
 
 

EVENIMENTE ŞI  
ACTIVITĂŢI 

 

Combaterea poluării 
transfrontaliere pe 
Dunăre cu deşeuri 

miniere va continua şi în 
anul 2012 

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera (detalii pe 
www.gecnera.ro) implemen-
tează proiectul de interes 
public  „Poluarea cu deşeuri 
miniere pe Dunăre, realitate 
şi în acelaşi timp bombă 
mediatică” care este destinat 
reducerii poluării cu deşeuri 
miniere antrenate de vânt de 
pe teritoriul oraşului Moldova 
Nouă , a comunelor Coronini şi 
Pojejena din România şi de pe 
teritoriul comunelor Veliko 
Gradište,  Bela Crkva din 
Serbia. 

În perioada 17 decembrie 
2010 – 16 decembrie 2011 
proiectul a fost finanţat prin 
Programul de Cooperare 
Transfrontalieră IPA România – 
Republica Serbia iar după 
încetarea finanţării din partea 

acestui program GEC Nera va continua proiectul şi în 2012. 

Praful de deşeuri miniere în aşteptarea primului vânt 
pentru a ajunge în gospodăriile populaţiei  

din Clisura Dunării. 
 

 
 
În principal va fi monitorizată implementarea Planului 

local de acţiune pentru îmbunătăţirea managementului 
deşeurilor miniere de pe iazul Tăuşani – Boşneag 
(PLAIMDM) de către factorii direct responsabili de 
producerea poluării (Ministerul Economiei, Conversmin SA, 
Agenţia de Resurse Minerale, Comisariatul Judeţean al 
Gărzii de Mediu). Acest  document strategic a fost elaborat 
de către GEC Nera în 2012. 

Continuarea în 2012 a monitorizării , implementarii 
PLAIMDM se va face prin voluntariat, costurile operaţionale 
(cheltuieli de deplasare, consumabile etc) urmând a fi 
suportate din fonduri propri ale GEC Nera colectate din 
donaţii în cadrul campaniei „2 % pentru protecţia mediului 
în lumea mirifică din sudul Banatului”. 

● 
Pe malul românesc al Nerei taierile ilegale de 

arbori au fost stopate, în schimb sârbii 
continuă pe celălalt mal.  

GEC Nera în colaborare cu Asociaţia Aurora din Bela 
Crkva ( Serbia ) implementează proiectul „Monitorizarea 
conservării biodiversităţii pe teritoritoriul României şi 
Serbiei în zona de frontieră a râului Nera”. 

În cadrul proiectului au fost identificate atât pe malul 
românesc cât şi pe cel sârbesc zone masive în care s-au 
făcut tăieri ilegale care nu respectă reglementările 
regimului silvic şi care afectează ecosistemul 
transfrontalier comun al râului Nera. 

GEC Nera şi Asociaţia Aurora au sesizat autorităţile din 
România şi Serbia privind aceste activităţi ilegale însă 
reacţia autorităţilor din cele două ţări a fost diferită.  

În timp ce în România a fost demarată o anchetă a 
Inspectoratului de regim silvic, Primăriei Socol şi Poliţiei 
de frontieră care a fost monitorizată de prefectul judeţului 
Gheorghe Octavian Ţunea şi care s-a soldat cu un dosar de 
cercetare penală privind căutarea şi pedepsirea făptaşilor, 
în Serbia Poliţia şi autorităţile de regim silvic sunt încă în 
dispută dacă s-a produs sau nu  un prejudiciu mediului din 
zonă în timp ce pe malul sârbesc farmecul luncii râului 
Nera dispare încet în sunet de drujbe. 

Mai mult, colegii de la Asociaţia Aurora au informaţii 
clare ca unii cetăţeni din Serbia au trecut graniţa şi au 
tăiat arbori  de pe teritoriul României sub pretextul că 
terenurile respective au aparţinut familiilor lor până după 
primul război mondial,  când a fost trasată graniţa dintre 
România şi Serbia ,  aceste terenuri  rămânâd pe teritoriul 
României.  

Este necesar ca acest aspect să fie aprofundat de către 
comisia mixtă româno – sârbă privind apele de frontieră iar 
problema să fie preluată spre rezolvare de către şefii 
diplomaţiilor din cele 2 ţări , aceasta până a nu se ajunge 
în situaţia ca şi Nera să devină un râu pustiu de vegetaţie şi 
de cântecul păsărilor ca dealtfel multe râuri din pusta 
Banatului. 
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Septembrie 2011 – defrişări masive în 
 zona localităţii Kusič (Serbia) 

● 
Gala jurnalismului de mediu din Sudul Banatului 

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, a organizat în data 
de 9 ianuarie a.c. la în sala de conferinţe a Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Caraş – Severin Gala jurnalismului de 
mediu din sudul Banatului  

În cadrul evenimentului a 
avut loc o prezentare publică a 
rezultatelor din anul 2011 a 
proiectului „Poluarea cu deşeuri 
miniere pe Dunăre, realitate şi 
în acelaşi timp bombă 
mediatică”  implementat de 
către GEC Nera în în 
Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – 
Republica Serbia  

Cu aceeaşi ocazie au fost 
înmânate diplome şi premii 
jurnaliştilor care au realizat şi 
distribuit în anul 2011 anchete 
şi ştiri relevante privind 
fenomenele de agresiune 
împotriva mediului care au avut 

loc în aria de acţiune a GEC Nera. 
Cei patru premianţi ai galei au fost jurnaliştii Iuliana Chivu 

de la România TV, Daniel Botgros de la Ziua de Vest, Silvana 
Andreaş de la Radio Timişoara şi Vali Popovici Marciuc de la 
Agenţia INFOCS. 

 

Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice 
 

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A 
MICROREGIUNII 

 DUNĂRE – NERA – CARAŞ 
 

Voluntarii care au activat în anul 2012 în cadrul 
GEC Nera au fost răsplătiţi cu diplome şi premii. 

În cursul anului 2012 în centrul transfrontalier de 
voluntariat al GEC Nera au activat în total un număr de 42 
de voluntari din România şi Serbia. Aceştia au fost în acelaşi 
timp elevi sau studenţi la Grupul Şcolar Industrial „Mathias 
Hammer Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa, Grupul Şcolar 
Industrial Moldova, Asociaţia Speo Caraş, Universitatea de 

Vest Timişoara, Asociaţia Skola Plus 
Bela Crkva, şi Universitatea 
Politehnica Timişoara  

Activităţile în care aceştia au fost 
implicaţi au vizat monitorizarea 
alternativă a mediului, informarea 
populaţiei privind factorii responsabili 
de producerea fenomenelor de 
agresiune împotriva mediului, 
paracticarea ecoturismului şi 
igienizarea zonelor speciale din cadrul 
parcurilor şi rezervaţiilor naturale din 
sudul Banatului. Pe parcursul 
proiectelor derulate fiecare voluntar a 
prestat un număr de 20 de ore/lună 

În cadrul unor ceremonii 
organizate în luna decembrie 
voluntarilor li s-a recunoscut 
contribuţia adusă la protecţia 
mediului prin acordarea de premii şi a 
unei diplome de Voluntar pentru 
protejarea lumii mirifice din sudul 
Banatului.   

● 

În sudul Banatului a fost lansat 
anul de voluntariat 2012 
Grupul Ecologic de Colaborare 

Nera implementează în fiecare an, în 
perioada aprilie – noiembrie, proiectul 
de interes public  „Voluntariat pentru 
protejarea lumii mirifice din sudul 
Banatului” destinat prestării unor 
activităţi ce vizează îmbunătăţirea 
stării factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii în zona ariilor naturale 
protejate din  Parcul Natural Porţile 
de Fier, Parcul Naţional Cheile Nerei – 
Beuşniţa, Parcul Naţional Semenic 
Cheile – Caraşului, Parcul Naţional 
Đjerdap, Rezervaţia Naturală Specială 
Deliblatska Peščara (Dunele Deliblata) 
şi Parcul Natural Regional Vršačke 
Planine (Munţii Vârşeţului) situate în 
microregiunea de colaborare 
transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş, 
pe teritoriul României şi Serbiei.  

În data de 9 decembrie 2011 la 
sediul Grupului Şcolar Agricol Oraviţa, 
GEC Nera împreună cu această 
instituţie şcolară a organizat lansarea 
anului de voluntariat 2012. 

 „Mediul natural şi construit este 
agresat în permanenţă, la nivel local 
sau global, prin activităţile antropice 
ale firmelor sau ale persoanelor 
fizice. Goana după profit a firmelor şi 
un slab control al fenomenelor de 
poluare din partea autorităţilor 
publice direct responsabile, lasă 
apărarea mediului în seama societăţii 
civile care trebuie să reacţioneze, 
până nu este prea târziu, în a repara 
răul produs în ultimii 200 de ani de 
dezvoltare a economiilor lumii. În 

IULIANA CHIVU – 
premiu pentru 

ancheta TV „Praful 
ucigaş de la 

 Moldova Nouă” 

Alin Şuşan 

Radu Bompa 

Alexandra Mezinu 

Iulia Grumeza 

Alexandra Molnar 

Adrian Peşchir 

Voluntarii 
anului 2011 

Florina Benghia 



acest context voluntariatul este o resursă umană uriaşă ” a 
spus dr.ing Cornel Popovici Sturza – preşedintele GEC Nera 
cu ocazia lansării anului de voluntariat 2012. 

 

 
9 decembrie 2011 – lansarea anului de voluntariat la 

Grupul Şcolar Agricol Oraviţa 
 

Grupului Şcolar Agricol Oraviţa implică în cursul de 
agent ecologic, care va fi realizat în  perioada decembrie 
2011 – aprilie 2012, un număr de 27 de candidati. După 
absolvirea acestui curs voluntarii validaţi vor putea 
desfăşura, în perioada mai – noiembrie,  activităţi de 
voluntariat în cadrul proiectelor pe care GEC Nera le va 
derula în anul 2012. 

În perioada imediat următoare asemenea evenimente au 
mai avut loc în liceele din Anina, Bela Crkva, Vršac şi Veliko 
Gradište şi la sediul Asociaţiei Speo Caraş. 

 

                Alin Şuşan – coordonatorul centrului de voluntariat 

 

Lumea mirifică a Microregiunii 
 Dunăre – Nera – Caraş. 

 

Rezervaţia specială  
Dunele Deliblata (Deliblatska Pesčara) 

Date generale 
În partea de sud-est a Câmpei Panoniei, în Banatul 

sârbesc se află cele mai mari dune de nisip din Europa 
continentală. Ele au luat naştere  în timpul erei glaciare prin 
puternica depunere a stratului  de nisip format din carbo-
silicat. În timpurile moderne, vântul Coşava a  modelat un 
relief de dune, care se află  aproximativ între 70 m şi 200 m  
desupra mării. Clima temperat-continentală, lipsa cursurilor 
de apă de suprafaţă  şi solul nisipos au creeat un climat 
propice pentru vieţuitoarele grupate  în zona geografică 
specială denumită Deliblaticum. 

 Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape  
35.000 hectare de teren în care   este aplicat un regim de 
protecţie pe trei nivele. 

Vegetaţia şi flora este de patru categorii: forestieră, 
de nisip (deşert),  de stepă, şi de mlaştină. Aici întâlnim 
bujorul banăţean (Paeonia officinalis subsp.), oţetarul 
(Rhus continus), laleaua pestriţă  (Fritillaria degeniana), 
pelinul (Artemisia pancicii), clocoticiul (Rindera 
umbelata), măciuca ciobanului – varietatea banatica 
(Echinops banaticus), bujorul (Paeonia tenuifolia), ruscuţa 
de primăvară (Adonis vernalis) 

Fauna este prezentă în funcţie de tipurile de vegetaţie 
şi floră menţionate mai sus. În rezervaţie trăiesc  peste 
1200 specii de insecte.  

Dintre reptile trebuie menţionate  guşterul de stepă 
(Podarcis taurica), şarpele de apă (Coluber caspius), 
guşterul (Lacerta viridis), broasca de uscat (Pelobates 
syriacus) iar dintre păsări şoimul dunărean (Falko cherrug), 
acvila de câmp (Aquila heliaca), acvila de copaci (Aquila 
pomarina), viesparul (Pernis apivorus), pasărea ogorului 
(Burchinus oedicnemus), cormoranul mic (Phalacrocorax 
pygmaeus), colonii de lăstuni de mal (Riparia riparia). 

 

Fauna terestră este reprezentată de veveriţele de 
stepă (Sicista subtilis), orbetele (Spalax leucodon), 
popândăul (Scirius citelus), liliacul cărămiziu  (Myotis 
emarginatus), lupul (Canis lupus), lynxul (Linx linx) 

 

Marius Olñja – specialist în arhitectura peisjului la  
                       Direcţia Silvică Pančevo (Banatšume) 

● 
 

Legenda de la Lacul Ochiu Bei 
În timpul stăpânirii turceşti a Banatului, un bei  foarte  

bogat a fost la vânătoare prin aceste meleaguri.  Ajuns in 
Poiana Florii, o frumoasă fată ce îşi păştea oile l-a  făcut  
să  se  oprească... Pe  loc  s-a indrăgostit  foc  de  ea,  aşa   
că   venea deseori     să o     întâlnească,    părăsind 
Cetatea Terezia ridicată  de  către  turci şi ale  cărei   
ruine  se  mai  văd  şi  azi  pe Dealul Cetăţii, lângă satul 
Potoc din Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa.     

Cum    a    aflat    tatăl  beiului  de   dragostea   dintre   
cei   doi,  s-a hotarât să-i despartă. În grabă a trimis un  
călău  să  omoare  fata  ce  îi  sucise minţile fiului său.  

Beiul  îndragostit  şi-a găsit  iubita   injunghiată   în  
locul  unde acum  este   lacul   Ochiu   Bei,   a vărsat  
multe   lacrimi   după   care   si-a infipt hangerul în inimă.  

Din lacrimile lui s-a format izvorul care ii poartă 
numele. 

Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile 
buletinului informativ ENVIRONMENT NEWS 
cu comentarii, propuneri, articole şi ştiri 
privind realizarea unei lumi mai curate în 
microregiunea Dunăre – Nera – Caraş. 
Materialele vă rugăm să le trimiteţi pe 
adresa de e-mail: gecneara@yahoo.com 

Stepa din Deliblatska Pesčara 



Lacul Ochiu Bei 
● 

Legenda de Lacul Dracului 
Lacul este  situat  la o altitudine de 700 m, imediat după 

intrarea în Cheile Nerei din Poiana Meliugului. Se spune 
despre el că nu   i  s-a   descoperit fundul,     având     
probabil     o     legatură subterană    cu   râul   Nera.   Este   
un   lac întunecat,  înfricoşător   la   prima   vedere, care 
însă dezvăluie  privirii  imagini  unice.  

Se spune că un păstor îsi păzea caprele pe pajiştea  de  
lângă  Lacul  Dracului.   La   un moment    dat     apare     un    
omuleţ   mic,  dracul,  care  îl  provoacă   pe   păstor   să-i 
frigă un peşte fără ca peştele să  se  îndoaie. Păstorul 
acceptă, cu condiţia ca dracul să-i frigă un cap de ţap fară 
ca ţapul să  rânjească.  Dracul acceptă iar păstorul ia 
peştele, infige un băţ în el şi îl frige fară să se îndoaie. 
Dracul ia şi el un cap de ţap, îl leagă, dar când  îl  pune la 
prăjit,  botul  ţapului  îsi  arată  dinţii.  De ciudă, dracul s-a 
aruncat în lac. 

Lacul are o culoare   albastru-verzuie,   impresionantă. 
De  fapt,  ochiul  de  apă  s-a  format  prin bararea  gurii   
unei  peşteri,  de  către aluviunile Nerei,  iar bolta   peşterii   
s-a  prabuşit   în zona  intrării.  Apa  din  lac  vine  din  Nera, 
prin fisurile   carstice. 

 

 
Lacul Dracului 

 

Este   considerat  cel mai  mare   lac   carstic   din   ţară,   
cu   un diametru de 20 de metri şi  cu  o  adâncime de  9,3  
metri 

● 

Legenda stâncii Babacaia  
Babacaia  este  o  stâncă cu înălţimea de 7 m deasupra  

apei,    în    mijlocul    Dunării,    în apropiere    de    
Coronini.  În   jurul   acestei stânci s-au ţesut mai multe 
legende. 

Una spune că un voievod  sârb şi-ar fi  legat nevasta de  
ea,  spunându-i:  „Babo, kaji se“, ceea ce ar  însemna 

„Nevastă,  căieşte-te“. Orgolioasă,  în  timp  ce  era   
scufundată  în apă, aceasta, în ultima ei clipă de viaţă, ar  
fi ridicat degetul din apă  în  semn  că  rămâne 
neînduplecată.  Ba  mai  mult,  ea ar  fi rugat vântul  
predominant  în  zonă,   Coşava   sau Gorniacul, să sufle 
mai tare  şi  să  le  aducă astfel aminte oamenilor că i-au 
făcut o mare nedreptate. De atunci, Coşava a pus  mereu 
în dificultate, în dreptul stâncii, vasele care treceau pe-
aici. 

O   altă   legendă   aduce   în   prim-plan   un căpitan 
al cetăţii Coronini, care ar fi   răpit  o cadână din haremul  
paşei  din  Golubăţ,  de pe celălalt mal al Dunării, şi ar fi 
fugit  cu  ea pe malul stâng. Numai că, în  dreptul  stâncii 
Babacai el ar fi fost prins  şi scurtat de cap.  

 

Stânca Babacaia  de la Coronini – Crăiasa 
 tăcută a Dunării 

 

La rândul său, fata a  fost ţintuită  de  stâncă şi lăsată 
pradă  corbilor,  cu  capul  iubitului atârnându-i de gât. 

 

                       Legende culese de Cornel Popovici Sturza 

 
Umor …. rural 

 
 
Un pictor trece pe un câmp şi vede un cioban cu oile la 

păscut.  
Merge la el şi îl întreabă:  
- Bade îmi dai voie sa-ţi pictez oile?  
La care ciobanul zice:  
- Ba deloc, ca mie îmi plac aşa cum sunt! 

● 
Doi ardeleni se întâlnesc pe drum, iar unul ducea o 

vacă de lanţ. Celălalt îl intreabă:  
- No, dară unde duci vaca?  
- Apoi o duc la veterinar.  
- Dapoi ce-o păţit?, i-o intrat vreo piatră între unghii ? 
- Nuuuuu! 
 -Dapoi, o muşcat-o vreun şobolan?  
- Nuuuuuu! 
 - No atunci de ce o duci la veterinar ? 
 - Păi dacă îi a lui. 
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