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În atenția dl. Romeo-Dan Duncă, Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin  

 

SCRISOARE DESCHISĂ 

 

Cascada Bigăr a devenit în ultimii 10 ani un simbol național. Poza ei se afla desenată 

pe pașapoartele românilor, peste 100.000 de turiști din Romania și alte țări o 

vizitează anual, iar unicitatea ei a fost remarcată încă din 2013 prin ocuparea locului 1 

în clasamentul World Geography. Aceasta notorietate a ajutat dezvoltarea întregii 

zone a Banatului Montan, care dispune de nenumărate frumuseți naturale ce merită 

puse în valoare. Dezvoltarea sustenabilă a regiunii nu se poate realiza fără tranziția de 

la exploatarea resurselor naturale, în special tăierea pădurilor, către eco-turism, 

cascada Bigăr jucând un rol esențial în această direcție. 

Având în vedere calamitatea produsă în 7 iunie 2021, când o parte importantă din 

stânca pe care e formată cascada Bigăr s-a prăbușit, consideram că este de 

importanța strategică luarea de măsuri urgente pentru refacerea acesteia.  

Suntem conștienți că este un demers extrem de dificil, având în vedere condițiile din 

zonă (roca friabilă, greutatea acesteia, accesul de la distanța al utilajelor care ar fi 

necesare, materiale pentru structura de prindere care să reziste în mediu ud și 

coroziv etc). Suntem convinși însă că România are specialiștii foarte buni în domenii 

precum geologie, hidrologie, rezistența materialelor, structuriști, biologi etc. care ar 

putea fi implicați în partea de studii care să propună o soluție tehnică adecvată. 

Cascada Bigăr se află într-o zonă de protecție integrală, însă, conform OUG 57/2007, 

art.22, alineatul 6 f, se poate interveni într-un asemenea loc “în scopul reconstrucției 

ecologice a ecosistemelor naturale și al reabilitării unor ecosisteme 

necorespunzătoare sau degradate, cu avizul Administrației Ariei Naturale Protejate, în 

baza hotărârii Consiliului Știintific, și aprobate de către autoritatea publică centrală 

pentru protecția mediului și pădurilor.” Așadar, decizia de intervenție este în mâinile 

colegilor  dumneavoastră de coaliție, ca reprezentanți ai instituțiilor abilitate. Vă 

rugăm să analizați propunerea noastră, din perspectiva impactului pe termen lung 

asupra dezvoltării economice și durabile a județului, astfel încât să putem pune în 

armonie oamenii cu natura. 



 

Am demarat și o campanie publică de susținere prin semnături al acestui demers aici 

https://campaniamea.declic.ro/petitions/salvati-cascada-bigar-1 unde puteți urmări 

și părerea publicului larg.  

ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă a coordonat între 2014-2017 singurul 

proiect de amenajare eco-turistică din zona cascadei Bigăr, prin care au fost 

construite si amplasate o pasarelă de acces în siguranță pentru turiști vis-a-vis de 

cascadă, parapeți de protecție a pietonilor față de mașinile care circulau pe DN57b 

între parcare și cascadă, panouri de informare și educare, coșuri de gunoi, amenajări 

ale aleilor de acces în Parcul național etc. Proiectul a fost implementat printr-un 

proces de consultare a instituțiilor pe plan local, inclusiv parteneriatul cu 

Administrația Parcului National Cheile Nerei Beusnita, atragerea de fonduri din zona 

privată, administrarea unui proces complex de avizare și monitorizarea unui grup 

divers de furnizori cu specializări diverse. 

https://www.viitorplus.ro/bigar-amenajare-ecoturistica/ 
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