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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Nimic nou în 2013 pe
“minideşertul”
TĂUŞANI – BOŞNEAG
din Moldova Nouă

Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera derulează în
perioada septembrie 2012 –
Ţeestoasa lui Hermann.
iunie 2013 proiectului de
(Testudo Hermanni)
interes public Watchdog şi
advocacy destinate stopării
În acest
activităţilor
antropice
număr:
ilegale în aria Parcului
Natural Porţile de Fier,
Pe „minideşertul”
susţinut financiar de către
Tăuşani – Boşneag
Trustul pentru Societatea
poluarea continuă
Civilă în Europa Centrală şi
şi în 2013 .
de Est în cadrul programului
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Fondul pentru Inovare Civică
Vânătoare ilegală
derulat în România de către
PN Cheile Nerei Fundaţia pentru Dezvoltarea
Beuşniţa.
Societăţii Civile.
Pag 3
În acest context, în
Start în Marea
perioada 4 – 15 ianuarie
2013, cu ocazia întocmirii de
Hoinăreală 2013.
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către Guvern a proiectului
Legii Bugetului de Stat pe
Cascada Bigăr.
2013, GEC Nera a realizat o
Pag.4
campanie
de
lobby
şi
advocacy la nivelul tuturor factorilor majori de decizie
(Guvern, Ministere, Comisii de specialitate din Parlament,
parlamentari de Caraş – Severin, din arcul guvernării) care
ar trebui să fie responsabili de stoparea poluării
transfrontaliere cu deşeuri miniere care provin de la iazul
de decantare a apelor de mină Tăuşani – Boşneag
aparţinând SC MOLDOMIN din Moldova Nouă.
Scopul acestei acţiuni a fost includerea în proiectul
Legii Bugetului de Stat pe 2013 a sumelor necesare stopării
poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului,
acest tip de consolidare fiind singura metodă durabilă care
poate stopa antrenarea prafului.
Detalii privind amploarea poluării de la Moldova Nouă
cu cu praf de deşeuri miniere, pot fi accesate la adresa
web
http://www.gecnera.ro/documente/Cartea%20alba%20a%2
0deseurilor%20miniere%20IPA%202011.doc
Prin scrisoarea nr. 20.800/14.01.2013 secretarul de
stat Elena Dumitru din cadrul Ministerul Mediului şi
Schimbărilor Climatice, a informat GEC Nera că în opinia
ministerului poluarea de pe zona de iaz Boşneag –
extindere, în care poluarea este cea mai activă, va fi
stopată de către viitorul investitor în urma privatizării deşi

în momentul de faţă nu există un proces de privatizare
încheiat iar intenţii de privatizare au fost multe din 2006
de când societatea şi-a încetat activitatea. În acest
context proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2013 a ajuns la
Parlament fără a avea incluse sumele necesare stopării
poluării prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului.
În urma monitorizării de către GEC Nera a dezbaterilor
din comisii şi din plenul Parlamentului a proiectului Legii
Bugetului de Stat pe 2013, rezultă că nici un parlamentar
de Caraş – Sevein nu a depus amendamente la acest
proiect de lege privind sumele necesare stopării poluării
prin lucrări de consolidare vegetativă a iazului Tăuşani –
Boşneag deşi, GEC Nera a pus la dispoziţia parlamentarilor
încă din 10 ianuarie a.c. documentaţia necesară pentru
fundamentarea unor asemenea amendamente.

Iazul de decantare Boşneag – extindere în perioade când
se activează poluarea
În
comformitate
cu
proiectul
pe
care
îl
implementează, GEC Nera urmeză să se adreseze în viitor
Parlamentului European şi Comisiei Europene cu o petiţie a
cărui obiect este încălcarea de către Statul Român a
dreptului de a trăi într-un mediu curat a locuitorilor din
Clisura Dunării care face parte din dreptul fundamental al
cetăţenilor UE la o viaţă privată. În perioada imediat
următoare vor fi adunate pe această petiţie, un număr cât
mai mare de semnături dar momentul prielnic pentru
strângerea de semnături va fi prima poluare majoră care se
va produce în zona iazului Tăuşani – Boşneag.
●

Se împlinesc 10 ani de când Regia Naţională a
Pădurilor ROMSILVA subfinanţează ariile naturale
protejate din România !
Prin HG 230/2003, au fost înfiinţate administraţiile
ariilor naturale protejate, în cadrul Regiei Naţionale a
Pădurilor. În perioada ce s-a scurs de la acest eveniment
RNP ROMSILVA, nu a făcut mai nimic pentru aprobarea
planurilor de management şi pentru delimitarea în teren a
acestor structuri, motiv pentru care ariile naturale sunt
vulnerabile în faţa legii în ceea ce priveşte căile de acţiune
de luptă împotriva braconierilor şi hoţilor de lemn.

Este de înţeles
atitudinea ROMSILVA,
în calitate de agent
economic, în ceea ce
priveşte menţinerea
la un nivel primitiv al
logisticii
destinate
protecţiei şi conservării
patrimoniul
natural
deoarece
interesele ROMSILVA
sunt de multe ori
contradictorii cu cele
ale administraţiilor
parcurilor dar nu
este
de
înţeles
strategia Ministerului Mediului şi a Guvernului României de
a menţine ariile naturale protejate în interiorul ROMSILVA.
Probabil că şi la nivelul acestor instituţii protecţia
patrimoniului natural este abordată în contextul „ facem
ceva ca să nu spună Comisia Europeană că nu facem
nimic”.
Ca răspuns la acest punct de vedere, care a fost
exprimat public în multe situaţii de către GEC Nera, RNP
Romsilva a transmis organizaţiei un raport al realizărilor
din cei 10 ani de administrare a ariilor naturale protejate
din România. Din păcate realitatea din teren contrazice
raportul Romsilva.
●

In Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, AJVPS
Caraş Severin nu poate vâna lupii ucigaşi din Anina,
în schimb organizează vânarea cerbilor
căprioarelor şi mistreţilor!
În presă locală şi centrală au apărut o serie de
informaţii privind vănătoarea ilegală din data de
12.02.2013 în interiorul parcului reclamată de către
Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa,
care, potrivit AJVPS Caraş Severin ar fi fost autorizată şi la
care au participat şi şefii AJVPS.
În judeţul Caraş – Severin sunt organizate în mod
frecvent partide de vânătore în imediata vecinătate a
parcurilor naturale şi naţionale iar cazurile în care
participanţii la vânătore nu respectă protocolul din
autorizaţie şi vânează cu această ocazie şi în interiorul
parcurilor apar des în media locală.
Astfel de încălcări a
Legii Ariilor Naturale
Protejate apar mai ales
cu ocazia partidelor de
vânătoare
organizate
pentru
persoane
importante (a se înţelege
cu mulţi bani) din firme
şi din instituţiile şi
autorităţile publice. Cu
această ocazie se organizează în paralel şi o paradă a
armelor sofisticate, a autoturismelor scumpe de teren 4 x
4 precum şi acele curse în trombă, prin localităţile din
apropiere, la care copii trebuie ţinuţi în casă.
Atunci când în vara anului 2012 locuitorii din cartierele
Brădet şi Sommerfriche, ale oraşului Anina au cerut AJVPS
Caraş Severin organizarea de partide de vânătoare pentru
lupii care sfâşie animalele din gospodăriile populaţiei,
acestora li s-a răspuns că lupii nu pot fi vânaţi deoarece se

refugiază în PN Cheile Nerei – Beuşniţa unde vânătoarea
este ilegală. În schimb informaţiile recente arată că deşi,
la cerbi, căprioare şi mistreţi vânătoarea este ilegală în
parc, şefii AJVPS o practică.
Nu este exclus ca AJVPS Caraş Severin să conteste în
instanţă faptele, în cazul în care acestea vor fi incriminate
în dosarul de cercetare al poliţiei şi s-ar putea chiar să
aibă câştig de cauză. Din 2003, anul în care s-au înfiinţat
administraţiile ariilor naturale protejate, Administraţia
Naţională a Pădurilor ROMSILVA, în interiorul căreia
funcţionează aceste administraţii, nu a făcut mai nimic
pentru aprobarea planurilor de management al parcurilor şi
mai ales pentru materializarea pe teren a limitelor
parcurilor şi a zonelor de protecţie integrală din interiorul
acestora. Aceste limite există doar pe hărţile parcurilor, au
un caracter informativ, iar avocaţii vânătorilor cunosc bine
acest aspect.
Şi mai grav este faptul că, potrivit oficialilor AJVPS
Caraş – Severin,
Ministerul Mediului şi Schimbărilor
Climatice a concesionat fond de vânâtoare în aria PN
Cheile – Nerei Beuşniţa, trecând peste autoritaea
administraţiei parcului.
●

Deşi se taie arbori ilegal în Delta Nerei, autorităţile
române şi sârbe preferă să “arunce pisica” de pe o
parte pe alta, a graniţei.
În baza unei înţelegeri de colaborare dintre Grupul
Ecologic de Colaborare Nera şi Asociaţia AURORA din
Serbia, la începutul anului 2013 voluntari ai Asociaţiei
AURORA au transmis în repetate rânduri către GEC Nera
informaţia că în Delta Nerei, în zona de vărsare a acestui
râu în Dunăre, se aud drujbe şi este posibil să se taie
ilegal arbori atât pe teritoriul României cât şi pe teritoriul
Serbiei.
În România, zona alertată face parte din zona de
protecţie integrală a rezervaţiei naturale Balta Nera –
Dunăre inclusă în Parcul Natural Porţie de Fier iar în Serbia
zona alertată face parte din zona umedă de protecţie
integrală Labudovo Okno
GEC Nera a cerut printr-o scrisoare adresată
Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu, Inspectoratului
Judeţean de Regim Silvic şi Vânătoare, Administraţiei
Parcului Natural Porţile de Fier şi Primăriei Socol, care
este deţinătorul pădurii din Delta Nerei, un punct de
vedere în legătură cu posibilele tăieri ilegale din rezervaţia
naturală Balta Nera – Dunăre.
La solicitarea GEC Nera s-au primit răspunsuri din
partea autorităţilor sesizate, în care se menţionează că în
rezervaţia naturală Balta Nera - Dunăre nu s-au produs
tăieri ilegale de arbori.
Informaţiile şi imaginiile primite ulterior de la
Asociaţia AURORA, confirmă faptul că în Delta Nerei, la
confluenţa cu Dunărea, pe teritoriul Serbiei s-au produs
tăieri ilegale de arbori iar conform precizărilor făcute de
către poliţia de frontieră din Serbia, care la rândul ei a
făcut propria anchetă, aceste tăieri ilegale s-ar fi extins şi
pe teritoriul României, dacă este luată în considerare linia
de graniţă stabilită după ultima întâlnire a Comisiei mixte
româno – sârbe pentru linia de frontieră.
Pe baza informaţiilor deţinute, GEC Nera a constatat
că în Delta Nerei, în zona liniei de graniţă, există o
porţiune de teritoriu unde în timp linia de graniţă a fost de
mai multe ori modificată şi care nu este controlată de
către autorităţile din cele două ţări. În această zonă se

produc tăieri ilegale de arbori care au ca rezultat
diminuarea habitatului speciilor de faună şi floră acvatică
protejate prin legile din România şi Serbia.
În acest context şi pe baza Legii 544/2001 GEC Nera a
solicitat conducerii centrale a Poliţiei de Frontieră Române
informaţii exacte despre linia de graniţă materializată pe
teren dintre România şi Serbia la momentul producerii
tăierilor ilegale. Poliţia de Frontieră Română a trimis GEC
Nera un set de coordonate geografice şi in sistem Gauss –
Kruger, a punctelor liniei de frontieră. Pentru
materializarea în teren a acestor puncte PFR a
recomandat GEC Nera să se adreseze Institutului Naţional
de Topografie Militară care face astfel de operaţii contra
cost.

Un răspuns clar din partea PFR ar fi putut fi acela de a
cere Inspectoratului Regional al Poliţieei de Frontieră
Timişoara ca reprezentanţi al instituţiei să se deplaseze în
teren împreună cu reprezentanţi ai GEC Nera şi să fie
identificate pe teren punctele liniei de frontieră
corespunzătoare setului de coordonate transmis. Altfel se
poate presupune că Poliţia de Frontieră ori nu ştie pe ce
zonă păzeşte graniţa, ori preferă „aruncarea pisicii” de pe
o parte pe alta a graniţei atunci când este vorba de tăieri
ilegale de arbori în Delta Nerei.

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ
DIN SUDUL BANATULUI
Activităţi extracuriculare şi extraşcolare la liceele
din Anina şi Moldova Nouă în cadrul programului SĂ
ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN !
Grupul Ecologic de Colaborare NERA, împreună cu
Liceul CLISURA DUNĂRII Moldova Nouă şi Liceul MATHIAS
HAMMER Anina, au organizeazat în zilele de 2 aprilie şi
respectiv 3 aprilie a.c. activităţi extracuriculare şi
extraşcolare în cadrul programului „Să ştii mai multe, să
fii mai bun” derulat de către Ministerul Educaţiei
Naţionale
în
cadrul
instituţiilor
de
învăţământ
preuniversitar.
Agenda fiecărui eveniment, a inclus o prezentare
generală de către GEC Nera a Parcurilor Naţionale Semenic
– Cheile Caraşului şi Cheile Nerei – Beuşniţa precum şi a
Parcului Natural Porţile de Fier, cu acordarea importanţei
cuvenite prezentării în cadrul unor discuţii interactive a
regulamentului activităţilor antropice, ce pot fi realizate
de către localnici şi turişti în zona acestor parcuri.
În continuare a avut loc un concurs privind
cunoştiinţele individuale, despre parcurile naturale şi
naţionale din sudul Banatului la care concurenţii au fost
selectaţi dintre elevii şi profesorii participanţi la cursul de
agent ecologic voluntar, pe care GEC Nera l-a derulat în
cadrul acestor licee în perioada decembrie 2012 – aprilie
2013. Participanţiilor la concurs li s-au acordat diplome şi
premii.

●

Sprijin pentru protejarea lumii mirifice
a Cheilor Nerei
Grupul Ecologic de Colaborare Nera implementează în
perioada 10 aprilie - 9 septembrie 2013, în parteneriat cu
Administraţia Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa,
proiectul de interes public Sprijin pentru creşterea
gradului de acceptare a Parcului Naţional Cheile Nerei
- Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale.
Proiectul implică GEC Nera, APNCNB şi 30 de voluntari
de la liceele MATHIAS HAMMER din Anina, MIHAI NOVAC din
Oraviţa şi CLISURA DUNĂRII din Moldova Nouă în activităţi
destinate promovarii valorilor patrimoniului natural ale
Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa la nivelul
comunităţilor locale limitrofe din comunele Şopotu Nou,
Lăpuşnicu Mare, Bozovici, Sasca Montană Ciclova Română,
Sichevita, Berzasca
şi din oraşele Oraviţa, Anina şi
Moldova Nouă.
În cadrul implementării proiectului, este vizată
instituirea Zilei Parcului National Cheile Nerei – Beuşniţa şi
realizarea potecii tematice Lumea mirifică din Cheile
Nerei, destinată promovării prin ecoturism a
valorilor
patrimoniului natural din parc.
Proiectul este finanţat în cadrul programului Spaţii
Verzi – componenta Arii Naturale Protejate, derulat de
către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

3 aprilie 2013 – Să ştii mai multe,
să fii mai bun....la Moldova Nouă.
Această parte a evenimentelor, la care au participat
profesori şi elevi ai celor două licee, a fost destinată
cunoaşterii
importanţei
protecţiei
şi
conservării
patrimoniului natural prin structuri de genul parcurilor
naţionale şi naturale şi ar putea avea ca impact creşterea
gradului de aceptare a parcurilor în rândul comunităţilor
locale.
●

MAREA HOINĂREALĂ – 2013, un program de
voluntariat destinat protecţiei mediului în zona
parcurilor naturale şi naţionale
din sudul Banatului Istoric
La începutul lunii aprilie a acestui an, un număr de 37
elevi din clasele IX - XI şi tineri profesori de la Liceul

Tehnologic CLISURA DUNĂRII Moldova Nouă, Liceul
Tehnologic MIHAI NOVAC Oraviţa şi Liceul MATHIAS
HAMMER Anina, au absolvit cursul de agent ecologic
voluntar organizat de către GEC Nera în perioada
decembrie 2012 - aprilie 2013, la sediul acestor licee, în
cadrul unei activităţi extracuriculare care a avut ca scop
dobândirea de către cursanţi a unor cunoştinţe şi abilităţi
necesare implicării în activităţi concrete de protecţie a
mediului în zona parcurilor naturale şi naţionale din sudul
Banatului.
În 26 aprilie a.c. GEC Nera, a lansat programul de
voluntariat MAREA HOINĂREALĂ 2013 în cadrul căruia, în
perioada aprilie – noiembrie 2013, voluntarii GEC Nera vor
realiza activităţi de monitorizare alternativă a stării
mediului şi promovare a ecoturismului în zona parcurilor
naţionale şi naturale Cheile Nerei – Beuşniţa, Semenic –
Cheile Caraşului, Porţile de Fier, Vršačke Planine (Munţii
Vârşeţului) şi Deliblatska Peščara (Nisipurile Deliblato) din
sudul Banatului Istoric, situate pe teritoriul României şi
Serbiei.
Programul de voluntariat mai include şi campanii de
informare şi sensibilizare a populaţiei locale şi a grupurilor
de turişti privind nevoia respectării regimului de protecţie
şi conservare a acestor zone precum şi igienizări, acolo
unde este cazul, a zonelor de protecţie integrală şi a
zonelor stricte de protecţie incluse în aceste parcuri.
În perioada 26 – 27 aprilie GEC Nera, în parteneriat cu
Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, a
realizat prima etapa a programului MAREA HOINĂREALĂ
2013, care a inclus activităţi specifice în zona haldei de
deşeuri miniere din Sasca Montană şi pe traseele Valea
Şuşarei şi Valea Beiului. La eveniment au participat şi
reprezentanţi ai Administraţiei Pădurilor - Vojvodinašume
şi ai unor ONG-uri din Serbia.

încadrare în peisaj a acestei halde are un impact
negativ major asupra dezvoltării turismului în Sasca
Montană.
În ce priveşte minunatele trasee Valea Beiului şi Valea
Şuşarei voluntarii au consemnat că de la un an la altul are
loc o îmbunătăţire a stării de curăţenie şi a
infrastructurii de vizitare, o reducere a agresiunilor
împotriva
patrimoniului
natural
realizate
prin
practicarea turismului neorganizat dar şi
că anul
turistic 2013 debutează fără ca administraţia parcului să
aibă un centru de
vizitare. În absenţa
unui
centru
de
vizitare turiştii şi
localnicii află de la
specialişti
puţine
lucruri despre nevoia
de
protecţie
şi
conservare a patrimoniului natural iar
gradul de acceptare
parcului la nivelul
comunităţilor locale
este extrem de redus.
Lipsa campărilor
omologate pe căile de acces în parc, este o altă cauză a
necesităţii dezvoltării unui turism civilizat în zona parcului.

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Cascada Bigăr pe locul I în clasamentul realizat
de The World Geography

26 aprilie 2013 – monitorizarea haldei
de deşeuri miniere de la Sasca Montană.
Voluntarii au consemnat în formularele de
monitorizare, fenomenul grav de poluare cu praf de
deşeuri miniere, provenind de la depozitul neprotejat din
Sasca Montană aflat în administrarea Companiei Naţionale
a Cuprului şi Fierului Deva. Vânturile puternice şi apele
meteorice antrenează, de peste 35 de ani, materialul
prăfos din depozit şi-l transportă pe terenurile agricole
din zonă, în gospodăriile populaţiei şi pe drumul
judeţean Ciuchici - Cărbunari, degradând culturile şi
puţinul teren agricol pe care îl au localnicii din comuna
Sasca Montană. Lipsa lucrărilor de protejare şi

În clasamentul "Opt cascade unice din lume" realizat
de jurnaliştii americani de la The World Geography,
Cascada Bigăr din judeţul Caraş-Severin se află pe primul
loc, deşi în ţară nu se ştie mai nimic despre ea.
Cascada Bigar se afla in Muntii Aninei, pe Valea
Minişului. Practic este locul in care izbucul Bigăr se varsă
în râul Miniş. Izbucul Bigăr este un izvor puternic,
alimentat de un curs de apă subteran ce străbate peştera
cu acelaşi nume din Munţii Aninei. După circa 200m, apa
izvorului (bogata in calcar) se varsă în râul Miniş, de pe un
prag stâncos, formând o cascadă de tuf calcaros.
Fiind parte a Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa,
Rezervaţia Bigăr se supune regulamen-tului parcului.
Practic, singurul lucru permis în zonă este conservarea.
Şi, a fost conservat totul, inclusiv un popas turistic
construit în anii 80 şi abandonat, pentru că în parcurile
naţionale nu este permisă derularea de activităţi
economice.
Restricţiile din parc nu explică, însă, lipsa de
promovare. Pentru aceste zone, în care nici nu poate fi
vorba de campinguri sau de pensiuni, ONG-urile de mediu
propun varianta ecoturismului.
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