
 
 

EVENIMENTE ŞI  
ACTIVITĂŢI 

 

Marea Hoinăreală 2012  
s-a încheiat pe înălţimile 

stâncii Piatra Rolului. 
În 20 octombrie 2012, pe 

o vreme ce amintea încă de 
hoinăreala voluntarilor GEC 
Nera pe timp de vară, avea 
să fie punctul final al celei 
de a VIII-a etape a 
programului de voluntariat 
MAREA HOINĂREALĂ 2012. 

În perioada aprilie – 
octombrie s-au realizat pe 
teritoriul României şi Serbiei  
8 etape ale acetui program 
anual care este destinat 
protejării lumii mirifice din 
sudul Banatului. Finalul nu 
putea fi decât mai aproape 
de cer aşa cum visează orice 
suflet tânăr de voluntar, pe 
înălţimile stâncii Piatra 
Rolului, acolo de unde se 
vede în acelaşi timp 
Dunărea, Valea Caraşului şi 
Munţii Vârşeţului din Serbia. 

Stânca Piatra Rolului 
este o emblemă a Oraviţei 
iar laturile ei iau diferite 

înfăţişări atunci când este privită venind în zonă dinspre 
Timişoara, Moldova Nouă sau Socolari.  

 

 
Sus pe Piatra Rolului, apropape de cer. 

 

 
 

Punctul de plecare pe traseului Piatra Rolului, ce urma 
să fie monitorizat de către voluntari în ce priveşte starea 
medi, biodiversităţii şi a ecoturismului, a fost curtea 
mănăstirii Călugăra care reprezintă un excelent loc de 
popas înainte de a începe urcuşul. 

Timp de 2 ore voluntarii au parcurs un traseu cu panta 
între 30° şi 45°, cu grad mare de dificultate, pe o potecă 
marcată cu triunghi albastru până pe vârful Piatra Rolului 
Mare. 

 Priveliştea ce se deschide asupra Dealului Simion, 
Rolului Vechi, Dealurilor Oraviţei, văilor Oraviţei, Ciclovei 
şi Ghicinului (fiecare cu localităţile pe care le găzduiesc) 
este încântătoare.  

Se poate cuprinde cu privirea întraga câmpie a 
Caraşului până la Măgura Vârşeţ, iar spre sud, în depărtare 
se poate vedea Dunărea. 

La coborâre drumul a fost la fel de greu deoarece a 
fost nevoie în permanenţă de un punct de sprijini pentru a 
nu aluneca şi provoca avalanşe de pietre care să pună în 
pericol viaţa celor din faţă.  

La final voluntarii ajung din nou în curtea mănăstirii 
Călugăra unde, după obiceiul locului, sunt invitaţi la un 
prânz de post cu ciorbă de varză şi fasole frecată şi apă de 
la izvorul din curtea mănăstiri.  

Este un bun prilej pentru a sistematiza informaţiile 
culese pe traseu şi a face planuri pentru anul de 
voluntariat 2013.  

● 
În munţii Aninei, tăierile abuzive de arbori, vânatul 

excesiv şi braconajul aduc lupii în gospodăriile 
populaţiei !  

În legătură cu cazurile tot mai frecvente în care lupii 
atacă şi sfâşie animalele din gospodăriile cetăţenilor care 
locuiesc în satele Brădet şi Sommerfrisch aparţinătoare 
oraşului Anina, voluntarii Grupului Ecologic de Colaborare 
Nera au realizat o minianchetă în aceste localităţi pentru 
a evalua amploarea şi cauzele fenomenului. 

Majoritatea informaţiilor furnizate de către cetăţeni 
sunt axate pe două cauze principale: 

-Tăierile masive de arbori care au avut  loc în zona 
Brădet de mai bine de 6 ani şi care au golit versanţii de 
vegetaţie afectând major habitatul tradiţional al lupilor. 

-Vânătoarea excesivă şi braconajul practicate în 
ultimii 10 ani în pădurile din zonă asupra unor specii care 
constituie sursa de hrană a lupilor. 

Toţi cei care au 
furnizat informaţii spun 
că în urma cu 10 – 15 
ani atacul lupilor asupra 
animalelor din 
gospodăriile populaţiei 
era un fenomen foarte 
rar. 
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Un nou an fericit şi 
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GEC Nera consideră că în cazul pădurilor din munţii 
Aninei   s-a produs un dezechilibru major al întregului 
ecosistem datorită unei implicări insuficiente a 
autorităţilor publice cu atribuţii directe în protecţia şi 
conservarea patrimoniului natural.  

Restabilirea acestui echilibru se poate face numai prin 
aplicarea cât mai rapid de către autorităţi a unor măsuri 
concrete de utilizare durabilă a tuturor resurselor 
ecosistemului.  

● 
Autoservire cu brazi pe drumul  

dintre Oraviţa şi Anina 
În fiecare an, în perioada premergătoare sărbătorilor 

de iarnă, voluntarii Grupului Ecologic de Colaborare Nera 
(detalii pe www.gecnera.ro) acordă o atenţie specială 
monitorizării tăierilor ilegale de brazi tineri destinaţi a fi 
transformaţi în pom de Crăciun. 

Din păcate şi în acest an 
mulţi cetăţeni se 
autoservesc cu brazi direct  
din pădurile de pe raza 
ocoalelor silvice Oraviţa şi 
Anina. 

Autoturismele staţionate 
la marginea şoselei, lângă 
care o persoană este la tăiat 
în pădure iar alta stă de 
„şase”,  precum şi crengile 
lăsate la tot pasul pe 

întinderea albă a zăpezii după ce bradul a fost „pregătit” 
pentru Moş Crăciun, sunt o dovadă că şi în această iarnă 
românul este „frate” vitreg cu codrul. 

Se pare că pe hoţii de brazi nu-i sperie echipajele 
mixte ale poliţiei şi Romsilva care stau de pază la intrarea 
pe căile principale de acces în zonă deoarece aceştia 
găsesc cărări sigure pentru a scoate brazii tăiaţi din 
pădure. 

● 
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, biodiversităţii şi ecoturismului 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 pe 
teritoriul României şi Serbiei. 

Vineri 14 decembrie 2012 la 
sediul Liceului Tehnologic CLISURA 
DUNĂRII din Moldova Nouă, GEC Nera 
împreună cu această instituţie şcolară 
a organizat lansarea anului de 
voluntariat 2013 în Microregiunea 
Dunăre – Nera - Caraş. Cu această 
ocazie, într-un cadru festiv, au fost 
acordate diplome şi premii 
voluntarilor implicaţi în anul 2012 în 
activităţile centrului transfrontalier 
de voluntariat al GEC Nera şi a fost 
prezentată nevoia de implicare a 
societăţii civile în activităţi destinate 
protecţiei mediului.  

 „În Moldova Nouă mineritul a 
lăsat urme adânci în mediul natural 
care afectează starea de sănătate a 
oamenilor. O contribuţie cât de mică 
a elevilor din şcoala noastră la 
apărarea mediului poate însemna că 
mâine vom trăi întru-un mediu mai 
curat decât astăzi” a spus prof. 
Mariana Lupu, directorul adjunct al 
Liceului Tehnologic CLISURA DUNĂRII,  
în cuvântul de deschidere a 
evenimentului. 

 „Goana după profit a firmelor şi 
un slab control al fenomenelor de 
agresiune împotriva mediului natural 
din partea autorităţilor publice 
direct responsabile, lasă importante 
responsabilităţi de apărare a 
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 
acest context voluntariatul este o 
resursă umană uriaşă iar generaţiei 
tinere trebuie să i se creeze 
capacităţi concrete  de reacţie 
împotriva deteriorării în permanenţă 
a mediului natural” a spus dr. ing 
Cornel Popovici Sturza – preşedintele 
GEC Nera cu ocazia lansării anului de 
voluntariat 2012. 

Liceului Tehnologic CLISURA 
DUNĂRII implică în cursul de agent 
ecologic voluntar, care va fi realizat 
în  perioada decembrie 2012 – aprilie 
2013, un număr de 43 de participanţi. 

 După absolvirea acestui curs 
voluntarii validaţi vor putea 
desfăşura, în perioada aprilie – 
noiembrie 2013,  activităţi specifice 
de voluntariat în cadrul proiectelor 
derulate de către GEC Nera. 

În perioada imediat următoare 
asemenea evenimente au mai avut 
loc în liceele din Anina şi  Oraviţa 
precum şi la sediul unor ONG-uri din 
Bela Crkva şi Veliko Gradište (Serbia)  

Diplome de 
VOLUNTAR 
EUROPEN  

acordate de 
către GEC NERA  

în anul 2012 

 
 

Grumeza Iulia 
studentă, Anina 

 
 

Ungurean Livia 
Mihaela                  

studentă, Anina 
 

 
 

Vidinaru Andreea 
Zvezdana 

elevă, Moldova Nouă 

 
 

Velcean Bojidar 
Cristian  

absolvent de liceu, 
Liubcova 

 
 

Benghia Florina 
Profesor, Anina 

 
 

Bompa Radu 
Profesor, Oraviţa 

Lansarea anului de voluntariat 2013 la Moldova Nouă 



FORUMUL VOLUNTARILOR 
Alina Caraconcea – Coronini: Există multe ambalaje  

de plastic şi gunoi menajer aruncate pe malul Dunării, în 
special în punctele turistice stânca Baba Caia şi Gaura cu 
Muscă, chiar şi în spatele casei mele pe malul pârâului 
unde mulţi vecini aruncă gunoiul în loc să-l predea la 
maşina care colectează deşeuri în localitate. Aş lua 
atitudine dar mi-e frică să le spun ceva pentru că sunt 
foarte recalcitranţi şi...sunt  vecini. Cine şi cum ar trebui 
să se implice în rezolvarea situaţiei, pentru că va veni 
timpul călduros şi gunoiul va mirosi îngrozitor. 
Deasemenea riscăm să fim muşcaţi de câinii comunitari 
care caută prin gunoi hrană.  

Echipa Environment News:  Alina, problema ta este o 
problemă mai generală a României. Scrie te rog o notă 
adresată GEC Nera în care, tu şi ceialalţi cetăţeni din zonă 
deranjaţi de situaţie, să expuneţi exact ce ai scris pe e-
mail, să vă menţionaţi numele şi adresa, să o semnaţi şi să 
ne-o trimiţi pe adresa GEC Nera. Fă şi câteva poze şi 
trimite-le pe e-mail. Având aceste informaţii noi vom 
sesiza la rândul nostru  Primăria Coronini şi Comisariatul 
Gărzii de Mediu prin care vom cere un răspuns privind  
rezolvarea situaţiei.  

● 
Percea Iulia – Ciclova Română: Sunt elevă la Liceul 

„General Dragalina” din Oraviţa şi niste colege care învaţă 
la Liceul Tehnologic „Mihai Novac” din Oraviţa mi-au spus 
că s-au înscris  ca voluntari la GEC Nera pentru a proteja 
mediul şi natura. Iubesc foarte mult natura şi doresc să 
mă implic şi eu. Ce ar trebui să fac ? 

Echipa Environment News:  Este puţin mai complicat 
dar nu imposibil. În primul rând pentru a fi agent ecologic 
voluntar la GEC Nera trebuie să urmezi un curs, în perioada 
decembrie 2012 – aprilie 2013, pentru dobândirea 
cunoştinţelor şi abilităţilor necesare. Doar absolvind acest 
curs poţi deveni voluntar în cadrul GEC Nera. În Oraviţa, 
GEC Nera organizează un asemenea curs în cadrul  Liceului 
Tehnologic „Mihai Novac”. În cazul în care programul tău 
îţi permite să urmezi acest curs te rugăm să iei legătura d-l 
profesor Bompa Radu de la acest liceu care îţi va da mai 
multe detalii, dar fă-o cât mai curând posibil deoarece 
prima întânire din cadrul acestui curs a avut loc iar pe 
parcurs nu te mai poţi înscrie. 

 

LUMEA MIRIFICĂ A 
MICROREGIUNII 

 DUNĂRE – NERA – CARAŞ. 
 

Ochiu Bei şi Cascada Beuşniţa 
Se spune că în vremea stăpânirii Banatului de către 

Imperiul Otoman, un tânăr bei, plecat la vânătoare, ajunge 
în ţinuturile mirifice ale Cheilor Nerei. 

Frumuseţea acestor locuri îl uimeşte pe tânăr. Vrăjit 
de câte minunăţii adunate la un loc întâlneşte, beiului îi 
pare că a nimerit într-o lume de vis. 

 Apele Nerei, pădurile, vânatul, peştii, cascadele, 
peşterile, munţii, stâncile, pajiştile înflorite îl uimesc şi-l 
înfioară pe tânăr. 

Ca şi când toate aceste minuni aşezate preafrumos 
împreună n-ar fi fost de-ajuns, tânărul bei întâlneşte o fată 
a locurilor, o ciobăniţă, a cărei frumuseţe, cel puţin egală 
cu cea a ţinutului, îl face să cunoască dragostea.  

El hotărăşte ca frumoasa ciobăniţă să-i devină soţie. 
Iubirea celor doi avea să depăşească graniţele ţinutului şi 
să ajungă la urechile paşei, tatăl tânărului bei. Acesta 
hotărăşte că nu o fată valahă îi va fi noră şi pune la cale 
uciderea ei. 

 

 
Ochiu Bei 

 
Hangerul unor ucigaşi îi va străpunge inima frumoasei 

valahe. Beiul îndragostit şi-a găsit iubita   injunghiată, a 
varsat  multe   lacrimi   după   care   si-a infipt şi el 
hangerul în inimă. Lacrimile ce au curs din ochii beiului, au 
format un lac. „Ochiu Bei” e numele pe care îl poartă şi 
astăzi lacul. 

Voalul de mireasă al ciobăniţei, care nu a mai trăit 
ca să-l poarte la nuntă, îmbracă acum sub forma şuvoaielor 
de apă frumoasa cascadă a Beuşniţei situată în apropierea 
lacului. 

Frumuseţea aproape ireală a acestuia înfioară şi 
acum sufletele iubitorilor de natură ce ajung în Cheile 
Nerei.  

Apariţia, misterioasă aproape, a lacului în peisaj te 
face să gândeşti că însuşi Dumnezeu a iubit aceste locuri, 
de vreme ce le-a creat atât de frumoase. Aici, „a iubi”, 
pare a fi o stare atât de firească încât, constituie, poate, 
chiar „sâmburele de adevăr” al legendei. 

● 
Veliko Gradište 

La poalele  Carpaţilor şi muntelui Homolj, la intrarea 
în Clisură, acolo unde se întâlnesc apele albastre ale 
Dunării cu  apele aurii ale râului Pek, este situat oraşul  
Veliko Gradište denumit şi vestibulul Porţilor de Fier. 

Dezvoltarea economică a comunei se bazează pe 
agricultură, turism şi industria de producere a uleiurilor 
vegetale. În structura economiei, ponderea principală o 
reprezintă agricultura, care este practicată pe o suprafaţă 
de 22.000 ha, cultivându-se în special porumbul, grâul, 
plantele industriale, pomii fructiferi şi legumele. 

Turismul s-a dezvoltat pe malurile Dunării, râului Pek 
şi lacului Srebreno Jezero pe o lungime de peste 14 km. 

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 



Aici sunt amenajate  plaje şi zone de agrement pe  lăţimi 
de 28 m. În vestitul complex turistic Beli Bagrem îşi petrec 
weekend-ul atât localnicii, cât şi turiştii veniţi din alte 
zone ale ţării şi din România. 

 

  
Clădirea Consiliului Local din Veliko Gradište 

 

Centrul cultural Veliko Gradište , are secţiuni de 
folclor, teatru şi muzică. În fiecare an, în luna iulie, la 
Veliko Gradište are loc festivalul de muzică  „Carevcevci 
Dani“ (zilele lui Carevac), care promovează muzica 
populară tradiţională şi spiritul operei muzicianului local 
Vlastimir Pavlović Carevac. 

Comuna Veliko Gradište a realizat un parteneriat 
transfrontalier cu oraşul Moldova Nouă. În cadrul acestui  
parteneriat de peste treizeci de ani, au loc colaborări între 
firme economice, reprezentanţi ai administraţiei locale, 
culturii şi  sportului. 

● 
Dunărea în mirifica lume din sudul Banatului. 
Dunărea formează limita sudică a judeţului Caraş- 

Severin, pe o lungime de 60 km, al cărei debit la Baziaş – 
localitatea în care intră pe teritoriul României - este de 
5400 mc/s. Fluviul Dunărea are o lungime de 2857 km, o 
suprafaţă a bazinului de 817000 kmp şi un debit mediu 
anual de 6500 mc/s. Cursul străbate teritoriul a 11 ţări şi 
traversează  8  state, parcurgând 3 din capitalele acestora,  
fiind  singurul fluviu  internaţional  al Europei. Dunărea are 
45 de afluenţi importanţi, iar din totalul de 120, - 34 sunt 
navigabili. 

 

 
Stânca Baba Caia – crăiasa tăcută a Dunării. 

 
Între gura de vărsare a Nerei şi Drobeta Turnu-Severin, 

pe o lungime de  144  km,  Dunărea traversează cel mai 
grandios defileu  din  seria numeroaselor chei pe care le 
întâlneşte între izvor şi vărsare.  

Defileul Dunării are în judeţul Caraş-Severin 65 de km, 
lăţimea Dunării în dreptul oraşului Moldova Nouă, fiind de 
aproximativ 5 km, iar în dreptul Pojejenei fiind de 800-
1000 m, cu o viteză a cursului de apă de 5-6 m/s. În urma 
măsurătorilor făcute cu ultrasunete de către Aministraţia 

Apelor Române, rezultă o adâncime medie de 19 m în 
dreptul localităţii Belobreşca, iar la „Cazane” de 72 m. 

Defileul Dunării se impune prin spectaculozitatea sa, 
aici alternând sectoare de chei şi depresiuni de o 
frumuseţe sălbatică care sporesc atracţia turistică a zonei.  

● 
Cheile Caraşului 

Remarcabile prin lungimea de 19 km şi sălbăticia lor, 
Cheile Caraşului au ca şi caracteristică versanţii cu pereţi 
calcaroşi, cu vegetaţie abundentă, grohotişuri, izvoare 
carstice , peste 500 de peşteri şi avene. Valea Caraşului 
este încadrată de platouri calcaroase cu numeroase doline, 
unele de mari dimensiuni, şi câmpuri de lapiezuri. Pe 
aceste platouri, comunitatea croată are plantaţii de pruni 
şi numeroase sălaşe cu animale.  Zona poate fi vizitată pe 
traseul turistic Reşiţa -Gura Golumbului, marcat cu bandă 
albastră sau pe traseul turistic Crucea Iabalcei - Poiana 
Prolaz, marcat cu triunghi roşu.  

Principalele obiective turistice ale traseului sunt 
următoarele: Peştera de dupa 
Cârsa, Peştera Liliecilor,  Poiana 
Liliecilor, Izbucul la Nuci, Peştera 
Cioploaia, Peştera  cu Gururi, 
Peştera  de sub Cetate,  Peştera 
Cervenia,  Peştera Gradinca,  
Peştera  cu Fereastră, Peştera  
Hotel  Grota, Poiana Prolaz, 
Peretele calcaros Zabal, 2 trasee 
de alpinism, Platoul Belvedere, 
Avenul Groapa Iepii, Avenul Mare, 
Avenul de la Prunii lui Miclea,  
Peştera Comarnic. 
                                  

Umor rural…… 
 

 
 

Un turist sosește la o stână. 
-Hai, vino, domnule dragă, că-i slobod! îl îmbie ciobanul. 
-Dar câinele nu muşcă? 
-Asta aș vrea să ştiu şi eu, că ieri l-am cumpărat ! 

● 
Un trecător se întâlneşte cu un cioban şi turma lui de oi. 
- Câte oi ai bade? 
- 133 şi 12 berbeci, răspunde ciobanul fără ezitare. 
- Să-ţi trăiască, dar ani câţi ai? 
- Păi, vreo 65-7o cam aşa ceva. 
- Cum se face că ştii cu precizie numărul oilor şi pe al 
anilor nu ? 
- Eh, oftă ciobanul. Pâna acum anii n-a încercat nimeni să 
mi-i fure.  

           ● 
Văsălie se întâleşte cu Gheorghe la crâşmă şi-i zice: 
-Mai Ghio, auzât-am că te-or bătut ieri huliganii în gară la 
Dej. Adevăratu-i ? 
-Cum să fie adevărat ! Aia îi gară mă ? 
 

 
 
 
 
 

Publicaţie realizată de 
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