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La Mulţi Ani !

EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Protejarea patrimoniului parcurilor
naturale şi naţionale
din sudul Banatului
în interacţiune cu
autorităţile direct
responsabile de
protecţia naturii.

Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera, (detalii pe
În acest număr:
www.gecnera.ro
sau
,
Un nou proiect al GEC
https://www.facebook.com/
Nera pentru protecţia
GECNERA ) va implementa în
naturii în sudul
perioada ianuarie – decembie
Banatului.
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şi ENEL România.
În cadrul proiectului este
vizată implicarea de către GEC Nera a cetăţenilor în
monitorizarea politicilor publice de stopare a principalelor
agresiuni împotriva mediului ce se produc din zona
parcurilor naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic –
Cheile Caraşului precum şi a Parcului Natural Porţile de
Fier şi formularea de propuneri de combatere a acestor
agresiuni.

Corpul de voluntari al GEC Nera

20 de voluntari vor fi implicaţi direct în monitorizarea
alternativă a stării mediului în zona celor trei parcuri şi în
activităţi de informare/sensibilizare a cetăţenilor pentru
implicarea la nivel individual în acţiuni de combatere a
agresiunilor împotriva mediului. Pe baza informaţiilor
colectate de voluntari în activitatea de monitorizare a
mediului va fi realizat un plan de măsuri pentru
intensificarea implicării autorităţilor în combaterea
acestor agresiuni.
Impactul proiectului vizează diminuarea cu 55 % la
sfârşitul perioadei de implementare a cazurilor de
agresiuni împotriva patrimoniului natural având ca şi cauză
activităţi antropice ilegale.
Valoarea totală a proiectului este de 55.000 Ron din
care 45.000 Ron vor fi acordaţi în cadrul Fondului de
Inovare Civică.

●
Punct final în aprobarea planului de
management al Parcului Naţional Cheile
Nerei – Beuşniţa, un eşec pentru ministrul
mediului care şi-a propus în mandatul său
conservarea biodiversităţii.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, a analizat varianta
finală a planului de management a Parcului Naţional Cheile
Nerei – Beuşniţa care a fost aprobată prin Ordinul al
Ministrului Mediului nr. 1.642/2016, publicat în Monitorul
Oficial al României nr Nr. 844 bis din 25 octombrie 2016.
Analiza s-a făcut în comparaţie cu varianta propusă în 2015
de către mediul academic printr-un proiect întocmit de
Unniversitatea de Ştiinţe
Agricole
şi
Medicină
Veterinară a Banatului
din Timişoara şi supus în
mai 2015 unei consultări
publice cu participarea
tuturor
factorilor
interesaţi,
inclusiv
a
societăţii civile. În acest
context, alături de alte
ONG-uri, GEC Nera a
transmis USAMVB în scris
la sfârşitul consultărilor
publice un punct de
vedere privind susţinerea
variantei de plan de
management întocmit în
acel moment.
Trebuie menţionat că elaborarea proiectului de plan de
management s-a făcut pe baza unor studii complexe de
teren asupra biodiversităţii, pe durata a 3 ani, iar la finalul
anului 2015 proiectului de plan de management a fost
depus pentru aprobare la Ministerul Mediului. Pe parcursul
anului 2016
acest document a fost supus de către
Ministerul Mediului unor negocieri între USAMVB şi RNP
Romsilva care a fost partener în proiect şi în acelaşi timp

administratorul suprafeţelor împădurite ale statului din
interiorul parcului.
Aceste negocieri par să fi fost mai degrabă un “diktat”
al RNP Romsilva, girat de Ministerul Mediului, deoarece pe
parcursul anului 2016 în cadrul lor s-a negociat
netransparent şi nu s-a ţinut cont de punctele de vedere al
USAMVB şi ale reprezentanţilor societăţii civile transmise
atât Ministerului Mediului cât şi prin poziţii exprimate în
media centrală .
În final varianta de plan de management a USAMVB,
care prevedea un grad sporit de protecţie pentru PN Cheile
Nerei – Beuşniţa pentru 55 % din suprafaţa parcului, a ajuns
să fie abandonată şi să fie aprobată varianta cu 40 %
suprafaţă cu grad sporit de protecţie susţinută de RNP
Romsilva.
La asemenea diferenţe nu era nevoie de bani cheltuiţi
din fondurile Uniunii Europene pentru întocmirea
proiectului de plan de management.
Acest lucru era de aşteptat deoarece în România
activitatea de conservare a naturii în parcurile naţionale
este subordonată RNP Romsilva, un agent economic
interesat în primul rând de valorificarea masei lemnoase
din pădurile statului.
Acum, după instalarea unui nou Guvern şi a unui nou
ministru al mediului, este interesant de urmărit dacă va fi
lăsată drujba jos în exploatările de masă lemnosă deschise
în parc în cursul anului 2016, în actualele zone de
protecţie integrală.

●
Administraţia Parcul Naţional Semenic –
Cheile Caraşului emite într-o veselie avize
pentru tăieri de arbori în rezervaţiile parcului

În ultimii doi ani GEC Nera a monitorizat tăierile de
arbori care au loc şi în momentul de faţă în rezervaţia
naturală Comarnic din interiorul Parcului Semenic – Cheile
Caraşului, mai concret în unităţile amenajistice (UA) – 26 şi
27 din unitatea de producţie (UP) – X Comarnic. Rezultatul
monitorizărilor
a
fost
trimis
instituţiilor
direct
responsabile.

Tăieri de arbori în rezervaţia naturală Comarnic

În răspunsul trimis către GEC Nera de către autorităţi se
menţionează că din verificări rezultă că „ pentru
exploatarea forestieră în cele 2 părţi a fost solicitat şi s-a
obţinut avizul Administraţiei Parcului Naţional Semenic –
Cheile Caraşului cu nr. 1074/17.2016” , adică s-a obţinut
aviz de la „lupul pus paznic la oi” spunem noi deoarece în
legislaţia originală românească administraţia parcului, ca
structură RNP Romsilva, a dat aviz ca să se taie arbori altei
structuri RNP Romsilva adică Direcţiei Silvice Reşiţa.
Motivul invocat şi acum dar şi în trecut de autorităţi pentru
tăieri în Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului este
acela că Parcul nu are un plan management aprobat iar
amenajamentul silvic nu poate să interzică tăieri acolo
unde planul de management nu prevede acest lucru.
Menţionăm că în conformitate cu Legea ariilor naturale
protejate este interzisă tăierea de arbori în rezervaţiile
naturale din interiorul Parcului chiar dacă, cu
complicitatea Ministerului Mediului a RNP Romsilva şi a
grupurilor cu interese în distrugerea patrimoniului natural
valoros, pentru Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului,
înfiinţat în urmă cu 12 ani, nu s-a reuşit până acum
impunerea unui plan de management aşa cum prevede
această lege şi directivele Aquis-ului Comunitar.
În tot acest timp de 12 ani, ca şi în cazul altor parcuri
naţionale, Administraţiei Parcului Naţional Semenic – Cheile
Caraşului a fost transformată de către RNP Romsilva din
apărător al patrimoniului natural al Parcului în instituţie
care cauţionează distrugerea acestui patrimoniu.
Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice

●

VOLUNTARIAT PENTRU CONSERVAREA
NATURII DIN SUDUL BANATULUI
În sudul Banatului a fost lansat anul de
voluntariat 2017 destinat protecţiei mediului

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro , https://www.facebook.com/GECNERA )
în cooperare cu liceele CLISURA DUNĂRII din Moldova Nouă
şi MATHIAS HAMMER din Anina au marcat în 8 decembrie
a.c. deschiderea anului de voluntariat 2017 destinat
protecţiei mediului prin evenimente realizate la sediile
celor două licee.
Cu ocazia întâlnirilor voluntarilor de la liceele GENERAL
DRAGALINA din Oraviţa şi MATHIAS HAMMER din Anina care
au finalizat anul de voluntariat 2016, le-au fost acordate
diplome de VOLUNTAR EUROPEAN şi premii în obiecte iar
cadrelor didactice care au coordonat şi sprijinit această
acivitate le-au fost acordate diplome de excelenţă pentru
implicare în protecţia mediului. În continuare, a avut loc o
sesiune de prezentare a activităţilor de voluntariat ce
urmează a fi realizate în anul 2017 după care, cei 45 de
participanţi la cursul de AGENT ECOLOGIC VOLUNTAR
organizat de către GEC Nera la sediul celor două licee în
perioada decembrie 2016 – aprilie 2017 s-au cunoscut între
ei şi au făcut o introducere în activitatea specifică de
protecţia mediului realizată prin voluntariat.
În cazul Liceului MATHIAS HAMMER din Anina, pentru
voluntarii care activează deja în al doilea an in cadrul
proiectelor realizate de către GEC Nera, va fi organizat în
anul 2017 şi un curs de GHID PENTRU PROMOVAREA
ECOTURISMULUI în zona parcurilor şi rezervaţiilor naturale
din România şi Serbia plasate în sudul Banatului Istoric.

Start al anului de voluntariat la Liceul Tehnologic CLISURA
DUNĂRII Moldova Nouă şi la......

Prezent la evenimentul de la Moldova Nouă dl. primar
Adrian Torma a atras atenţia că „.. problemele de mediu
lăsate de minerit în Moldova Nouă au impact negativ
major asupra dezvoltării turismului în zonă” iar dl. Cornel
Popovici Sturza – preşedintele GEC Nera a spus că„ ...este
nevoie de multă atitudine în spaţiul public faţă de gravele
agresiuni care se produc împotriva mediului, în special
împotriva patrimoniului natural al parcurilor naţionale şi
naturale. Dacă în cazul adulţilor există multă inerţie, la
cei tineri putem forma şi consolida reflexele de a avea
astfel de atitudini ”

Oraviţa - Valea Caraşului, Bozovici – Almăj, Anina, Veliko
Gradište, Bela Crkva, Vršac.
●Agent ecologic pentru informare şi consiliere oferită
cetăţenilor din zonele de acţiune ale GEC Nera în vederea
respectării legislaţiei privind protecţia mediului.
●Ghid pentru practicarea ecoturismului în zona ariilor
naturale protejate din sudul Banatului de pe teritoriul
României şi Serbiei.
Calendarul activităţilor de voluntariat pe anul 2017
include:
01. 12.2016– 12.12.2016
Selectarea candidaţilor pentru activităţi de voluntariat.
-interviu pentru identificarea vocaţiei şi a motivaţiei de
a deveni voluntar + test IQ pentru poziţia de agent
ecologic pentru monitorizarea mediului şi agent ecologic
voluntar pentru informarea cetăţenilor .
-interviu pentru identificarea vocaţiei şi a motivaţiei de
a deveni voluntar + test IQ + test operare PC (editare
text) + traducerea orală a unui text din limba româna în
limba engleză/germană pentru poziţia de ghid pentru
practicarea ecoturismului.
11.01.2017 – 31.03.2017
Curs de abilitare a candidaţilor în activităţi specifice de
voluntariat.
01.04.2017. – 15.04.2017
Managementul voluntarilor (validarea voluntarilor şi
acordarea certificatelor de absolvire a cursului, încheierea
contractelor de voluntariat şi a fişei postului, realizarea
legitimaţiilor)
16.04.2017 – 30.11.2017
Activităţi de protecţia mediului în cadrul proiectului ca
voluntar sau angajat.
Secţiune realizată de Alin Şuşan – coordonatorul centrului de
voluntariat al GEC Nera

Dragi voluntari ! Vă rugăm să ne trimiteţi pe adresa de
e-mail gecnera@yahoo.com, informaţii despre starea
mediului din localitatea voastră si alte articole pe teme
de protecţia mediului pentru ENVIRONMENT NEWS.
Această publicaţie este la dispoziţia voastră !

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

....Liceul MATHIAS HAMMER Anina

Dl.profesor Cornel Boboescu – directorul Liceului
MATHIAS HAMMER din Anina şi d-na prof. Mihaela David directorul Liceului Tehnologic CLISURA DUNĂRII din
Moldova Nouă au apreciat că activităţile extracurriculare
de acest gen pot contribui considerabil la conservarea
valorilor patrimoniului natural al parcurilor şi rezervaţiilor
naturale din sudul Banatului.

●
Oferta de voluntariat a GEC Nera
pe anul 2017
Voluntarii pot activa în cadrul centrului de voluntariat
al GEC Nera pe următoarele poziţii:
●Agent ecologic pentru monitorizarea calităţii factorilor
de mediu şi a biodiversităţii în zonele Clisura Dunării,

În clasamentul "Opt cascade unice din lume" realizat de
jurnaliştii americani de la The World Geography în anul
2013, cascada Bigăr din judeţul Caraş-Severin se află pe
primul loc, deşi atunci în ţară nu se ştia 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 care dă naştere unui
pârâu ce străbate rezervaţia naturală cu acelaşi nume din
Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa. 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 regulamentului parcului.
Practic, singurele activităţi permise în zonă sunt

conservarea naturii, educaţia ecologică şi vizitarea de
către grupuri mici de turişti.
În ultimii ani cascada a devenit celebră şi este vizitată
anual de zeci de mii de turişti. Pentru acestă zonă, în care
nici nu poate fi vorba de campinguri sau de pensiuni, ONGurile de mediu insistă asupra respectării principiilor şi
criteriilor de practicare a ecoturismului. În acest context
GEC Nera a dezvoltat în 2014 în interiorul rezervaţiei Bigăr
‘potecă tematică “ Prin lumea mirifică a legendelor de pe
Cheile Minişului” .
Prin această potecă tematică s-au avut în vedere
sensibilizarea
vizitatorilor
în
vederea
protecţiei
patrimoniului natural şi promovarea legendelor locale de
pe Valea Minişului.

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
Familie de pârşi
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), pârşul
(Glis glis).
Secţiune realizată de Mariela Popovici Sturza – coordonator de
activităţi pentru protecţia naturii.

UMOR.... RURAL !

Cascada Bigăr

Rezervaţia naturală specială Deliblatska Peščara
(Nisipurile Deliblata)
În partea de sud-est a Câmpiei Panonice, 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 creat
un climat propice pentru fiinţe, 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 sunt 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),

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-i gară ?
●
În Bucureşti, un ardelean lasă bicicleta rezemată de
clădirea Guvernului. Un jandarm îl vede şi strigă la el:
-Bade nu-i voie să laşi bicicleta acolo, du-o repede în
altă parte !
-De ce ?
-Pentru că pe acolo trec multe oficialităţi, trece
primul ministru, miniştrii, poate şi preşedintele.
-Măi fecior, nu te rupă grija, am pus lacăt pe ea !
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA
Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş –
Severin Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197,
gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro
https://www.facebook.com/GECNERA
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