
 

 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

Eșec al autorităților 
în stoparea poluarii 

transfrontaliere cu 
deșeuri miniere din 

Clisura Dunării. 
La sfârșitul anului trecut 

autorităţile centrale și din 
județul Caraș - Severin, 
direct responsabile de 
implementarea unei soluții 
de stopare a poluării 
transfrontaliere cu praf de 
deșeuri miniere afirmau că 
proiectul privind instalaţia 
de stropire a plajei iazului 
Boşneag – extindere, 
aparţinând fostei exploatări 
de minereu de cupru de la 
Moldova Nouă, va produce 
efecte începând de la 1 
ianuarie 2019.  

Mai afirmau oficialii că 
cei 1,7 milioane de Euro 
investiţi de la bugetul de 
stat  în această lucrare îi vor 
scăpa pe locuitorii din 
Clisura Dunării de coşmarul 
poluărilor periodice cu praf, 

atunci când în zonă bate vântul. 
1 ianuarie 2019  era cel de-al doilea termen asumat de 

Guvernul României pentru conformarea la Decizia Curții de 
Justiție  a Uniunii Europene. 

Procedura de Infringement contra României a fost 
declanșată în 2016 de către  Comisia Europeană pentru 
încălcarea Tratatului de Aderare. Primul termen expirase 
în august 2018. 

Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA); 
organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit 
(detalii pe www.gecnera.ro ), şi-a exprimat încă din anul 
2016, când a fost lansată în spaţiul public soluţia tehnică 
de stopare a poluării cu praf de deşeuri miniere la Moldova 
Nouă, totala rezervă în legătură cu eficienţa acestei soluţii 
din următoarele motive: 

-Praful şi vântul vor scoate rapid din folosinţă  
instalația  care urmează să umecteze plaja iazului. 

-Cheltuielile de exploatare a instalaţiei sunt foarte 
mari, iar în condiţiile în care fosta companie de exploatare 
a minereului de cupru  MOLDOMIN Moldova Nouă şi-a 
încetat demult activitatea şi este în proces de lichidare,  

 

 
 

este greu de crezut că aceste cheltuieli vor putea fi 
suportate în viitor de la bugetul de stat.  

A venit însă momentul 2-6 aprilie, cu vânt puternic în 
Clisură, pe fondul unei perioade prelungită de secetă, 
moment în care instalația de umectare nu a funcționat. 

De data aceasta nu a existat energie pentru 
funcţionarea instalației (care oricum nu funcţionau pe un 
asemena praf şi un asemenea vânt), la viitorul vânt 
probabil nu va fi forţa de muncă pentru manevrarea 
instalației iar la următorul nu va fi......  

Specialiştii de la Ministerul Economiei, Agenţia de 
Protecţia Mediului şi Primăria Moldova Nouă au dat 
acorduri de mediu şi autorizaţii pe o soluţie tehnică care, 
cel mai probabil, nu va produce stoparea poluării. 
Problema este cine va plăti eşecul? Cu siguranţă locuitorii 
din Clisură cu sănătatea şi cu taxele şi cu impozitele 
colectate la bugetul de stat de unde s-a finanţat proiectul. 

 
 

 
”Spectacol” oferit în Serbia de poluarea din 2-6 aprilie  

de la Moldova Nouă. 
 

GEC Nera s-a opus implementării unei asemenea soluții 
tehnice si a cerut folosirea unei consolidări vegetative a 
iazului, care ar fi funcţionat fără energie, fără forţă de 
muncă, fără.........Ar fi funcţionat singură! Petiţiile GEC 
Nera nu au fost luate in considerare de Ministerul Mediului, 
Ministerul Economiei, APM si Primărie. Banii trebuiau 
aruncaţi pe apa Dunării ....sau cine ştie unde ! 

În  29 martie, chiar în ajunul declanșării poluării 
transfrontaliere cu deșeuri miniere din aprilie, dl. Ivan 
Karici - secretar de stat în guvernul Serbiei și unul dintre 
liderii ecologiști, a făcut o vizită  la iazul Tăușani - 
Boșneag,  ocazie cu care a afirmat la modul împăciuitor: ” 
Poluarea ajunge și în Serbia dar Serbia și Romania sunt 
buni vecini și prieteni, nu o sa facem un prilej de discordie 
pentru această poluare ”. 

Declarația dă bine în contextul faptului că Serbia este 
în cadrul procesului de aderare la UE, iar condiția să nu ai 
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conflicte cu vecinii este importantă. La vremea aderării și 
România a acceptat ”gogoși” eco din partea Ucrainei. 

Noi spunem că vecinii și prietenii buni se respectă unul 
pe celălalt și nu se poluează la fiecare vânt. 

Din păcate declarațiile, numai lapte și miere, a 
înalților oficiali de pe ambele maluri ale Dunării nu-i apără 
de poluare pe cei cca 18000 de locuitori din Clisura 
Dunării.  

In 2-6 aprilie 2019 poluarea a fost si mai rebela 
deoarece suprafaţa iazului, în parte stabilizată în ultimii 
ani cu vegetaţie spontană, a fost răvăşită de utilajele celor 
care au "stopat" poluarea, iar praful a fost adus din nou în 
calea vântului. 

● 

Spune NU MHC – urilor pe râul Nera ! 
Este sloganul mitingului de protest al societăţii civile 

împotriva construirii de microhidrocentrale pe râurile de 
munte din Serbia care a avut loc în data de 27 ianuarie a.c 
în Piaţa Studenţilor din Belgrad.   Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera (GEC NERA); organizaţie 
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe 
www.gecnera.ro ); a participat la acest miting de protest 
împreună cu un grup de ONG-uri din Serbia care se opun 
construirii de microhidrocentrale (MHC) în zona localităţii 
Kusić, pe teritoriul Comunei Bela Crkva (Biserica Albă), 
lucrări care ar urma să devieze  pe teritoriul Serbiei şi să 
folosească o mare parte a debitului râului Nera pentru 
funcţionarea acestor MHC-uri. 

 

 
27 ianuarie - miting la Belgrad împotriva construirii  

de MHC-uri pe râul Nera 

Râul Nera este, pe o porţiune 11 km, o apă de frontieră 
la graniţa dintre România şi Serbia iar prin devierea 
debitului ar putea fi compromis ecosistemul râului iar 
localităţile situate pe teritoriul României, în aval de 
localitatea Zlatiţa, ar putea fi private de activităţi 
economice şi de agrement specifice plasării acestor 
localităţi pe cursul râului Nera.  

În acest context trebuie menţionat că RN Apele 
Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat a plasat în 
stand by un răspuns pe care trebuie să-l dea investitorului 
în MHC-ul de la Kusić privind acordul de gospodărirea 
apelor, până la completarea documentaţiei privind acest 
acord cu elemente clare care să dovedească că nu va 
exista un impact negativ de mediu pe teritoriul României 
după construirea microhidrocentralei.  

Cam în aceeaşi situaţie este şi eliberarea acordului de 
mediu de către Agenţia pentru Protecţia mediului Caraş - 
Severin către investitorul care doreşte să realizeze 2 MHC-
uri pe cursul râului Nera în zona localităţii Borlvenii Vechi, 
comuna Prigor , judeţul Caraş – Severin. 

Participarea Grupului Ecologic de Colaborare Nera la 
mitingul de protest de la Belgrad reprezintă o atenţionare 
adresată autorităţilor române şi sârbe pentru a stopa 
construirea de MHC-uri pe râul Nera avându-se în vedere, 
în primul rând, impactul distructiv asupra mediului de pe 
cursul acestui râu. 

● 

Protest de 15 minute în vestul țării 

împotriva calității infrastructurii rutiere. 
GEC Nera a 

susţinut protestul 
organizat în 15 
martie, prin care a 
fost tras un semnal 
de alarmă faţă de 
starea drumurilor din 
România şi faţă de 
lipsa autostrăzilor. 

Drumul dintre 
Oraviţa şi Moraviţa 
este într-o stare 
jalnică, atrage aten-
ţia preşedintele Gru-
pului Ecologic NERA, Cornel Popovici Sturza. 

“M-am oprit 15 minute pe drumul dintre Greoni și 
Oravița, imediat la ieșirea din Greoni, în semn de 
solidaritate cu inițiativa de a protesta împotriva calității 
drumurilor și autostrăzilor din România, mai bine zis 
împotriva lipsei de autostrăzi din România, pentru că 
trăiesc într-o zonă în care, la 100.000 de kilometri, mi-am 
schimbat de trei ori toată suspensia de pe spate de la 
mașină, făcând spre Timișoara acest drum. Cerem 
Guvernului, care este direct responsabil de lipsa 
infrastructurii rutiere în România, o intervenție urgentă, 
trebuie să se rezolve în special problema autostrăzilor fără 
de care nu putem comunica cu Europa”, a spus Cornel 
Sturza Popovici. 

Şi alpinistul timişorean, Horia Colibăşanu, de profesie 
stomatolog, a oprit azi lucrul timp de 15 minute, la 
cabinet. 

De asemenea, omul de afaceri Romeo Dunca a întrerupt 
activitatea, astfel că telescaunul spre Muntele Mic nu a 
funcţionat, de la ora 15, pentru un sfert de oră. 
S-au mai alăturat protestului taximetriştii din Asociaţia 
Banat Taxi, Colegiul Pacienţilor din Timiş, primarul 
Timişoarei, Nicolae Robu, mai multe firme din Arad şi o 
companie din Orăştie. (Radio Timișoara) 

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

● 
 

VOLUNTARIAT PENTRU PROTEJAREA 

PATRIMONIULUI NATURAL DIN SUDUL 

BANATULUI 
 

Reșița a ieșit din iarnă  

îmbâcsită de gunoaie    
Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA); 

organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit 
(detalii pe www.gecnera.ro ); a monitorizat în a doua 
parte a lunii martie a.c starea mediului în Municipiul 
Reșița.  

Monitorizarea s-a făcut de către voluntarii organizației, 
special instruiți pentru astfel de activități, și a vizat de 

http://www.gecnera.ro/
http://www.radiotimisoara.ro/2019/03/15/protest-de-15-minute-in-vestul-tarii/
http://www.gecnera.ro/


această dată identificarea agresiunilor împotriva mediului, 
impactul acestor agresiuni asupra nivelului de civilizație 
urbană și implicit asupra promovării turismului din 
municipiul de reședință a județului Caraș - Severin.  

Concluziile activității de monitorizare vor fi incluse 
într-un raport detaliat care va fi înaintat autorităților cu 
responsabilități directe în protecția mediului solicitându-se 
cu această ocazie și puncte de vedere și măsuri pentru 
combaterea agresiunilor constatate cu ocazia campaniei de 
monitorizare. 

 

 
Gunoaie prin Reșița la tot pasul. 

 

Agresiunile împotriva mediului sunt generate de nivelul 
de educație a unei părți a populației, nepăsării 
administratorilor de terenuri precum și a multor 
disfuncționalități în exercitarea activităților de control  din 
partea Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Caraș - 
Severin. 

 Cu  ocazia monitorizării voluntarii GEC Nera  au 
constatat existenţa unor cantități mari de gunoi menajer, 
ambalaje din plastic și deșeuri rezultate din activitatea de 
construcții, depozitate pe sol în Str. Constructorilor nr 1 
(Calea Caransebeșului), pe DN 58 spre Caransebeș la  Km 3, 
zona treptelor ce coboara spre fosta Gradiniță 1 Iunie (CSR 
1771), în spațiul padocului de câini de la ieșirea din Reșița 
spre Lupac, la iesirea din Resita spre Țerova în dreptul 
primului pod, în dreptul podului de la iesirea din zona Lidl-
Kauffland din Lunca Pomostului și pe drumul spre Anina 
dupa stadionul de fotbal. 

● 

În aprilie ne vedem la Beușnița 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC NERA); 

organizaţie nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit 
(detalii pe www.gecnera.ro ) va implementa în anul 2019 
activităţi de voluntariat destinate protecţiei mediului şi 
promovării ecoturismului. 

 
 

Activitățile vor fi realizate  în aria parcurilor naţionale 
şi naturale din sudul Banatului, situate pe teritoriul 
României și Serbiei.   

La activități vor participa din România membrii ai 
organizațiilor GEC NERA, SPEO CARAȘ și ai Şcolii 
Gimnaziale "Atanasie Cojocaru” Pojejena, iar din Serbia 
membrii organizațiilor AURORA și Planinarstvo Društvo 
KARPATI.  

În perioada următoare activitățile voluntarilor se vor 
desfășura în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița, Parcul 
Natural Porțile de Fier și Rezervația Naturală Specială 
Deliblatska Peščara. 

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

 

LUMEA MIRIFICĂ A 

MICROREGIUNII  

DUNĂRE – NERA – CARAŞ 
 

Legendele Parcului Național  

Cheile Nerei - Beușnița 
Legenda lacului Ochiul Beiului și a cascadei 

Beușnița. În timpul stăpânirii turceşti a Banatului, un bei 
foarte  bogat a fost la vânătoare prin aceste meleaguri.  
Ajuns in Poiana Beuşniţei, 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. 

Cum    a    aflat    tatăl  beiului  de   dragostea   dintre   
cei   doi,  a hotărât  să-i despartă. În grabă a trimis un  
călău  să  omoare  fata  ce  îi  sucise minţile fiului său. 
Beiul  îndrăgostit  şi-a găsit  iubita   înjunghiată   în  locul  
unde acum  este   lacul Ochiul   Beiului.  A vărsat  multe   
lacrimi   după   care   şi-a înfipt hangerul (pumnal turcesc) 
în inimă. Din lacrimile lui s-a format izvorul care îi poartă 
numele. 

Poetul Gheorghe Azap a reuşit să pună în versuri de o 
deosebită sensibilitate  legenda de la Ochiul Beiului. 

Frumoasa ciobăniță este: 
”Suavă ca icoana smeriţilor de încă 
Adoră mituri sacre înscrise în zenit; 
Era ca o gazelă, cum numai o româncă 
Mai poate să se afle fără să fie mit.” 

 În ce priveşte tragedia care a avut loc trebuie 
remarcate versurile de la sfîrşitul acestei legende: 

 

„Când s-a întors voinicul, simţind că-l arde plânsul, 
Găsind-o-nţepenită între călăi destui, 
Se spune că jungherul şi l-a înfipt într-însul, 
Ca să rămână veşnic lângă iubita lui. 
 

Şi se mai spune cum că din lacrima-i căzută 
S-a împlinit oglinda acestui lac ciudat, 
Pe care o cascadă duioasă îl sărută 
Cu dragostea eternă  a fetei din Banat…” 

 

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 ! 

Voluntari de la Şcoala Gimnazială "Atanasie Cojocaru” Pojejena 
în vizită la Teatrul Vechi MIHAI EMINESCU din Oravița. 



 
 

Legenda mai spune că apa învolburată a cascadei 
Beușnița reprezintă voalul de mireasă al ciobăniţei care a 
fost  omorâtă de oameni bătrânului bei, voal pe care nu 
apucat să-l mai poarte vreodată. 

Legenda viperei. Pe vremea stăpânirii turceşti a 
Banatului, turcii au năvălit într-o mănăstire iar maicile 
îngrozite au fugit la icoana Maicii Domnului si s-au rugat sa 
le scape. 

 
 Atunci s~au transformat toate in şerpi, iar turcii când 

au intrat in biserica, văzând atâţia şerpi, s~au speriat şi au 
plecat. Cine visează o viperă înăuntrul casei in care 
locuieşte, foarte probabil, va avea un conflict cu cei 
apropiaţi din  familie. Cine fuge in vis după o vipera va 
avea parte de o izbânda în înfruntarea cu un duşman şi îşi 
va atinge un scop. 

Cascada Bigăr locul de intrare în „Tărâmul Regăsirii 
Dorului”. Demult, trăia pe meleagurile mirifice ale Văii 
Almăjului o familie de ţărani gospodari a căror singură 
amărăciune era lipsa unui urmaş, care să le ducă numele 

mai departe. Într-o noapte, femeii i se arătă în vis o 
vrăjitoare care îi spuse că doar dacă va bea apă de la 
izvorul de sub stâncă, va naşte o fată căreia nu-i va fi 
îngăduit niciodată să se îndrăgostească, dacă va dori să 
trăiască. Femeia merse la izvor şi bău apă iar nu după 
multă vreme, născu o fetiţă. 

Copila fermeca cu privirile orice fiinţă omenească ce 
stătea în preajma-i iar mai târziu deveni o fecioară râvnită 
de toţi flăcăii ţinutului, însă inima ei tânjea după un singur 
flăcău, după Bigăr. 

Simţind primejdia 
morţii, tatăl fetei o 
închise în grota de 
deasupra izvorului 
dintre lumi. Strigătele 
de disperare ale 
fecioarei fură auzite de 
vrăjitoare care îi şopti : 
,,Singurul lucru pe care 
pot să-l fac pentru tine, 
este să-ţi transform 
părul într-o cascadă pe 
care vor aluneca 
lacrimile tale. Vuietul 
cascadei îl va aduce pe 
cel pe care-l iubeşti 
aproape de tine dar, nu veţi putea niciodată trăi în această 
lume. El va trebui să moară înecat în lacrimile tale şi tu vei 
muri odată cu el spre a renaşte apoi amândoi în cealaltă 
lume, în „Tărâmul Regăsirii Dorului”. 

Toate se petrecură întocmai cum sortise vrăjitoarea iar 
cascada rămase mărturie iubirii care a învins limitele 
fiinţei umane dar şi a faptului că dragostea înseamnă 
fericire şi sacrificiu deopotrivă. 

                              Secțiune realizată de Mariela Popovici Sturza 
 

UMOR RURAL ! 
 

 
 

 

Plecați la oraș, Văsălie și Gheorghe trec pe lângă o 
secție de poliție vecină cu o grădină zoologică. În grădină 
pășteau două cămile. Când le vede Văsălie începe să 
plângă și îi zice lui Gheorghe: 

-Măi Gheo, tu vezi ce văd eu ? 
-Ce vezi mă ? 
Văsălie în hohote de plâns: 
-Tulai Doamne !  Mă tu vezi ce rău bat aștia caii ! 

● 

-Măi Văsălie mari necazuri ai avut tu în vara asta, te-o 
lăsat nevasta, ți-o murit vaca..... 

-Da mă, așa-i când vine necazul la casă ! Toți mă 
încurajează ”Lasă, nu fi necăjit îți găsești tu altă nevastă, 
uite îți prezint eu o văduvă frumoasă și tânără” sau ”Uite 
eu îți prezint una care îi femeie de casă, gospodină”. Măi 
Văsălie, unul nu vine să-mi zică ” Na mă și ție altă vacă ! ” 
  

 

 
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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