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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
La Moldova Nouă,
natura dă o lecţie
Ministerului Mediului
cu privire la stoparea
poluării cu praf de
deşeuri miniere.

Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera, (detalii pe
www.gecnera.ro
sau
,
În acest număr:
https://www.facebook.com/
GECNERA ) a fost informat
O lecţie pentru
de conţinutul Hotărârii nr. 21
Ministerului Mediului
din iulie 2016 a Curţii de
la Moldova Nouă.
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Justiţie a Uniunii Europene
(CJUE) cu privire la acţiunea
50.0000 de semnături
pentru stoparea
în constatare a neîndeplinirii
construirii de MHCobligaţiilor de ecologizare a
uri pe râul Nera
depozitului cu praf de
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deşeuri miniere Boşneag –
Este nevoie de o mai
extindere din Moldova Nouă,
buna colaborare între
introdusă la 3 martie 2015 de
România şi Serbia pe
Comisia Europeană împotriva
Dunăre
României.
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Pe fond Hotărârea ne
Deasupra Cazanelor
spune
ceea ce ştim de 10
Dunării.
ani:
Statul Român este
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vinovat de poluarea cu praf
de deşeuri miniere de pe
iazul Tăuşani – Boşneag, poluare care a început în 2006
odată cu încetarea activtăţii SC Moldomin SA şi care
continuă şi azi sa-i sufoce pe cei cca. 18000 de loculitori
din Clisură, de pe ambele maluri ale Dunării.
Adică, trebuia să ne spună CJUE că Statul Român, care
timp de 40 de ani a exploatat minereu de cupru prin SC
Moldomin, este vinovat de poluarea lăsată pe capul
locuitorilor ? Da, trebuia, pentru că Ministerul Mediului,
apărătorul din vârful statului al dreptului fundamental de a
trăi într-un mediu curat, în complicitate cu Ministerul
Economiei, Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie sau făcut că nu observă fondul problemei iar după 2010,
când SC Moldomin intrat în proces de lichidare, s-au folosit
de o găselniţă cu acte în regulă prin care s-au spălat în
permanenţă pe mâini de praful de la Moldova Nouă pasând
responsabilitatea ecologizării iazului la lichidatorul judiciar
al SC Moldomin.
In tot acest timp, Ministerul Mediului a considerat că
singura responsabilitate pe care o are faţă de locuitorii din
Clisura Dunării este aceea de a amenda SC Moldomin,
amenzi pe care cele mai multe lichidatorul judiciar nu a
putut să le plătească. De fonduri pentru pentru
ecologizarea iazului nici vorbă ! Fierul vechi, singura
Toamnă la Lacul Dracului

resursă valoroasă a SC Moldomin şi uşor de vândut, a fost
„privatizat‖ de cele mai multe ori prin furt.
CJUE cere prin Hotărârea nr . 21 din iulie 2016
renunţarea la ideea de a mai pasa lichidatorului judiciar
responsabilitatea ecologizării iazului Boşneag – extindere şi
adaptarea la Aquis-ul comunitar al UE a legislaţiei
româneşti în domeniul deşeurilor industriale. Aceeaşi
decizie cere demararea de urgenţă a lucrărilor de
ecologizare a iazului, în caz contrar ar urma ca CJUE să
aplice României amenzi pentru neconformare.
Partea bună a hotărârii CJUE este că în acest moment
România nu a fost amendată pentru nerespectarea Aquisului Comunitar de mediu. Ar fi fost o amendă care trebuia
plătită inclusiv din taxele şi impozitele percepute de Statul
Român şi de la locuitorii poluaţi din Clisura Dunării.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a realizat în data de
28 iulie a.c. o monitorizare a stării mediului în zona iazului
Tăuşani – Boşneag, pe ambele maluri ale Dunării, pentru a
avea o imagine a impactului poluării în momentul emiterii
Hotărârii nr . 21 de către CJUE. Parametrii impactului de
mediu se menţin iar ei au fost transmişi de către GEC Nera
în permanenţă autorităţilor de mediu din România şi
Comisiei Europene pe parcursul celor 10 ani de poluare.
Între timp natura a început să ecologizeze fără ajutorul
Ministerului Mediului iazul Tăuşani – Boşneag, oferind în
acelaşi timp şi o soluţie de ecologizare vegetativă a iazului.
Au început chiar să apară mici ecosisteme specifice pe iaz.
Soluţia propusă de Guvern printr-un proiect de Ordonanţă,
prin care vrea în sfârşit să ecologizeze iazul prin fonduri
de la bugetul de stat, este stropirea iazului printr-o reţea
de conducte în care să
fie pompată apă din
Dunăre. Aceasta este o
soluţie costisitoare şi nu
va
produce
o
ecologizare
durabilă.
Conducte au existat şi
în 2006 la încetarea
activităţii SC Moldomin
iar atunci prin ele se
transporta şlam de la
uzina de preparare a
cuprului. Între timp ele
au fost „privatizate‖
prin furt. Văzând soluţia
Guvernului
de
ecologizare, hoţii de
conducte
îşi
freacă
Oaze de viaţă pe iazul
mâinile
Tăuşani - Boşneag

●
Deşeurile au îmbâcsit pădurile
din comuna Gârnic

GEC Nera a notificat în luna aprilie 2016 Primăria
Gârnic, Garda de Mediu Caraş - Severin şi Apele Române

Banat - Timişoara în legătură cu poluarea masivă cu gunoi
menajer şi ambalaje de plastic în zona cascadei de pe
Valea Mare din rezervaţia cu acelaşi nume . Răspunsul
primit atunci a fost că operatorul de salubritate din
Sicheviţa este de vină pentru că nu ridică deşeurile.

Deşeuri pregătite pentru a ajunge în rezervaţia
Valea Mare.

În luna august au fost identificate noi zone cu deşeuri
abandonate după acelaşi obicei dar de data aceasta pe
versanţii împăduriţi de pe teritoriul comunei iar în final
aceastea urmând să fie transportate de apele meteorice
tot în rezervaţia Valea Mare. Garda de Mediu Caraş Severin a amendat operatorul de salubritate dar poluarea
rămâne şi continuă. Până când ? Reprezentanţii Primăriei
Gârnic ridică din umeri.

●
50.0000 de semnături pentru stoparea
construirii de MHC-uri pe râul Nera au fost
depuse la Ministerul Mediului

Miercuri 28 septembrie 2016 comunitatea DE-CLICK a
depus la Ministerul Mediului petiţia SPUNEM NU
DISTRUGERII RÂULUI NERA ! (detalii petiţie pe
http://facem.de-clic.ro/sos-nera )
Petiţia este semnată şi de către GEC Nera şi a fost
lansată în data de 8 Februarie 2016, înaintea consultării
publice de la Prigor a studiului de impact privind emiterea
acordului de mediu de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş — Severin în legătură cu perspectiva
construirii a 2 minihidrocentrale pe râul Nera în această
zonă.

10 septembrie 2016 cu De-Click pe Nera
Deşi cu ocazia întâlnirii din 16 februarie de la Prigor
localnicii au spus un NU categoric construirii de MHC-uri în
zonă, procedura de emitere a acordului de mediu este în

derulare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş —
Severin fapt care provoacă îngrijorare în rândul localnicilor
şi reprezentanţilor societăţii civile care au semnat petiţia
motiv pentru care protestul este necesar a fi menţinut în
spaţiul public iar evenimentul din 28 septembrie face parte
din această acţiune. Tot în acest context în data de 10
septembrie Comunitatea De – Click a mobilizat semnatarii
petiţiei pentru a lua contact direct cu realităţile şi cu
frumuseţea tulburătoare a peisajului de pe Cheile Nerei.
Nera este un râu de la frontiera dintre România şi
Serbia pe o distanţă de 14 km iar duminică 23 octombrie
un grup de ONG-uri din Serbia sprijinite de GEC Nera, care
acţionează pentru conservarea ecosistemului râului, şi care
a participat la întâlnirea din 16 februarie de la Prigor, au
realizat împreună cu un canal de televiziune din Voivodina
(Serbia) un amplu reportaj printre locuitorii din Prigor şi
Borlovenii Vehi în legătură cu modul de mobilizare a
societăţii civile din România pentru salvarea râului Nera de
la distrugere.
●

SOS Cascada Beuşniţa

În urma unor informaţii primite de la vizitatori ai
Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa privind starea
cascadei cu acelaşi nume, Grupul Ecologic de Colaborare
Nera, a realizat în data de 08.09.2016 o monitorizare a
zonei cascadei, ocazie cu care a constatat că peste
deversorul şi peretele cascadei nu mai curge apă iar unii
turişti cu mentalitate de cocalari au scrijelit adânc
muşchiul de pe peretele cascadei ca semn al trecerii lor
prin zonă.
Cascada a mai rămas şi
în alţi ani secetoşi fără
apă deoarece cantitatea
mică de apă a pârâului
Beuşniţa
se scurge în
asemenea situaţii prin
spatele cascadei printr-o
fisură din tuful calcaros,
uşor de identificat la 11 m
în amonte de deversorul
cascadei, iar ulterior apa
iese la suprafaţă la baza
cascadei şi îşi urmează
drumul în continuare pe
pârâul Beuşniţa.
Un fenomen natural,
Cascada Beuşniţa,
spun
reprezentanţii
septembrie 2016
parcului, asupra căruia nu
se
poate
interveni
deoarece cascada este într-o zonă cu grad sporit de
protecţie, adică o zonă de protecţie strictă inclusă în
proiectul de Plan Management al parcului, care zace de
mult timp neaprobat în sertarele Ministerului Mediului din
cauza ―tălpilor‖ puse de RNP Romsilva, sau zonă specială
de conservare prevăzută în Ordinul 552/2003 - o
reglementare de vremea ministrului Ilie Sârbu, anacronică
dar în vigoare până la aprobarea Planului de Management
al parcului.
Un fenomen natural dar a cărui efect asupra cascadei
trebuie prevenit atunci când este posibil deoarece normal
şi natural este ca să curgă apă peste o cascada cum este
Beuşniţa, care este o adevărată emblemă a lumii mirifice a
parcurilor din sudul Banatului iar pentru vizitarea ei se
percepe o taxă de vizitare.

Problema cu intervenitul în a bloca acea fisură de
scurgere a apei pe sub cascadă, fară să mai fie nevoie de o
aprobare din partea Ministerul Mediului şi Academiei
Române prevăzută în Legea ariilor naturale protejate, se
putea rezolva punctual în cadrul proiectului de Plan de
Management al Parcului.
Dar pe cine mai interesează o chestiune atât de
―minoră‖ când pentru aprobarea acestui document lupta
se duce în jurul ideii că RNP Romsilva să taie cât mai multă
pădure în interiorul parcului ?
Într-un răspuns primit de la Inspectoratul Judeţean de
Poliţie Caraş – Severin se menţionează că cei care au
mutilat cascada Beuşniţa nu au putut fi identificaţi. Când
va veni rândul cascadei Bigăr din acelaşi parc ?
●

România şi Serbia trebuie să coopereze
mai bine pentru combaterea agresiunilor
împotriva mediului pe sectorul de Dunăre,
la graniţa dintre cele două ţări.

În perioada 14 – 15 octombrie a.c. Grupul Ecologic de
Colaborare Nera a participat la conferinţa internaţională
anuală organizată de fundaţia INTERNATIONAL SCIENTIFIC
FORUM "DANUBE - RIVER OF COOPERATION" din Belgrad,
UNIVERSITATEA UNION NIKOLA – TESLA din Belgrad şi
PRIMĂRIA VELIKO GRADIŠTE, care a fost destinată unor
prezentări şi analize pe tema „Un sfert de secol de
angajare în dezvoltarea durabilă a Regiunii Dunării‖.
La eveniment au participat autorităţi de mediu şi
dezvoltare durabilă, reprezentanţi ai mediului academic şi
ai municipalităţii din Serbia, Ungaria, Slovacia, Croaţia,
Austria şi Macedonia.
GEC Nera a fost invitat să participe din partea societăţii
civile din România, în calitate de organizaţie cu multiple
implicări în monitorizarea implementării politicilor publice
de protecţia mediului din cadrul Strategiei de Dezvoltare a
UE privind Regiunea Dunării.
Participanţii au făcut informări privind realităţile şi
perspectivele implementării Strategiei Dunării în fiecare
ţară riverană accentuând faptul că anumite elemente ale
strategiei rămân şi în prezent doar deziderate.
În intervenţia sa Cornel Popovici Sturza – preşedintele GEC
Nera a precizat că „există cel puţin 2 cazuri majore de
agresiuni împotriva biodiversităţii de pe Dunăre în care
România şi
Serbia nu au colaborat suficient pentru
stoparea acestora.

Prezentarea făcută de către GEC Nera, cu ocazia conferinţei
de la Veliko Gradište, despre agresiunile majore impotriva
mediului de pe Dunăre

Autorităţile din cele 2 ţări nu au reuşit să rezolve în 42
de ani problema tranzitului faunei piscicole la barajul
hidrocentralei Porţile de Fier I iar cantitatea de sturioni a
scăzut la 30 % din ceea ce era înainte de construirea
barajului. Exploatarea lacului din spatele barajului se face
uneori haotic. In 2015 nivelul apei din lac a scăzut cu 4 m,
timp de 5 luni, iar impactul asupra zonelor umede din
Parcul Natural Porţie de Fier a fost devastator‖.
Prof. univ. dr. Edita Karanović – moderatorul conferinţei
a precizat că „deşi s-au făcut progrese importante în
implementarea Strategiei Dunării,
informaţii despre
asemenea agresiuni asupra mediului trebuie menţinute în
spaţiul public iar factorii direct responsabili trebuie să se
implice mai mult în stoparea lor‖
Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice

●

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
13 - 14 august prin sălbăticia
din Cheile Carasului.

Zonele de sălbăticie sunt acele zone în care patrimoniul
natural nu a fost deranjat, sau a fost foarte puţin deranjat,
prin activităţi umane. În interiorul parcurilor naţionale, de
obicei, acestea sun incluse în zonele de strictă protecţie
definite prin planul de management al parcului.

“Puntea” de la Prolaz

În România, zonele de sălbăticie nu sunt reglementate.
Ele sunt doar amintite că ar exista, fără să li se dea o
definiţie în Legea Ariilor Naturale Protejate .
Conceptul de zone de sălbăticie este bine implementat
în ţări precum Austria , Elveţia, Norvegia, Canada unde
comunităţile locale obţin venituri considerabile din
practicarea ecoturismului.
În zonele de sălbăticie sunt permise ecoturismul de
pasaj, activităţile ştiinţifice de conservare a patrimoniului
natural şi activităţile de educaţie ecologică.
O asemenea zonă de slbăticie poate fi întâlnită în
rezervaţia naturală Cheile Caraşului aparţinând Parcului
Naţional Semenic - Cheile Caraşului din jud. Caraş Severin. In perioada 13 - 14 august voluntarii GEC Nera au
realizat activităţi de monitorizare a mediului din această
rezervaţie pe traseul Caraşova – poiana Prolaz – canionul
Caraşului precum şi promovarea regulilor de practicare
ecoturismului cu ocazia întâlnirii cu grupurile de vizitatori
ai rezervaţiei.

În raportul de monitorizare destinat autorităţilor cu
atribuţii directe în protecţia şi conservarea naturii au fost
consemnate agresiuni impotriva mediului specifice
turismului neorganizat precum inscripţionarea stâncilor,
scrijelirea copacilor şi vetre de foc iar în ce priveşte
infrastructura de vizitate a fost menţionată starea
primitivă şi deterioarată a acesteia, în acest context
puntea de la Prolaz fiind o imagine emblematică.

jeste). Cele trei cuvinte au format ulterior numele
oraşului.

●
Deasupra Cazanelor Dunrii

GEC Nera, în cooperare cu liceele GENERAL DRAGALINA
din Oraviţa şi MATHIAS HAMMER din Anina, a organizat la 1
octombrie 2016 o monitorizare a mediului pe Dunăre şi
promovarea ecoturismului, în zona comunelor Coronini,
Sicheviţa, Berzasca, Şviniţa şi Dubova. Cu această ocazie
voluntarii au întocmit rapoarte de monitorizare şi au făcut
prezentări turistice la Tabula lui Baross Gabor de la
Coronini, Cetatea Tricule de la Şviniţa, Mănăstirea
Mraconia şi capul sculptat în stâncă a regeului dac Decebal
de la Valea Mraconiei.

Pe Ciucarul Mare

În raportul de monitorizare a mediului destinat
autorităţilor a fost consemnată cantitatea mare de deşeuri
menajere şi ambalaje din golful Dunării de la Dubova
precum şi cantităţi importante de ambalaje abandonate şi
animale la păscut în zona de protecţie integrală de pe
Ciucaru Mare.

Clădirea Primăriei Veliko Gradište
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. 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.
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 şi
culturii

UMOR.... RURAL !

Secţiune realizată de Alin Şuşan – coordonatorul centrului de
voluntariat

LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Veliko Gradište
La poalele 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.
Cunoscut încă de pe vremea romanilor, oraşul a avut o
istorie dinamică şi frumoasă.
Nu se cunoaşte exact de unde provine numele
localităţii. În măsura în care legendele conţin şi un
sâmbure de adevăr, se spune că la gura râului Pek, într-un
sat din apropiere, într-o bună zi a sosit o căruţă încărcată
cu blănuri şi alte mărfuri. La întrebarea dacă trebuie să
vină aşa , în fiecare zi, din partea negustorului a venit
răspunsul: „Trebuie, doar este un oraş mare‖ (veliki grad

Badea Gheorghe vede doi topografi care măsurau în
drum la poarta grădinii lui.
-Măi feciori ce tot fotografiaţi aici ?
-Bade noi nu fotografiem, noi măsurăm, uite pe aici
prin grădina dumitale şi apoi prin şură îi propus să treacă o
linie ferată !
-Şi trenuri ?
-Da şi trenuri, de persoane, de marfă !
-Dar numai ziua !
-Şi ziua, şi noaptea, aşa trec trenurile !
-Măi feciori, voi bolunzât-aţi ? Voi credeţi că m-oi scula
eu în fiecare noapte să deschid poarta să treacă trenurile ?
Publicaţie realizată de
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

