
 

 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

Cantitate mare de 
peşti morţi pe râul 

Caraş la Vojvodinci 
(Serbia) şi la Iam pe 

un afluent al 
pârâului Vicinic ! 
În data de 24 martie a.c. 

în zona satului Iam, comuna 
Berlişte jud. Caraş – Severin, 
la 1,3 km de graniţa cu 
Serbia  pe un afluent local al 
pârâului Vicinic, căruia 
localnicii îi spun Crivaia,  au 
fost observaţi de către 
localnici un număr foarte 
mare de peşti morţi sau 
degradaţi plutind pe apa 
pârâului. O parte dintre 
aceştia au fost recuperaţi 
pentru consum de către 
cetăţenii din zonă.  

Oficialii locali au informat 
GEC Nera că în acest caz au 
fost anunţate Poliţia, 
Comisariatul Judeţean al 
Gărzii de Mediu, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului şi 
Serviciul de Gospodărire a 

Apelor Reşiţa.  
Conform informaţiilor pe care GEC Nera le-a primit de 

la voluntarii de la Asociaţia Deliblatika, animalele  adăpate  
în aceeaşi perioadă pe teritoriul Serbiei cu apă din râul 
Caraş, în localităţile situate în aval cu cca. 3 km de la 
confluenţa pârâului Vicinic cu râul Caraş, au suferit 
tulburări digestive severe.  
 

 
Peşti morţi pe pârâul Crivaia 

  
 

Ulterior GEC Nera a cerut informaţii în legătură cu 
modul de acţiune a autorităţilor direct responsabile pentru 
gestionarea acestui caz. Conform informaţiilor primite 
sursa de poluare a constituit-o un accident tehnic pe fluxul 
de evacuare a dejecţiilor animale de la ferma de vaci 
aparţinând SC Meierhof SRL care a fost amendată cu 8000 
lei. 

● 

La Moldova Nouă , o soluţie tehnică de 
ecologizare bună pentru aruncat bani din 

bugetul de stat pe apa........Dunării ! 
De la Ministerul Economiei se anunţă un termen pentru 

finalizarea ecologizării iazului de decantare Boşneag de la 
Moldova Nouă. Este vorba de mijlocul anului 2018.  

 

 
„Minideşerul” creat de SC MOLDOMIN la Moldova Nouă 
 

Printr-o  decizia Curtii de Justiţie a UE s-a constatat  că 
prin acestă poluare România a  încălcat Tratatul de 
Aderare la UE în domeniul managementului deşeurilor 
industriale şi a stabilit un termen de ecologizare a 
iazurilor. Soluţia tehnică găsită constă în stropirea iazului, 
fiind inclusă în răspunsul dat CJ a UE de Guvern şi este una 
pompieristică, pentru încadrare în termenul fixat......... 
dar nu şi durabilă.  

Soluţia durabilă este consolidarea  iazului prin metode 
vegetative (plantări de specii de arbori şi vegetaţie 
ierboasă adaptabile la praful de steril minier de pe iazuri). 
O asemenea metodă a dat rezultate bune pe 5 ha,  pe 
aceleaşi iazuri,  în anii ‚90 . 

Cele mai mari dezavantaje ale metodei ce vizează 
stropirea iazurilor sunt: 

-investiţie specifică mare la ha. 
-costuri mari de energie în timpul exploatării, probabil 

tot de la bugetul de stat, pentru că SC MOLDOMIN fiind 
într-un etern proces de lichidare nu are bani. 

 -nesiguranţa momentului optim al stropirii care 
depinde de prognoza meteo de vânt puternic şi care este... 
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..... doar o prognoză . 
-infrastructura de stropire riscă sa fie furată în cazul în 

care aceasta va fi metalică.  Aşa s-a întâmplat după 2006 
cu reţeaua de conducte pentru distribuirea pe iaz a apelor 
încărcate cu steril minier provenit de la uzina de preparare 
a cuprului. 

Ar trebui ca  Agenţia pentru Protecţia Mediului  Caraş - 
Severin,  Primăria Moldova Nouă, Instituţia Prefectului  
Judeţul Caraş - Severin, şi Consiliul Judeţean Caraş – 
Severin să accepte soluţia de stropire a iazurilor ca o 
soluţie provizorie pentru a evita sancţiuni din partea CJ a 
UE şi să acţioneze ferm pentru a impune în viitor soluţia de 
ecologizare vegetativă.  Prin oazele de vegetaţie spontană 
apărute pe iazuri, natura dă deja o lecţie autorităţilor în 
ce priveşte modalitatea de ecologizare . 

Altfel, peste câţiva ani, ne-am putea  întoarce la 
momentul 0 al coşmarului pentru populaţie care vine odată 
cu furtunile de praf de pe „minideşertul” Boşneag - 
extindere. 

● 

Dezastru în Parcul Naţional  

Domogled - Valea Cernei 
Grupul  Ecologic  de  Colaborare  Nera,  (detalii  pe  

www.gecnera.ro,  https://www.facebook.com/GECNERA),  
a monitorizat  pe  parcursul  anilor  2015  –  2017  procesul  
de  elaborare  şi  aprobare  a  planurilor  de  management  
ale parcurilor naţionale şi naturale din România.  În acest 
proces RNP  Romsilva  pare  a  atenta  în  mod  planificat  
la  valorile biodiversităţii reprezentată de pădurile virgine 
şi seculare din România.  Exemple recente sunt parcurile 
naţionale Domogled – Valea Cernei şi Cheile Nerei – 
Beuşniţa.  

 

 
Arbore secular tăiat pe Valea Vlăsia Mică 

 

În cazul Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei, 
care  conform legii are scopul protecţiei şi conservării 
ecosistemelor, RNP  Romsilva  şi-a  propus  în  anul  2017  
să  taie  peste  10.000  metri  cubi  de  arbori  cu  vârsta  
de  130  –  170  ani, preponderent fag, din văile Vlăsia 
Mare, Vlăsia Mica şi culmea Radocheasa.   

Aceste păduri de valoare deosebită sunt situate în 
zonele sălbatice ale Parcului Naţional fiind foarte posibil 
păduri virgine sau cvasivirgine şi seculare. Pentru RNP 
Romsilva însă aceste păduri nu înseamnă altceva decât 
tăieri progresive de tip 1 şi bani, foarte mulţi bani.  

În afară de aceste văi, se exploatează pe absolut toate 
văile afluenţilor Cernei, inclusiv lângă rezervaţia UNESCO 
Iauna-Craiovei.  

 Administraţia Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei 
din cadrul Romsilva, a realizat un plan de management al 
parcului care permite şi favorizează exploatarea forestieră 
a unor păduri seculare din cele mai sălbatice locuri.  

Pentru  a  avea  o  zonă  de  protecţie  strictă  şi  
integrală  cât  mai  mare,  au  fost  incluse în aceste  
perimetre  majoritatea stâncăriilor, versanţilor abrupţi şi 
pajiştilor unde oricum nu se efectuau exploatări forestiere, 
manipulând astfel opinia publică în cel mai josnic mod cu 
putinţă!  

Planul de management a fost realizat de firma SC EPMC 
Consulting SRL prin Silviu Megan silvicultor, fost director al  
Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei şi a fost aprobat 
de Ministerul Mediului unde ministru era d-na Cristina 
Paşca Palmer iar secretar de stat pentru păduri şi 
responsabil direct pentru planurile de management era d-
na Erika Stanciu.  

Pentru 2017 exploatarea pădurii a fost scoasă la 
licitaţie de Direcţia Silvică Mehedinţi din subordinea RNP 
Romsilva iar exploatarea va fi realizată probabil de o firmă 
de succes din zonă! Controlul va fi realizat de Garda 
Forestieră, adică de silvicultori proveniţi din Ocoalele 
Silvice care nu întotdeauna au avut punctul forte, 
respectul pentru natură.  

În cazul Parcului Naţional Cheile - Nerei Beuşniţa 
situaţia este aproape trasă la indigo. D-na Cristina Paşca 
Palmer şi d-na   Erika  Stanciu,  la  cererea  RNP  Romsilva,  
au  refuzat  în  2016  o  varianta  de  plan  de  management  
cu o puternică argumentare ştiinţifică făcută de 
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului  din  
Timişoara iar  prin  intermediul "specialiştilor"  din  
minister  şi  RNP  Romsilva,  au  modificat  aceasta  
varianta  astfel  că  în  varianta  de  plan  de management 
aprobată de minister apare o zonă de protecţie strictă şi 
integrală în care stâncăriile, versanţii abrupţi şi păşunile 
ocupă o suprafaţă foarte  mare în raport cu pădurile cu 
valoare ştiinţifică.  

Parcurile  naţionale  ocupă  o suprafaţă  de  1,3 %  din  
teritoriul României  iar silvicultorii  şi  grupurile  de  
interese  din  domeniul exploatării forestiere recurg la 
toate mijloacele posibile pentru ca zi de zi să exploateze şi 
aceste păduri de interes  naţional.  

Ministerul  Mediului,  o  instituţie dominată de RNP  
Romsilva la capitolul protecţia naturii,  continuă să  nu  ia  
măsuri  concrete pentru protejarea reală a parcurilor 
naţionale şi să nu acţioneze pentru administrarea efectivă 
de către stat a ariilor naturale protejate de interes 
naţional. 

● 

Aşteptăm rezultate ale intervenţiei Garzii 
de Mediu şi Gărzii Forestiere pentru........ 

 

Pădurea din împrejurimile Reşiţei şi arborii din 
parcurile oraşului dispar cu acte în regulă !  Deşi 
cetăţenii şi ONG - urile protestează de un an de zile 
împotriva tăierii de copaci din pădurile din Dealul Ciorii, 
Str. Murelor, zona Minda şi Centrul Reşiţa - Triaj, 
autorităţile au pentru fiecare câte o explicaţie. În unele 
cazuri s-au aplicat şi amenzi dar tăierile continuă. 

Pădurea dintre Oraviţa şi Anina este invadată de 
gunoaie. În contextul crizei locaţiilor legale de depozitare 
a deşeurilor din judeţul Caraş - Severin, gunoiul nu se mai 
depozitează numai pe eternele locuri de pe traseul 
drumului de pe varianta de ocolire Oraviţa – Anina.   



Gămezile de gunoi 
ocupă acum şi pădurea de 
pe marginea şoselei spre 
Marila. 

Parcul Naţional 
Semenic – Cheile Caraşului 
în continuare fără un plan 
de management aprobat. 
După 13 ani de la 
înfiinţare, administraţiile de la majoritatea parcurilor 
naturale şi naţionale nu au un plan de management 
aprobat de Ministerul Mediului iar protecţia naturii se face 
după regulile RNP Romsilva.  

Într-o asemenea situaţie 
este şi Parcul Naţional 
Semenic  - Cheile Caraşului. 
Probabil că şi în acest caz 
„specialiştii” Ministerului 
Mediului nu au terminat 
identificarea de râpe, 
abrupturi, păşuni şi stâncării 
pentru a le introduce în 
zonele de protecţie integrală 
ale planului de management.  

Pentru pădurile virgine şi 
seculare probabil se va da în 
continuare liber la tăiat aşa 
cum RNP Romsilva proce-

dează în prezent şi în parcurile naţionale Domogled – Valea 
Cernei şi Cheile Nerei – Beuşniţa care au planuri de 
management aprobate.....dar după regulile RNP Romsilva. 
O interpelare a deputatului Mihai Goţiu pune punctul pe i.  

(Detalii pe https://cluj.usr.ro/wp-
content/uploads/2017/02/interpelare-3-mediu-ape-paduri-
planuri-de-management.pdf) 

PET-urile din golful Dunării de la Baziaş „procesate” 
prin ardere. Pentru cantităţile mari de PET-uri aduse de 
Dunăre imediat după intrarea în România şi depozitate în 
golful de la Baziaş nu s-a găsit până în prezent o soluţie. 
PET-urile ajung  la limita rezervaţiei naturale Balta Nera – 
Dunăre din PN Porţile de Fier fie la  viituri, fie împinse de 
vânt.  

Autorităţile par a 
fi depăşite de 
situaţie şi „închid 
ochii” la un fenomen 
care a devenit un 
obicei al localnicilor. 
Este vorba de 
eliminarea prin arde-
re a acestor PET-uri 
fapt care este 
interzis prin lege datorită marii cantităţi de bioxid de 
carbon care ajunge în atmosferă în asemenea ocazii.  

 

 Secţiune realizată de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii  
                                                                 publice al GEC Nera 
 

VOLUNTARIAT PENTRU CONSERVAREA 

NATURII DIN SUDUL BANATULUI 
 

A început MAREA HOINĂREALĂ 2017 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, (detalii pe 

www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA),  
în cooperare cu liceele CLISURA DUNĂRII din Moldova Nouă 
şi MATHIAS HAMMER din Anina, a dat startul  la MAREA 

HOINĂREALĂ 2017, un program transfrontalier de 
voluntariat destinat educaţiei ecologice a tinerilor din 
licee în scopul protejării mediului din zona parcurilor 
naturale şi naţionale plasate în sudul Banatului Istoric 
care, în activităţile GEC Nera, este denumită 
Microregiunea de Cooperare Transfrontalieră Dunăre – Nera 
– Caraş.  

Programul de voluntariat se realizează în fiecare an în 
perioada aprilie – noiembrie şi îşi propune să realizeze în 
zona acestor arii naturale protejate 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. 

 

 
Halda de deşeuri miniere de la Sasca Montană,  principala  

sursă de poluare de pe cursul inferior al Nerei. 
 

În 8 aprilie a.c. în zona Parcului Naţional Cheile Nerei – 
Beuşniţa s-a desfăşurat prima etapă a proiectului Marea 
Hoinăreală 2017. În programul evenimentului a fost inclus 
traseul ecoturistic Valea Beiului – Cascada Beuşniţa şi zona 
haldei de deşeuri miniere din Sasca Montană. 

La activităţi au participat în total 31 de voluntari, în 
majoritate elevi de liceu şi profesori  care au absolvit un 
curs de agent ecologic voluntar realizat de către GEC Nera 
în perioada decembrie 2016 – aprilie 2017. La evenimentul 
din 8 aprilie s-au alăturat şi voluntari de la asociaţiile 
ecologice Planinarsko Društvo Karpati, Aurora şi Deliblatica 
din Serbia cu care GEC Nera colaboarează de mai bine de 5 
ani. 

„Obiectivul principal monitorizat în 8 aprilie a fost 
halda de deşeuri miniere de la Sasca Montană unde 
notificările din ultimii ani adresate de către GEC Nera 
autorităţilor direct responsabile, nu au produs nici o 
schimbare. Praful antrenat de vânt continuă să aibe un 
impact negativ asupra vieţii locuitorilor şi dezvoltării 
ecoturismului din valea Nerei. Vom încerca şi în acest an o 
sensibilizare a autorităţilor – a spus cu ocazia 
evenimentului preşedintele GEC Nera Cornel Popovici 
Sturza, iar Milica Knežević – preşedintele organizaţiei 
Planinarsko Društvo Karpati a spus că „în zona localităţii 
Kusić din Serbia, în rezervaţia Karaš – Nera,  se construiesc 
pe un braţ mort al râului Nera 3 microhidrocentrale care 
vor prelua aproape tot debitul râului de pe zona 
localităţilor româneşti Zlatiţa, Câmpia şi Socol iar faţă de 

Unde nu-i foc nu iasă fum....din PET-

uri 

http://www.gecnera.ro/
https://www.facebook.com/GECNERA


acest aspect nu am constatat nici o reacţie a autorităţilor 
române”.   

Programul de voluntariat MAREA 
HOINĂREALĂ se realizează în cadrul 
proiectului „Interacţiune ONG - autorităţi 
pentru protejarea patrimoniului parcurilor 

naturale şi naţionale din sudul Banatului” finanţat în 
cadrul Fondului pentru Inovare Civică al Fundaţiei  Pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile. 

 

Secţiune realizată de Alin Şuşan – coordonatorul centrului de 
voluntariat al GEC Nera 
 

 

LUMEA MIRIFICĂ A 

MICROREGIUNII  

DUNĂRE – NERA – CARAŞ 
 

Vršačka Kula (Cula Vârşeţului) 
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 Vârşeţ, 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 Vârşeţ. 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 (1427- 1456), după căderea cetăţii 
Smederevo în anul 1439, în scopul de a proteja proprie-
tăţile sale de pe teritoriul actual al Voivodinei. În favoa-
rea acestui argument sunt 
asemănă-rile 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 
XIIIlea, apare sub numele de 
Erd Šomljo sau doar Šomljo, 
dar localizarea sa exactă nu 
au fost încă confirmată cu 
certitudine deoarece, ală-
turi de oraşul Vârşeţ, în 
docmentele vremii este menţionată ca posibilă locaţie şi o 
localitate din zona românească a Banatului. 

● 

Baziaş 
Când spui Baziaş, îţi aduci imediat aminte de două 

lucruri învăţate la şcoală: la Baziaş intră Dunărea pe 
teritoriul României; Până la Baziaş s-a construit prima cale 

ferată din România. Pentru sârbi, însă, Baziaş înseamnă şi 
mănăstirea Sfântul Sava. Actualmente având rang de sat, 
localitatea aparţine din punct de vedere administrativ de 
comuna Socol. Istoria sa se împleteşte cu cea a mănăstirii.  

Istoricii presupun că mai întâi a fost construită 
mănăstirea, iar apoi satul unde au fost aduşi lucrători care 
să muncească pămân-turile mănăstireşti.  

Aceştia au primit câte un loc de casă şi de grădină dar 
li s-a acordat şi dreptul 
de a-şi duce animalele la 
păşunat şi de a tăia 
lemne din pădurile 
mănăstirii, ei fiind şi 
scutiţi pentru o vreme 
de impozite. Din 
nefericire, incursiunile 
armatei turceşti au avut 
influenţe negative asu-
pra aşezării. Cu această 
ocazie sătenii (pernea-
vorii) erau fie ucişi în 
lupte, fie luaţi prizonieri 
laolaltă cu călugării.  

După ce Banatul şi 
Oltenia trec în 1718 sub 

stăpânirea austriacă şi după organizarea Confi-niului de 
Graniţă de-a lungul fluviului, mulţi dintre perneavori 
preferă să se înregimenteze în Regimentul 2 sârbo-român.  

În 1795, Baziaşul devine port important la Dunăre. 
Importanţa sa economică creşte puternic, mai cu seamă 
după construirea, cu începere din 1847, a primei linii de 
cale ferată. Primul tren va pleca din gara aşezării pe 1 
noiembrie 1856. În 1860, Baziaşul va avea şi un oficiu 
vamal. Maximul populaţiei va fi atins în 1880, mulţi dintre 
lucrătorii feroviari alegând să locuiască aici. Atunci, 
Baziaşul a avut 516 locuitori. De asemenea, a devenit un 
loc atractiv pentru recreaţie. Aici au funcţionat un cazinou 
şi un hotel la care a înoptat pe mai 1866 şi Carol I, primul 
rege al Romaniei, care venea să preia Coroana 
Principatelor Unite de la acea vreme.  

Din nefericire, în clipa de faţă Baziaşul mai trăieşte 
doar prin istorie. Este greu de crezut că se vor găsi 
investitori care să-l ridice la strălucirea de odinioară. 

 

Secţiune realizată de Mariela Popovici Sturza – coordonator de 
                                activităţi pentru promovarea ecoturismului.    
 

UMOR.... RURAL ! 
 

 
 

Badea Gheorghe la doctor: 
-Domn’ doctor ! Dacă apăs cu degetul aici pe piept mă 

doare, dacă apăs deasupra ochiului stâng mă doare, dacă 
apăs după urechea dreaptă mă doare !  

- Da bade, vezi că ţi-ai rupt degetul ! 
 

● 
Doi ardeleni: 
- La noi, la Dej, mortul îl îngroapăm cu trei popi ! 
- Şi la noi dar popii îi lăsam afară !  

  
 

 

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 ! 

 

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 

 

 

Mănăstirea Sf. Sava 

mailto:gecnera@yahoo.com
http://www.gecnera.ro/
https://www.facebook.com/GECNERA

