
 

 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

Pe raza Ocolului 

Silvic Teregova 

firmele exploatează 

lemn după bunul plac 
În luna octombrie 2015 

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera a sesizat 
Comisariatul Teritorial de 
Regim Silvic Timisoara şi 
Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Caraş – Severin 
cerând autorităţilor să 
cerceteze aspecte ale unor 
posibile încălcări ale 
Codului Silvic pe raza 
Ocolului Silvic Teregova de 
către o reţea formată din 
angajati ai OS Teregova, 
lucrători de la Garda 
Forestieră, lucrători din 
Poliţie şi firme de 
exploatare a lemnului care 
favorizează tăierile ilegale 
de arbori şi execuţia de 
drumuri forestiere fără 
autorizare.  

Conform procesului 
verbal al controlului 
realizat de către Garda 
Forestieră din cadrul 

Comisariatului Teritorial de Regim Silvic Timisoara  pe raza 
Ocolului Silvic Teregova s-a constatat un management 
defectuos al parchetelor cu incalcarea Codului Silvic si 
sustragerea ilegala de masa lemnoasa. 

Aspectele penale privind aceste infracţiuni au fost 
sesizate Parchetului din Caransebeş. 

Rămâne să aflăm un răspuns în viitor la întrebarea:  
Cum va fi sanctionată conducerea Direcţiei Silvice Caraş - 
Severin pentru valul de infractiuni la Codul Silvic de pe 
raza ocoalelor silvice Bocsa, Reşiţa, Teregova şi Bozovici 
atâta timp cât infracţiunile la Codul Silvic se produc mereu 
cu complicitatea şefilor din structurile RNP Romsilva ? D-l 
Craciunescu, directorul general al RNP Romsilva, implicat 
el însuşi într-un dosar penal privind retrocedări ilegale, îi 
va fi greu să facă ordine în curtea Direcţiei Silvice Caraş – 
Severin. Probabil totul se va termina cu o mustrare verbală 
…urmată de o bătaie pe urmăr “ca între noi ai noştri”. 

Monitorizarea tăierilor de lemn de pe raza Ocolului 
Silvic Teregova s-a făcut în cadrul proiectul de interes 
public  „Voluntariat  pentru protejarea lumii mirifice din  
sudul Banatului”,  un proiect destinat implicării unui  

 
 

număr mai mare de cetăţeni în activităţi de voluntariat 
pentru protejarea şi conservarea  patrimoniului natural din 
sudul Banatului. 
 

 
 

La Teregova au fost amendate firmele SC VERSAV SRL cu 
45000 lei şi  SC AND SILVA SRL cu 16000 lei iar, pentru 
personalul de la Ocolul Silvic Teregova implicat în aceste 
infracţiuni au fost propuse Direcţiei Silvice Caraş – Severin 
masuri de sancţionare.  

● 

Pregătim o noua generaţie de voluntari 

pentru protejarea lumii mirifice                         

din sudul Banatului 

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în cooperare cu 
liceele GENERAL DRAGALINA din Oraviţa şi MATHIAS 
HAMMER din Anina, realizează în perioada octombrie 2015 – 
februarie 2016 un curs de agenţi ecologici voluntari care 
urmează a activa în cadrul proiectelor de protecţia 
mediului pe care GEC Nera le va implementa în anul 2016. 

 

 
Comunicarea în campaniile publice de informare, temă de curs 

realizată la Liceul GENERAL DRAGALINA din Oraviţa de către 
conf. univ. Ileana Rotaru. 

 

Acest curs este destinat  să creeze la elevii de liceu şi 
profesorii implicaţi în curs, abilităţi şi deprinderi necesare 
prestării unor activităţi ce vizează îmbunătăţirea stării 
factorilor de mediu şi a biodiversităţii în zona parcurilor 
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naţionale Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic Cheile – 
Caraşului precum şi a Parcului Natural Porţile de Fier. 

 

 Temă de curs privind comunicarea realizată la Liceul 
 MATHIAS HAMMER din Anina 

 

Activităţile în care vor fi implicaţi viitorii voluntari 
constau în monitorizarea alternativă a mediului, 
informarea populaţiei privind regimul activităţilor 
antropice în ariile naturale protejate, igienizarea ariilor de 
protecţie strictă şi specială din interiorul parcurilor şi 
rezervaţiilor naturale şi promovarea ecoturismului. 

În prima jumătate a lunii octombrie a.c. s-au 
desfăşurat întâlniri de curs în cadrul celor două licee.  
„Drumeţia şi ciclismul în natură sunt practicate de mulţi 
elevi din cadrul liceului nostru şi este normal să creem la 
cei tineri reflexe de a proteja patrimoniul natural în 
frumoasa zonă în care trăim” a spus profesorul Cosmin 
Ciorman la deschiderea cursului de la Liceul GENERAL 
DRAGALINA din Oraviţa iar profesorul Dumitru Boboescu a 
afirmat la deschiderea cursului de la Liceul MATHIAS 
HAMMER din Anina că „au început să dispară pădurile 
seculare din Parcul Naţional Senmenic – Cheile Caraşului 
iar aceasta nu trebuie să-i lase indiferenţi pe elevi” 

Cursul este frecventat de 84 de participanţi şi este 
destinat implicării unui număr mai mare de cetăţeni, în 
special a tinerilor din şcoli, în activităţi de voluntariat 
pentru protejarea şi conservarea  patrimoniului parcurilor 
naturale plasate în sudul Banatului. 

● 

Monitorizarea alternativă a mediului, o 

activitate specifică societăţii civile. 
Monitorizarea alternativă prin activităţi de voluntariat 

a stării stării mediului, în special a patrimoniului natural 
din zona parcurilor naţionale Semenic – Cheile Caraşului, 
Cheile Nerei – Beuşniţa şi a Parcului Natural Porţile de Fier, 
este activitatea de bază a Grupului Ecologic de Colaborare 
Nera.  

Prin această activitate voluntarii care activează în 
cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera colectează 
informaţii privind starea mediului din zona celor trei 
parcuri precum şi despre cele mai frecvente şi relevante 
activităţi antropice care agresează mediul natural şi 
construit din această zonă.  

Informaţiile sunt percepute la nivelul simţurilor umane 
de bază iar abilităţile de selectare a acestor informaţii, în 
funcţie de relevanţa lor pentru scopul propus, au fost 
dobândite de către voluntari în urma unui curs intern 
destinat acestui scop.  

Informaţiile colectate sunt înscrise în formulare (fişe) 
de monitorizare alternativă la care se anexează hărţi cu 
localizarea cazurilor urmărite şi imagini relevante privind 
fenomenele de agresiune.  

Pe baza acestor informaţii GEC Nera întocmeşte 
rapoarte periodice de monitorizare care includ concluzii 
privind starea mediului, în special starea patrimoniului 
natural, din zona monitorizată precum şi recomandări 
adresate autorităţilor direct reponsabile pentru stoparea 
acestor fenomene.  

Ulterior aceste rapoarte sunt distribuite şi altor factori 
implicaţi în protecţia mediului precum agenţi economici, 
primării, ONG-uri, populaţia locală, presă etc.  

In ce priveşte autorităţile publice direct reponsabile de 
protecţia mediului acestora li se cere, în baza Legii 
544/2001, un punct de vedere în legatură cu acţiunile pe 
termen scurt şi mediu ce urmează a fi întreprinse pentru 
stoparea agresiunilor împotriva mediului din aria 
parcurilor.  

Rapoartele de monitorizare au rolul de a furniza 
autorităţilor informaţii alternative/complementare ce 
provin din zona societăţii civile cu scopul de a contribui la 
fundamentarea de decizii corecte care să prevină şi să 
stopeze fenomenele de agresiune împotriva mediului din 
zona ariilor naturale protejate plasate în sudul Banatului. 

 

 
 

Monitorizarea poluării transfrontaliere cu praf de deşeuri 
miniere care provine de la iazul de decantare Tăuşani  - 

Boşneag din Moldova Nouă. 
 

În acelaşi timp, aceste rapoarte reprezintă o atitudine 
civică asumată de către GEC Nera şi o implicare în 
activităţi concrete destinate protecţiei mediului din aceste 
zone. 

 

                    Grupaj de ştiri realizat de Doina Mărgineanu  
 

 

Dragi prieteni ! Vă aşteptăm în paginile 
buletinului informativ ENVIRONMENT 

NEWS cu comentarii, propuneri, articole şi 
ştiri privind realizarea unei lumi mai 

curate în microregiunea Dunăre – Nera – 
Caraş. Materialele vă rugăm să le trimiteţi 

pe adresa de e-mail: gecneara@yahoo.com 
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Legende din Clisura de Sus a Dunării 
 

Localitatea Baziaş. Demult, arhiepiscopul Sava 
Nemanjić vede că o furtună năprasnică pe Dunăre nu se 

oprește… Își dă seama că trebuie să o oprească el… Vântul 
acesta e întotdeauna periculos… Dar dacă i-ar spune 

vântului câteva cuvinte? De exemplu, ar putea zice: Baș-

ziaș !, adică: chiar urli ? Ariepiscopul unește cele două 

cuvinte și îi dă numele locului: Baziaș… 
 

 
 

Gara din Baziaş în anul 1909 
 

Hotelul din Baziaş. Fostul hotel austriac din Baziaş este 
locul în care au locuit mari personalităţi ale epocii, precum 
împăraţi şi împărătese, regi şi prim-miniştri, scriitori şi 
artişti de geniu. Primul propietar al hotelului, Iosif 
Brandstetter, a pierdut într-o singură noapte la cărţi 
hotelul, un cazino şi nevasta după care s-a spânzurat. 

 

 
 

Ruinele Hotelului din Baziaş 
 

Stânca Baba Caia. Stânca este situată în apele Dunării 
în dreptul localităţii Coronini. Este locul în jurul căuia s-au 
ţesut mai multe legende. 

Una spune că un voievod sârb şi-ar fi legat nevasta de 
ea, spunându-i: „Babo, kaji se“, ceea ce ar însemna 
„Nevastă, căieşte-te“. Orgolioasă, în timp ce era 
scufundată în apă, aceasta în ultima ei clipă de viaţă ar fi 
ridicat degetul din apă în semn că rămâne neînduplecată. 
Ba mai mult, ea ar fi rugat vântul predominant în zonă, 
Coşava sau Gorniacul, să sufle mai tare şi să le aducă astfel 

aminte oamenilor că i-au făcut o mare nedreptate. De 
atunci, Coşava a pus mereu în dificultate, în dreptul 
stâncii, vasele care treceau pe Dunăre. 

O altă legendă aduce 
în prim-plan un căpitan 
al cetăţii Coronini, care 
ar fi răpit o cadână din 
haremul paşei din 
Golumbăţ, de pe celălalt 
mal al Dunării, şi ar fi 
fugit cu ea pe malul 
stâng. Numai că, în 
dreptul stâncii Baba 
Caia, el ar fi fost prins şi 
scurtat de cap. La rândul 
ei, fata a fost ţintuită de 
stâncă şi lăsată pradă 
corbilor, cu capul 
iubitului atârnându-i de 
gât. 

 

Peştera Gaura cu 
Muscă. Peştera  este 
situată pe malul stâng 
al Dunării la cca. 3 km 
mai jos de localitatea 
Coronini. Peştera a 
primit această denu-
mire deoarece, potrivit 
legendei, aici s-a nãscut 
teribila muscã colum-
bacã (culex columba-
censis) care în perioada 
evului mediu a fãcut 
ravagii în rândul 
animalelor. Musca s-a 
născut dintr-un cap al 
balaurului cu 3 capete 
ucis de Iovan Iorgovan 
,,braţ de buzdugan”. 
Legenda lui Iorgovan. 

Iovan   Iorgovan a fost 
un viteaz care a trăit 
demult pe meleagurile 

noastre. În acele 
timpuri trăia un balaur 
cu trei capete care a 
avut curajul să-l 
deranjeze pe viteazul 
Iovan Iorgovan. Acesta 
supărat a decis că 
trebuie să-l urmărească 
pe acest balaur şi să-l 
ucidă. În urmărire l-a 
prins pentru prima dată 
într-o strâmtoare din 
zona Valea Cernei unde 
s-a luptat cu el şi i-a 
tăiat un cap. Balaurul 
simţind că-l lasă 
puterile a fugit mai 
departe dar, pentru a 
doua oară a fost prins 
de viteaz şi şi-a mai 

Stânca Baba Caia 

Peştera Gaura cu Muscă 



pierdut un cap. În disperarea lui balaurul a fugit mai 
departe, dar pentru a treia oară a fost prins în zona 
apropiată localităţii Sviniţa de astăzi unde s-a luptat dar şi-
a pierdut şi cel de-al treilea cap şi a murit. Din trupul său 
s-a scurs mult sânge încât pământul s-a înroşit şi a rămas 
roşu până în zilele noastre, astfel valea în care a murit 
balaurul a primit numele de Valea Roşie .  

Cetatea Goubac. Despre numele cetatăţii Golubac 
(Golumbăţ) din Serbia, situată pe celălalt mal al Dunării în 
dreptul localităţii Coronini, există mai multe legende.  

 

 
 

Cetatea Golubac 
 

Una dintre ele spune că în Turnul Pălăriilor, care 

domina orasul, a fost ţinută captivă prințesa bizantină 
Elena. Ea a crescut porumbei pentru a-şi atenua 

sentimentul de singurătate și tristețe. 
● 

Rezervaţia naturală Buhui - Marghitas  
Rezervaţia are o suprafaţa de 979,00 ha şi face parte 

din Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului. 
Este amplasată pe teritoriul   administrativ al orasului  

Anina iar lungimea traseului  Anina – Marghitaş este de 7 
km. Accesul în rezervaţie se poate face de pe drumul 
judeţean Resita-  Anina. Din Anina se mrge pe drumul spre 
Cabana Maial iar în continuare spre lacul Buhui.   

Dintre atracţiile turistie ale rezervaţiei trebuie 
menţionate peştera Buhui, lacul Buhui, lacul  Mărghitaş,  
Valea Buhui, Peştera Porcului, Peştera de de la Haldină, 
cantonul silvic Buhui şi podul  Mediureca. 

Flora este reprezentată gainuşă (Potentilla 
micrantha), moartea purecelui (Inula conyza),  măseaua 
ciutei (Erythronium dens-canis), iarba negeilor (Sedum 
hispanicum), ghimpe (Ruscus aculateus), unghia ciutei 
(Ceterach officinarum P.veris-Anina-Sinculet), iedera 
(Hedera helix), ciubotica cucului (Primula veris), cornuţul 
bănăţean (Cerastium banaticum), spânzul verde 
(Helleborus odorus), clopoţei (Campanula crassipes),  
măciuca ciobanului (Echinops Banaticus), laleaua pestriţă 
(Fritillaria montana),  teiul alb (Tilia  tomentosa), liliacul 
(Syringa vulgaris), scaunul cucului (Dianthus giganteus), 
brânduşa (Crocus banaticus), micsandre (Erysimum 
saxosum) şi  poroinic (Orchis coriophora).  

Dintre mamifere au fost identificate  ursul (Ursus 
arctos arctos L.), râsul (Linx linx); pisica sălbatică (Felyx 
silvestris) şi lupul (Canix lupus)  iar dintre păsări  acvila 
(Aquila pomarina), gea neagră (Milvus nigrans), şerparul 
(Circaetus gallicus), striga (Tito alba), lăstunul (Apus 
melba), buha (Bubo bubo), rândunica roşcată (Hirundo 
daurica), câneparul (Carduelis canabiana) şi  cinteza 
(Frigilla coelebes). 

Reptilele sunt reprezentate de către guşter (Lacerta 
viridis), şopârla de câmp (Lacerta agilis), şopârla de ziduri 
(Lacerta muralis maculiventris), vipera cu corn (Vipera 
ammodytes) iar peştii de fâşă (Cobitis elongata) şi ştreber 
(Zingel streber).  

● 

În Serbia a fost înfiinţată  

rezervaţia Caraş – Nera 
Adunarea Provinciei  Voivodina din Serbia a hotărât cu 

ocazia celei de a 40 sesiuni înfiinţarea rezervaţiei naturale 
Caraş – Nera ca zonă de protecţie cu importanţă 
excepţională.  

Aceasta are o suprafață de 1.541 de hectare şi este 
situată la graniţa cu România pe teritoriul comunei Bela 
Crkva (Biserica Albă). Arie protejată se întinde pe malul 
drept al râului Nera şi de-a lungul râului Caraş şi include şi 
zona de nisipuri Mali Pesak situată între aceste două râuri. 

Conform evaluărilor Institutului Regional pentru 

Protecția Naturii din Novi Sad această rezervaţie este 

eligibilă pentru a fi plasată sub protecție ca o zonă 
protejată de categoria a II-a. 

Valorile de bază ale patrimoniului natural al 
rezervaţiei Caras – Nera sunt meandrele părăsite ale râului 
Caraş şi  habitatele râului Nera precum nisipuri, dune şi 
stepe care sunt o prioritate pentru protecţia naturii în 
Europa Centrală.  

Râul Nera este şi un coridor ecologic de importanță 

internațională de-a lungul frontierei dintre Serbia și 
România, prin conectarea Carpaţilor la Câmpia Panonică. 

Este momentul ca pe malul stâng al râului Nera, la 
graniţa cu Serbia,  să fie constituită şi în România o 
rezervaţie similară pentru a putea vorbi despre o protecţie 
transfrontalieră a valorosului ecostem din această zonă. 

 

UMOR.... RURAL ! 
 

 
 

Un ardelean își cumpără un binoclu și vine să-l arate la 
vecin ca să se fălească.  

-Uite cu binoclu ăsta poți să vezi orice, oricât de 
departe ar fi.  

-Mă tu te lauzi! 
-Cum să  mă laud. Uite, ieri te-am văzut pe dealul 

unde te-ai dus cu oile, cum te drăgăleai cu nevastă-ta.  
-Poţi să-l arunci ! 
-De ce mă ? 
-Cum să mă vezi ? Eu ieri fost-am dus la Cluj !  

Material realizat în cadrul proiectului “Voluntariat  pentru protejarea lumii mirifice din  
sudul Banatului” finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România;  
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 
granturilor SEE 2009 – 2014;  

 


