnice de avizare pentru silvicultură, prin adresa nr. 10804 din 

15.10.2019 ; 

 În conformitate cu prevederile H.G. 917/2016 pentru aprobarea 

amplasamentului și declanșarea procedurii de  expropriere a imobilelor  care 

constituie  coridorul de expropriere al obiectivului de investitii „Trecerea 

la  tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita – Timisoara  - Sacalaz 

- Arad/LEA 400 kV Portile de Fier - (Anina) - Resita“ , pe suprafața  supusă 

studiului de fundamentare sau constituit cărți funciare în vederea scoaterii 

definitive din circuitul regimului silvic pentru amplasamentul unde se vor  

construi stâlpi, proprietar fiind statul român, dar cu drept de administrare 

pentru CNTEE TRANSELECTRICA SA. Datele imobilelor fiind evidențiate 

în carțile funciare al căror suprafețe sunt avizate în plan de proiecție Stereo 70 

aflate pe site-ul geoportal.ancpi.ro.  

 Menționăm că la această dată,  verificările  privind aspectele  semnalate de Agent 

Green privind modul de constituire a instalațiilor de scos apropiat  în vederea extragerii 

materialul lemnos pus în valoare pentru obiectivul LEA 400 KW, conform H.G. 353/2019 vor 

fi   aduse la cunoștință petiționarului în termen legal  după  o verificarea amănunțită. 

 

 

Coordonator , 

Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin 

Ing. Săvianu Gheorghe 

 

 

 

 


