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Semenic Cheile – Caraşului a
căror management defectuos
poate să afecteze sau a
afectat deja gospodriile cetăţenilor din localităţile aflate
pe cursurile de apă din zona acestor exploatări.
Este posibil ca aceste exploatări de masă lemnoasă să
se facă şi în interiorul unor zone de protecţie integrală sau
zone de protecţie strictă iar acest fapt urmează a fi
clarificat pe perioada următorului raport de monitorizare.
-Activitatea generală de management a PN Semenic
Cheile – Caraşului este reglementată într-un mod incoerent
datorită faptului că ultima variantă a Planului de
Management al Parcului nu este aprobată prin Ordin al
Ministrului Mediului, fapt care
permite interpretări
diferite ale Legii Ariilor Naturale Protejate de către
factorii direct responsabili.
-Activitatea de pază pentru protecţie şi conservare
realizată de administraţiile celor două parcuri este
insuficientă iar în unele cazuri de agresiune, autorităţile
cu responsabilităţi directe nu au acţionat preventiv pentru
a evita producerea fenomenelor constatate de către GEC
Nera. În alte cazuri se constată o lipsă de fermitate în
acţiune iar autorităţile par a se transforma în „avocaţi” ai
administratorilor de parcuri, administratorilor de terenuri

împădurite şi ai operatorilor care exploatează masa
lemnoasă.
-RNP Romsilva are interese economice si comerciale în
administrarea pădurilor din interiorul parcurilor iar
subcontractarea activităţii de protecţie şi conservare a
naturii de către RNP Romsilva în seama administraţiilor
celor două parcuri generează un conflict de interese.
Situaţia fiind cvasigenerală pe teritoriul României, raportul
recomandă factorilor majori de decizie din domeniul
protecţiei naturii (Parlamentul, Guvernul,
Ministerul
Mediului, Departamentul Pădurilor) să înlăture de urgenţă,
prin reglementări adecvate, acest conflict de interese.

Tăieri pe pârâul Semenic în zona de vecinătate
a PN Semenic – Cheile Caraşului.

Monitorizarile au fost realizate în cadrul proiectului
„STOP tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona
parcurilor naturale plasate în sudul Banatului” realizat
cu sprijinul financiar al FONDULUI PENTRU INOVARE CIVICĂ
care este 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.
●

La PN Semenic – Cheile Caraşului, se
doreşte Consiliu Ştiinţific compus din „băieţi
buni”, care să nu supere ROMSILVA !

După încheierea în 2014 a noului contract de
administrare dintre Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
şi Administraţia Parcului Naţional Semenic – Cheile
Caraşului, conducerea administraţiei Parcului a considerat
că este momentul să pună „pe liber” persoanele
indezirabilie din Consiliul Ştiinţific care, pe perioada
funcţionării vechiu-lui consiliu, s-au opus în permanenţă
activităţilor ilegale din Parc, în special tăierilor de arbori.
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA şi Administraţia
Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului nu au
considerat importante părerile celor din Consiliul Ştiinţific,
dovadă sunt tăierile de arbori care continuă şi în prezent în
Parc, dar la nivelul celor două instituţii a deranjat poziţia

fermă pe care unii dintre membrii Consiliului Ştiinţific au
avut-o la nivelul factorilor majori de decizie (Ministerul
Mediului, Guvern, Parlament), în forurile Academiei
Române şi în informările trimise Comisiei Europene.
În noul Consiliu Ştiinţific, remaniat de mai multe ori de
la începutul anului, sunt incluse persoane care au avut sau
au strânse relaţii de interese cu Regia Naţională a
Pădurilor ROMSILVA. „Remaniat” a fost până la urmă şi
directorul parcului. Rămâne de văzut dacă RNP ROMSILVA a
găsit formula de administrare a parcului care să asigure
mai multă „linişte” pentru tăierile de arbori din zona
Parcului Naţional Semenic – Cheile Caraşului.
●

Derularea infringement-ului Comisiei Europene
contra României privind poluarea de la
Moldova Nouă este «în grafic» ! Cui îi pasă ?
Vountarii Grupului Ecologic de Colaborare Nera, au
realizat în perioada ianuarie – martie 2015 o monitorizare
a poluarii transfrontaliere provenită de la iazul Tăuşani –
Boşneag aparţinând SC MOLDOMIN, societate aflată în
lichidare din anul 2010. Fenomenul se manifestă prin
antrenarea de către vânt a particolelor fine de praf de
deşeuri miniere, de pe o suprafaţa de cca. 120 ha a acestui
depozit şi transportul acestora peste terenurile şi
localităţile de pe ambele maluri ale Dunării.
Rapoartele realizate de către voluntari arată că
suprafaţa neecologizată a iazului este expusă în
permanenţă intensificării vântului, moment în care această
suprafaţă va deveni sursă de poluare pentru localităţile
Moldova Nouă, Moldova Veche, Măceşti, Coronini şi
Pojejena din România, respectiv Veliko Gradište, Srebreno
Jezero, Vinci şi Požeženo din Serbia.
La aceeași concluzie a ajuns și Comisia Europeană
care a declanșat în februarie 2014 procedura de
infringement împotriva României privind acest caz de
poluare iar situația urmează a fi tranșată de către Curtea
Europeană de Justiție, probabil în condiții profund
dezavantajoase pentru România față de situația în care
ecologizarea iazului s-ar fi facut eșalonat și la termenul
prevăzut de Tratatul de Aderare la UE privind
îmbunătățirea managementului deșeurilor industriale.

a infringementului CE
împotriva României, Ministerul
Mediului ne comunică doar intenţii nematerializate pe
teren de ecologizare a iazului iar factorii responsabili locali
aplică amenzi aministratorului lichidator al SC Moldomin.
Aceste amenzi, de regulă, nu se plătesc iar atunci când se
plătesc, banii trec dintr-un buzunar în altul al statului iar
poluarea rămâne să-i sufoce în continuare, de câteva ori
pe an, pe locuitorii zonei.
Primul vinovat de poluarea de la Moldova Nouă
este Ministerul Mediului care nu a reuşit în 8 ani, de la
încetarea activităţii SC Moldomin şi declanşarea poluării,
să impună aplicarea legii. Nici primarii localităţilor
afectate nu au făcut aproape nimic în cei 8 ani pentru ca
vocea populaţiei locale afectate de poluare să se audă
suficient de puternic la nivelul factorilor majori de decizie
(Parlament, Guvern etc.)
Rămâne ca poluarea să fie stopată la Sfântul
„Aşteaptă”, ocrotitorul promisiunilor electorale.
Grupaj de ştiri realizat de Doina Mărgineanu

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ DIN
SUDUL BANATULUI
Un nou corp de voluntari pregătiţi pentru
apărarea mediului din Microregiunea
Dunăre – Nera - Caraş!
La sfârşitul lunii aprilie 2015 GEC Nera a finalizat
cursurile de agent ecologic voluntar si ghid voluntar pentru
promovarea ecoturismului, realizate în cooperare cu
liceele MATHIAS HAMMER Anina şi MIHAI NOVAC Oraviţa în
cadrul unor activităţi extracurriculare de educaţie
ecologică.
La aceste cursuri au participt 53 de tineri profesori şi
elevi din clasele IX - XII de la cele două licee. Dintre
aceştia 35 de participanţi au obţinut certificat de absolvire
a cursului.
Cursurile au fost realizate în cadrul proiectului „STOP
tăierilor ilegale de arbori în pădurile din zona
parcurilor naturale plasate în sudul Banatului”,
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.
●

Aşa arată „coşmarul” din Clisura Dunării
în perioadele cu vânt puternic.

Cui îi pasă de viitoarea sentinţă a Curţii Europeane de
Justiție privind acest caz de poluare ? Evident nimănui din
moment ce, de la declaşarea în urmă cu mai bine de un an

O ŞCOALĂ ALTFEL ! Pentru o mai bună
protecţie a naturii în sudul Banatului !
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, a realizat în
perioada 6 – 8 aprilie 2015, activităţi de educaţie civică
destinate protecţiei mediului în cadrul programului ŞCOALA
ALTFEL 2015 - SĂ ŞTII MAI MULTE SĂ FII MAI BUN !, un
program derulat de către Ministerul Educaţiei Naţionale la
nivelul tuturor şcolilor din România.
Activităţile au fost derulate în cooperare cu cu Liceul
MIHAI NOVAC din Oraviţa, Liceul MATHIAS HAMMER din
Anina,Sc. Naidas, Sc. Sasca Montana şi au vizat
conştentizarea tinerilor din aceste şcoli în legatură cu
valorile patrimoniului parcurilor şi rezervaţiilor naturale
din sudul Banatului, cu nevoia de a proteja şi promova
acest patrimoniu.
În cadrul acestor activităţi elevii au intrat in contact
cu lumea mirifică a parcurilor naturale şi naţionale Porţile
de Fier, Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic – Cheile
Caraşului, prin intermediul unor prezentări video realizate

sub forma unor tururi ecoturistice imaginare. Prezentările
au fost susţinute de către ghizi voluntari pentru
promovarea ecoturismului din cadrul GEC Nera.
În cele două zile de cooperare în cadrul programului
ŞCOALA ALTFEL 2015 a fost monitorizată şi starea mediului
din sudul Banatului iar concluzia generală este că starea
mediului este într-un contrast evident cu lumea mirifică a
parcurilor naturale din zonă, iar această stare este un
rezultat al nepăsării locuitorilor din aceste localităţi şi al
neimplicării autorităţilor direct responsabile.
Această
stare va accentua tendinţa de dispariţie a pădurilor,
contaminarea surselor de apă potabilă, transformarea
cursurilor naturale de apă în depozite de deşeuri
menajere, etc .
●
GEC NERA şi IL GIOCATTOLO au lansat anul de
ecoturism 2015 în Parcul Naţional
Cheile Nerei - Beuşniţa
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, împreună cu
Asociaţia Il
Giocattolo din Italia (detalii pe
http://www.ilgiocattolo.org/ro/) au organizat în data de
16 aprilie a.c un tur ecoturistic ghidat pe poteca tematică
“Prin lumea mirifică a legendelor de la Beuşniţa şi Ochiul
Beiului” din Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa.
Vizitatorii au fost un numar de 35 de elevi de la şcolile
gimnaziale din Brădet (oraş Anina) şi Vărădia, scoli în care
Asociaţia Il Giocattolo implementează programe de
asistenţă umanitară.
În cadrul turului, ghizii de promovare a ecoturismului
din partea GEC Nera au urmărit dezvoltarea la elevi a unor
atitudini şi reflexe de protecţie şi conservare a
patrimoniului natural precum şi contactul cu obiectivele
turistice ale traseului prin intermediul legendelor locale.
Turul s-a încheiat cu un dejun de produse tradiţionale
curate de pe Valea Beiului, format din păstrăvi prăjiţi şi
mămăligă
●
În microregiunea de colaborare
transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş a fost
lansată Marea Hoinăreală 2015
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a demarat
proiectul de interes public MAREA HOINĂREALĂ 2015. Prin
acest proiect GEC Nera îşi propune să realizeze în zona
ariilor naturale protejate din Microregiunea de Cooperare
Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş activităţi de
monitorizare a modului de implementare a politicilor
publice din domeniul protecţiei mediului precum şi
informarea populaţiei locale şi a grupurilor de turişti cu
privire la activităţile antropice permise în parcurile şi
rezervaţiile naturale ale microregiunii. O atenţie deosebită
va fi acordată promovării în aceste zone a ecoturismului
prin tururi ghidate.
În zilele de 24 şi 25 aprilie 2015 a.c. în zona Parcului
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa s-a desfăşurat prima etapă
a proiectului Marea Hoinăreală 2015. În programul
evenimentului au fost incluse traseele ecoturistice Valea
Şuşarei şi Valea Beiului – Cascada Beuşniţa.
La activităţi au participat în total 25 de voluntari care,
în majoritate, sunt elevi de liceu şi profesori la liceele
MIHAI NOVAC din Oraviţa şi MATHIAS HAMMER din Anina.
Aceştia au absolvit un curs de agent ecologic voluntar
realizat de către GEC Nera în perioada decembrie 2014 –
aprilie 2015. Alături de voluntarii provenind din mediul
şcolar au mai participat la eveniment şi voluntari de la

Banatšume (Direcţia Silvică Banat) din Pančevo care au
experienţă îndelungată în activităţile specifice realizate de
către GEC Nera, experienţă dobândită în urma colaborării
dintre cele două organizaţii.

Monitorizarea alternativă a mediului la halda de deşeuri
miniere din Sasca Montană

"Vedeta" monitorizată în 24 aprilie a fost halda de
deşeuri miniere de la Sasca Montană unde notificările din
ultimii 8 ani adresate autorităţilor direct responsabile de
către GEC Nera nu au produs nici o schimbare. Praful
antrenat de vânt continuă să aibă un impact negativ asupra
vieţii locuitorilor şi dezvoltării ecoturismului din valea
Nerei. Vom încerca şi în acest an o sensibilizare a
autorităţilor.
Starea de curăţenie şi de conservare a patrimoniului
natural din PN Cheile – Beuşniţa este bună dar asaltul
asupra zonei a unei anumite categorii de „vizitatori” vor
creea cu siguranţă probleme administraţiei Parcului în
sezonul turistic care urmează. În acest context, deşi
voluntarii GEC Nera au înmânat pe parcursul evenimentului
pliante cu regulamentul de vizitare a Parcului, au existat
turişti care au escaladat deversorul cascadei Beuşniţa
distrugând muşchiul care-i oferă acesteia mare parte din
farmec. Deasemenea nu au lipsit pe trasee vetrele de foc
şi copacii cu scoarţa scrijelită.
Un eveniment similar cu cel realizat în PN Cheile Nerei
– Beuşniţa va fi realizat de către GEC Nera şi Banatšume pe
teritoriul Serbiei, cu ocazia Zilei Dunării.
Alin Şuşan – Coordonatorul centrului de voluntariat al GEC Nera

MICROREGIUNEA
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Legende din Parcul Naţional
Cheile Nerei – Beuşniţa
Legenda salamandrei. Se
spune ca salamandra se naşte
din foc sau poate trăi în foc.
Ea poate stinge focul chiar în
flacari. Exista in legendă şi un
substrat de adevar. Daca
salamandra este pusa pe
cărbuni aprinşi îi împroaşca
cu o substanţă cleioasă şi îi
stinge, însa nu scapa fara arsuri care pot să-i aducă
moartea.
Legenda viperei. Se povesteşte ca pe vremea stapânirii
turceşti a Banatului, turcii au navălit într-o mănăstire iar
maicile îngrozite au fugit la icoana Maicii Domnului si s-au

rugat sa le scape. Atunci s~au transformat toate în şerpi,
iar turcii cand au intrat în biserică, văzând atâţia şerpi,
s~au speriat şi au plecat.
Cine visează o viperă
inăuntrul casei în care
locuieşte, foarte probabil, va avea un conflict
cu cei apropiaţi din
familie. Cine fuge în vis
dupa o viperă va avea
parte de o izbandă în
înfruntarea cu un duşman
şi îşi va atinge un scop.
Legenda de la Ochiul Beiului. Emoţionanta legendă a
lacului spune că în timpul stăpânirii turceşti a Banatului,
un bei foarte bogat a fost la vânătoare prin aceste
meleaguri. Ajuns in Poiana Beuşnişei, o frumoasă fată ce
îşi păştea oile l-a făcut să se oprească... Pe loc s-a
îndrăgostit foc de ea, aşa că venea deseori s-o
întâlnească, părăsind Cetatea Terezia ridicată de către
turci, ale cărei ruine se mai văd şi azi pe Dealul Cetăţii de
lângă Socolari.
Cum a aflat tatăl
beiului
de
dragostea
dintre cei doi, a hotarât
să-i despartă. În grabă a
trimis
un
călău
să
omoare
fata
ce
îi
sucise minţile fiului său.
Beiul
îndragostit
şi-a
găsit iubita injunghiată
în locul unde acum este
lacul Ochiul Bei. Beiul cel tânăr a vărsat multe lacrimi
după care şi-a înfipt hangerul în inimă. Din lacrimile lui s-a
format lacul care îi poartă numele.
Legenda de la Poiana
Beuşniţa. Poiana este un
loc de popas între lacul
Ochiul Beiului şi prima
cascadă a Beuşniţei unde
se adună cele şapte iele.
Se spune că, în noaptea
de Sânziene se strâng
ielele
pădurii,
se
îmbăiază în lacul Ochiul Beiului şi dansează în Noaptea
Sfântă, până înainte de ultimul cântat al cocoşilor. Se mai
povesteşte că zona este bântuită de vrăjitoarele ce vin ,
între Sânziene şi Sfânta Mărie Mare, la cules de plante cu
puteri miraculoase.
●
Sasca Montană
Zona minieră Moldova-Nouă-Sasca este menţionată în
120 e.n. pe vremea stăpânirii romane de către Tacitus ca
regiunea cu o sută de mine.
În timpul ocupaţiei turceşti în însemnările de călătorie
a contelui Marsigli din 1690–1700, se găsesc şi primele
însemnări despre zona Sasca.
În anul 1770 în localitate existau mine de cupru şi trei
topitorii cu 12 cuptoare, ocupând locul al doilea în privinţa
extragerii cuprului în Banat.
În perioada interbelică, Sasca Montană a funcţionat ca
plasă, având judecătorie, notariat, bancă, activitate
economică, socială şi culturală înfloritoare.
După cel de-al Doilea Război Mondial, respectiv din
1957, se reia activitatea de prospecţiuni şi exploatări

geologice iar din 1972 s-a reluat şi activitatea de extracţie
a minereului de cupru şi prelucrare primară la flotaţia din
Sasca Montană până în anul 1998, când Mina Sasca Montană
trece în conservare şi apoi închidere şi ecologizare.
Localnicii şi vizitatorii
zonei sunt dezamăgiţi de
efectele
acţiunii
de
ecologizare.
Punctele de atracţie
turistică ale localităţii
Sasca
Montană
sunt:
Cheile Şuşarei, cascada
Şuşara, cabana Şuşara,
Peştera cu
Apă şi
Peştera
cu
Nisip şi
Centrul
de
informare
turistică de la Sasca
Română unde se găseşte
şi sediul Administraţiei
Parcului Naţional Cheile
Cascada Şuşara
Nerei – Beuşniţa.
In 29 iunie se poate participa la ruga (nedeea) de Sf.
Petru şi Pavel de la Sasca Montană.
Cătălin Mustaţă – ghid pentru promovarea ecoturismului

Umor ..... eco !
Un motan se plimba pe câmp. O vacă îl întreabă:
-Aşa mic şi deja ţi-a crescut mustaţa ?
-Şi tu aşa mare şi tot fără sutien?
●

Un vanător este intrebat:
-Ce calităţi îi trebuie unuia care vânează animale
sălbatice?
-Ochi buni, mâna sigură şi voce tare.
-Voce tare ? Prntru ce ce?
-Să fii auzit dacă stai în vârful copacului şi ceri ajutor.
●

Trei lilieci pe-o creangă. Primul zboară, după o ora
vine înapoi plin de sânge şi zice:
-Vedeti turma aia de vaci? Praf am facut-o !
Al doilea zboară şi după 30 minute vine înapoi plin de
sânge:
-Vedeţi turma aia de miei? Praf i-am facut !
Al treilea zboară, după 2 minute vine înapoi plin de
sânge:
-Vedeţi turnul de biserică?
-Da, raspund ceilalţi.
-Eu nu l-am văzut !
●

Ion şi Gheorghe vin la Bucureşti şi trec prin faţa unei
secţii de poliţie care era vecină cu grădina zoologică. În
grădină păşteau două cămile. Când le vede, Gheorghe
izbucneşte în plâns şi zice:
- Ioane tu vezi ce văd eu ?
- Ce vezi ?
- Mă tu vezi ce rău bat ăştia caii ?
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