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Voluntarii GEC N era pregătind campania de promovar e
a valorilor patrimoniului natural din rezervaţia naturală
Izvorul Bigăr

Au fost deasemenea realizate tabere „Junior Ranger”
pe Valea Minişului şi informarea/sensibilizarea grupurilor
de vizitatori şi a populaţiei din aria Parcului privind
valorile patrimoniului natural din zona rezervaţiei naturale
Izvorul Bigăr şi nevoia protejării şi conservării acestor
valori.
De la lansarea în februarie 2014 a ideii acestui proiect
şi până la finalizarea implementării lui, Administraţia
Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa a avut 3 directori
numiţi de R NP ROMSILVA, fapt care a creat pentru GEC
Nera disfuncţionalităţi în comunicarea cu conducerea
Parcului. Pe parcurs, aceste disfuncţionalităţi au fost
depăşite iar indicatorii de implementare a proiectului sunt
la nivelul celor propuşi în cererea de finanţare.
Pentru anul 2015, GEC Nera pregăteşte proiecte în
vederea accesării aceluiaşi program de finanţare cu scopul
creşterii vizibilităţii rezervaţiilor naturale Cheile Caraşului
şi Cheile Rudăriei.
●

Nepăsarea autorităţilor
distruge lumea mirifică din zona
rezervaţiei naturale Gârlişte.

În perioada iunie – august 2014 Grupul Ecologic de
Colaborare Nera, organizaţie nonguvernamentală, apolitică
şi nonprofit (detalii pe www.gecnera.ro), a monitorizat în
teren tăierile de arbori din zona rezervaţiei naturale
Gârlişte, situată în interiorul Parcului Naţional Semenic
Cheile – Caraşului.
Cu această ocazie s-a constat că, deşi partida de tăiere
a fost autorizată, operatorul care a
exploatat masa
lemnoasă nu a respectat Codul Silvic sub aspectul
conservării peisajului, a căilor de acces dinspre localitatea
Gârlişte spre zona de tăiere şi a stabilităţii solului din zona
de tăiere.
În acest context, mirifica zonă a începutului traseului
turistic Cheile Gârliştei a fost complet răvăşită iar
destabilizarea solului din zona de tăiere a făcut ca ploile
din luna iulie a acestui an, să spele cantităţi mari de
pământ şi să-l transporte peste păşunile, grădinile şi în
gospodăriile cetăţenilor din satul Gârlişte.
Exploatarea masei lemnoase nu a respectat Legea
Ariilor Naturale protejate, tăierile făcându-se în zona de
vecinătate a PN Semenic – Cheile Caraşului. În acest
context operatorul avea obligaţia să anunţe şi să ceară
acordul Primăriei Goruia. Conform informaţiilor furnizate
de Primăria Goruia, acest acord a fost cerut mult mai
târziu în urma protestelor cetăţenilor din Gârlişte.
GEC Nera apreciază că este posibil ca tăierile de arbori
să se fi făcut şi în interiorul rezervaţiei. Poziţia actuală a
bornelor de delimitare a PN Semenic-Cheile Caraşului, sau
lipsa unora, nu oferă garanţia că limita în teren a parcului
este marcată în conformitate cu hărţile de amenajament
silvic. În acest context, s-au solicitat în baza Legii
544/2001 Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice

Bucureşti (ICAS), coordonatele geodezice ale bornelor de
delimitare a Parcului, pentru ca GEC Nera să poată face cu
GPS-ul în teren propria identificare a limitei Parcului.

Tăieri „în regim silvic” pe traseul turistic
Cheile Gârliştei
ICAS a transmis către GEC Nera coordonatele geodezice
în cauză ,cu precizarea că acestea sunt calculate în birou
prin metode grafice, aceasta însemnând că ICAS nu a
garantat că în teren coordonatele efective ale bornelor de
delimitare a Parcului ar fi aceleaşi cu cele calculate de
ICAS.
Cu o asemenea „rigoare” a statutului limitelor
Parcului, Direcţia Silvică Caraş – Severin, Inspectoratul
Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Timişoara, Garda de
Mediu, care ar fi putut opri la timp dezastrul din pădurea
Gârliştei, rămâne să se orienteaze în teren după frunzele
copacilor.
Altfel nu se explică reacţia întârziată a acestor
autorităţi, de a amenda cu o amendă simbolică pe
operatorul care a tăiat anapoda la Gârlişte, doar după ce
GEC Nera a transmis presei imaginile cu dezastrul ecologic.
●

Administraţiile parcurilor naturale din
România sunt doar anexe de decor ale
ROMSILVA.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit implementează
în perioada 1 octombrie 2014 – 30 iulie 2015, proiectul de
interes public „STOP tăierilor ilegale de arbori în
pădurile din zona parcurilor naturale plasate în sudul
Banatului” care va fi realizat cu sprijinul financiar al
Fondului pentru Inovare Civică, un program finanţat de
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe,
sponsorizat de Raiffeisen Bank şi administrat de Fundaţia
pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş – Severin şi este destinat
implicării ONG-urilor şi grupurilor de acţiune civică în
reducerea/stoparea tăierilor ilegale de arbori din aria
prcurilor naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic –
Cheile Caraşului.
Implementarea proiectului include şi un concurs de
anchete jurnalistice destinate informării corecte a
publicului privind cauzele, amploarea şi principalii
responsabili pentru tăierile ilegale de arbori.
În data de 21.10.2014, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului- Caraş – Severin, a avut loc prezentarea

publică a proiectului şi lansarea concursului de anchete
jurnalistice. La eveniment au participat factori interesaţi
de pe raza celor 2 parcuri incluzând primării, ocoale
silvice, administraţii ale parcurilor, ONG-uri prcum şi
autorităţi cu responsbilităţi directe în aplicarea Codului
Silvic şi a Legii Ariilor Naturale Protejate.
O prezenţă relevantă s-a înregistrat din partea mediei
locale şi regionale.
„.....Cheia stopării tăierilor ilegale de arbori în arii le
naturale protejate, ar trebui să fie la administraţiile
parcurilor şi a rezervaţiilor naturale. Aceste administraţii
sunt în momentul de faţă nişte anexe ale Administraţiei
Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, cu care au contracte de
administrare a acesto r zone şi în baza cărora ROMSILVA
numeşte directorii de parcuri. În acest contex t
administraţiile parcurilor sunt lipsite de libertatea de
acţiune pentru a face o reală protecţie a parcurilor faţă
de principalii agresori care includ şi structurile ROMSILVA
de pe teritoriul României” a spus cu această ocazie Cornel
Popovici Sturza, preşedintele GEC Nera şi coordonatorul
proiectului.

21 octombrie 2014 – lansaarea publică a proiectului la
sediul APM Caraş – Severin
●

Cazanele Dunării, un muzeu al geologiei
Pământului, unic în Europa, de care
turismul românesc profită prea puţin.
În perioada 26-27 septembrie 2014, Grupul Ecologic de
Colaborare Nera, în cooperare cu Asociaţia Turism şi
Agrement CAZA NELE DUNĂRII din Dubova, au realizat un
eveniment de promovare a obiectivelor turistice din Clisura
Dunării situate pe teritoriul judeţului Mehedinţi şi Caraş –
Severin, în zone aferente comunelor Coronini, Şviniţa şi
Dubova.
Pe parcursul celor două zile de întâlnire,
reprezentanţii celor două ONG-uri au realizat un seminar în
cadrul căruia s-au identificat posibile răspunsuri la
nemulţumirile deţinătorilor de locaţii turistice din Clisura
Dunării, faţă de nivelul redus de promovare prin politici
publice a turismului din această zonă. Participanţii la
seminar au realizat tururi ale traseelor Ciucaru Mare,
Golful Mraconia, cursul Dunării în zona Cazanelor Mari şi
malul Dunării, pe DN 57, între localităţile Coronini şi
Dubova. Concluzia prezentată în cadrul seminarului a fost
că fabulosul patrimoniu natural al zonei, în special
elementele de peisaj, constitue elementul principal de

atracţie iar valoarea acestui patrimoniu poate fi
considerată a fi peste valoarea medie a unor brand-uri
turistice consacrate ale României.

Activităţi d e monitorizar e a stării biodiversităţii p e
platoul Ciucarul Mare din Cazanele Dunării
Clisura Dunării este însă puţin promovată pe bani
publici de către autorităţile centrale cu responsabilităţi în
promovarea turismului, în raport cu celelalte brand-uri iar
infrastructura de vizitare a obiectivelor turistice şi
drumurile de acces în zonă sunt de slabă calitate.
„Umblând prin lume, am văzut uneori în marile
aeroporturi sau la sediile marilor agenţii turistice imagini
ale Litoralului, Bucovinei şi Deltei Dunării, dar nu am
văzut niciunde, nici măcar în aeroportul de la Timişoara, o
imagine a Cazanelor Dunării văzută de pe Ciucaru Mare,
adică de acolo de unde spectacolul o ferit de Cazane pare
privit din Cer” a spus în timpul seminarului d-l Marin
Cărămizaru, preşedintele Asociaţia Turism şi Agrement
CAZANELE DUNĂRII.
Cu ocazia evenimentului au fost implicaţi în activităţi
de monitorizarea a stării mediului din Clisura Dună rii şi
voluntari de la cele două ONG-uri.
●

după încetarea activităţii SC Moldomin aceştia au rămas să
fie sufocaţi cu praf de deşeuri miniere cu un conţinut
ridicat în metale grele.
La aceeaşi concluzie a ajuns probabil şi Comisia
Europeană care a declanşat în februarie 2014 procedura de
infringement împotriva României privind acest caz de
poluare iar situaţia urmează a fi tranşată de către Curtea
Europeană de Justiţie, în condiţii profund dezavantajoase
pentru România, faţă de situaţia în care ecologizarea
iazului s-ar fi facut eşalonat şi la termenul prevăzut de
Tratatul de Aderare la UE în ce priveşte îmbunătăţire
managementului deşeurilor industriale.
Începând cu anul 2010, când SC Moldomin a intrat în
proces de lichidare şi a fost transferată de către Guvern
unui lichidator, fară resurse şi fără nici o motivaţie de a
rezolva problemele de mediu, GEC Nera a cerut in fiecare
an factorilor majori de decizie cu privire la acest caz
(Parlament, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor,
Ministerul Mediului) să acţioneze pentru disponibilizarea,
în mod eşalonat, în cadrul bugetului de stat a resurselor
necesare pentru ecologizarea iazului Boşneag – Extindere.
GEC Nera consideră că anul 2014 este un an de cotitură
în evoluţia acestui caz de poluare transfrontalieră şi cere
tuturor factorilor majori de decizie să acţioneze cât mai
urgent pentru stingerea acţiunii Comisiei Europene la
Curtea Europeană de Justiţie, aceasta însemnând şi
identificarea în cadrul proiectului Legii Bugetului de Stat
pe 2015, a resurselor financiare pentru o rapidă
ecologizare a iazului Boşneag – Extindere.

Infringement-ul CE de la Moldova Nouă şi
proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2015 .

Începând cu anul 2006, după încetarea activităţii SC
Moldomin Moldova Nouă, Grupul Ecologic de Colaboarare
NERA a monitorizat în permanenţă şi a menţinut în spaţiul
public informaţii de actualitate în legătura cu poluarea
transfrontalieră cu praf de deşeuri miniere, antrenate de
vânt care provin de la depozitul de deşeuri miniere
Tăuşani-Boşneag aparţinând acestei societăţi.
GEC Nera, consideră că informaţiile vehiculate în
permanenţă de către autorităţi, în sensul că o viitoare
privatizare ar putea fi şi soluţia financiară pentru
ecologizarea iazului Boşneag – Extindere, nu sunt altceva
decăt o manipulare continuă a locuitorilor din Clisura
Dunării deoarece, admiţând că această privatizare va avea
loc la un moment dat, viitorul investitor în SC Moldomin
Moldova Nouă, va ecologiza doar o mică suprafaţă din cele
110 ha ale iazului care îi va fi necesară pentru punerea în
funcţiune a exploatării.
Pentru ecologizarea restului suprafeţei, Guvernul
României are în primul rând o datorie morală faţă de
locuitorii din Clisura Dunării, deoarece a exploatat timp de
45 ani cuprul de pe teritoriul oraşului Moldova Nouă iar

Iazul Boşneag - Extind ere în aşteptarea Coşavei, cel mai
puternic vânt din Clisura Dunării.
Aceasta ar permite prevenirea consecinţelor unei
posibile decizii dezavantajoase din partea Curţii,
consecinţe ale căror costuri vor fi suportate de către toţi
contribuabilii la bugetul de stat, inclusiv de către locuitorii
afectaţi de poluare din Clisura Dunării.

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
În rezervaţia naturală Buhui – Mărghitaş
se construieşte şi se taie arbori.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit a realizat în
data de 25.10.2014, o monitorizare a activităţilor posibil
ilegale din zona şi din interiorul rezervaţiei naturale

Buhui – Mărghitaş, aparţinând Parcului Naţional Semenic –
Cheile Caraşului.
Cu această ocazie, pe drumul forestier dintre Celnic şi
lacul Mărghitaş au fost identificate cca. 50 de cioate
nemarcate cu tăietură recentă şi 8 trunchiuri de arbori pe
marginea drumului pregătite pentru încărcare în mijloace
de transport. În imediata apropiere a lacului Mărghitaş au
fost identificate o casă de vacanţă şi trei stâne.

naturale situate în sudul Banatului. La aceste activităţi au
participat un număr de 34 de profesori şi elevi din clasele
mari de liceu.
Festivitatea a inclus şi un scurt program cultural
destinat promovării folclorului tradiţional românesc şi al
etniilor, din aria de acţiune a voluntarilor. Partea muzicala
a fost asigurată de grupul ECO MLADOST

MICROREGIUNEA
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Vršačka Kula (Cula Vârşeţului)

Voluntarii GEC Nera pregătind activitatea de
monitorizare a rezervaţiei naturale Buhui - Mărghitaş
GEC Nera a trimis Comisariatul Judeţean al Gărzii de
Mediu Caraş – Severin, ITRSV Timişoara şi Administraţiei PN
Semenic Cheile – Caraşului notificări în legătură cu o
posibila încălcare a legislaţiei în vigoare în acest caz de
monitorizare.
În răspunsurile primite de la autorităţi se monţionează
existenţa unui furt de arbori în zona monitorizată, motiv
pentru care s-au luat măsurile legale. În ce priveşte
construcţiile ilegale, Comisariatul Judeţean al Gărzii de
Mediu Caraş – Severin a cerut Primăriei Anina o
inventariere şi lămurirea regimului juridic a l acestora.
●

21 noiembrie - Finalul anului de voluntariat 2014

Vineri 21 noiembrie a.c, Grupul Ecologic de Colaborare
Nera, a organizat în sala de festivităţi a Liceului
Tehnologic MIHAI NOVAC din Oraviţa, festivitatea de
încheiere a anului de voluntariat 2014 destinat protecţiei
mediului.
La eveniment au
participat
elevi
şi
profesori de la liceele
CLISURA
DUNĂRII
Moldova Nouă, MIHAI
NOVAC
Oraviţa
şi
MATHIAS
HAMMER
Anina.
În cadrul festivităţii au fost atribuite
diplome de VOL UNTAR
EUROPEA N 2014 tuturor elevilor şi profesorilor care au
finalizat participarea la anul de voluntariat precum
şi premii în obiecte, elevilor care au obţinut cele mai bune
performanţe în activităţile de voluntariat ale GEC Nera.
În 2014 programul de voluntariat a inclus cursuri de
abilitare şi activităţi în domeniul monitorizării alternative
a mediului şi promovarea ecoturismului din zona parcurilor

Cula (turnul) Vârşeţului este un donjon al fostei cetăţi
a Vârşeţului din secolul al XV-lea, care a fost ridicată la o
înălţime de 399 m deasupra oraşului Vrsac, pe dealul din
apropiere. A fost un fort cu o formă alungită de 18 m
lăţime şi 46 m lungime care s-a înscris pe partea de sus a
conturului platoului dealului Vrsac.
Are o bază dreptunghiulară, cu o intrare la primul etaj
pe scari, care puteau fi uşor înlăturate în caz de pericol,
cu parter şi trei etaje, dintre care, al III-a etaj a fost
utilizat pentru locuinţe, şeminee si coşuri de fum.
Se presupune că
întreaga cetate a fost
construită de Đurad
Smederevac
(14271456), după căderea
cetăţii Smederevo în
anul 1439, în scopul
de a proteja proprietăţile sale de pe
teritoriul actual al
Voivodinei.
În favoarea acestui argument sunt
asemănările arhitecturale între turnurile
oraşelor
Vârşeţ şi
Semederevo, şi ale
mănăstirii Manasija.
Conform
altor
păreri autorizate, exista o cetate şi înainte de anul 1439
care, în izvoarele din prima jumatate a secolului al XIII lea, apare sub numele de Erd Šomljo sau doar Šomljo, dar
localizarea sa exactă nu au fost încă confirmată cu
certitudine deoarece, alături de oraşul Vârşeţ, în
docmentele vremii este menţionată ca posibilă locaţie şi o
localitate din zona româneasca a Banatului.
GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE NERA
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