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(Munţii Vârşeţului)

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera Oraviţa în 
parteneriat cu Agenţia de 
Dezvoltare Socio-Economică a 
judeţului Caraş - Severin, 
Consiliul Local Moldova Nouă, 
Agenţia Turistică a Comunei 
Veliko Gradişte, Asociaţia 
SKOLA PLUS Bela Crkva şi 
Societatea Ecologică EKO 
BREG Vrsac implementează în 
perioada decembrie 2006 –
noiembrie 2007 proiectul 
Contribuţii la îmbunătăţirea 

managementului ariilor naturale protejate din zona de frontieră 
a microregiunii Dunăre - Nera – Caraş cofinanţat de Uniunea 
Europeană în cadrul Programului de Vecinătate  România – Serbia 
2004 -2006. 

Pregătirea activităţii de monitorizare la sediul Şcolii de 
Chimie şi Medicină Vrsac

În România, acest program este derulat prin Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, ca Autoritate 
Contractantă şi Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 
Timişoara (BRCT Timişoara).

Valoarea totală a bugetului alocat proiectului, este de 45.679 
euro din care 41111 euro reprezintă finanţare nerambursabilă 
oferită în procent de 75% de către Comisia Europeană şi respectiv 
de 25% de către Guvernul României.

În cadrul implementării proiectului, în data 18 iulie a.c., în 
Parcul Natural Munţii Vârşeţului (Vršačke Planine) a avut loc  o 
monitorizare alternativă a stării factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii din această arie naturală protejată. La activitate au 
paticipat voluntari ecologişti de la Grupul Şcolar Industrial 
Moldova Nouă, Liceul Eftimie Murgu Bozovici, Liceele din 
Oraviţa, ŠKOLA PLUS Bela Crkva, EKO BREG Vršac şi Liceul 
de Chimie şi Medicină Vršac, care în momentul de faţă sunt 
voluntari legitimaţi în cadrul Centrului transfrontalier de 
voluntariat al GEC Nera.

Pe baza formularelor de monitorizare ecologică, completate  
de voluntari cu această ocazie, GEC Nera a întocmit un raport de 
monitorizare ce a fost pus la dispoziţia autorităţilor din Serbia cu 
responsabilităţi în domeniul protecţiei naturii.  

In cadrul activităţii de monitorizare a fost  realizată şi o 
igienizare a traseelor din zona turistică Kula Vršac.

●
Campanie de voluntariat pentru distribuirea informaţiei 
necesare implementării acquis-ului comunitar de mediu  
în gospodăriille/microfermele ţărăneşti din mediul rural.

Grupul Ecologic de Colaborare NERA în parteneriat cu 
Instituţia Prefectului judeţul Caraş – Severin şi cu Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Reşiţa implementează începând cu luna  
octombrie 2006 proiectul “Parteneriat ONG – autorităţi locale, 
destinat  implementării aquis-ului  comunitar de mediu la nivelul 
gospodăriilor ţărăneşti din zona rurală a parcurilor naturale ale 
Banatului de Sud”. Până la sfârşitul lunii septembrie 2007 
proiectul a fost finanţat de  Uniunea Europenă prin programul 
Phare 2004 Societatea Civilă, Componenta 2 – Adoptarea şi 
implementarea acquis-ului comunitar, cu suma de 26913 euro 
urmând ca după încheierea proiectului, GEC Nera împreună cu 
partenerii săi să asigure resursele necesare continuării 
implementării acestui proiect.

Scopul proiectului, este acela de a accelera procesul de 
implementare a reglementărilor acquis-ului comunitar de mediu, la 
nivelul gospodăriilor ţărăneşti din 14 localităţi aparţinând  zonei 
rurale a parcurilor naturale Cheile Nerei – Beuşnita şi Porţile de 
Fier.  

In lunile  iulie - septembrie  a.c voluntarii GEC Nera, au 
continuat  campania de informare la domiciliu a cetăţenilor care în 
mod tradiţional îşi desfăşoară activitatea în gospodării ţărăneşti din 
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zona Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa  situate pe teritoriul 
comunelor Sasca Montană, Şopotu Nou, Ciclova Română, 
Sicheviţa, Berzasca, Coronini, Pojejena, Socol, Bozovici, Dalboşeţ, 
Bănia şi Lăpuşnicu Mare.

Voluntarii GEC Nera, în campanie de informare la 
domiciliu a  cetăţenilor din satul Ciclova Montană

In cadrul campaniei au fost distribuite broşuri şi pliante 
elaborate în cadrul proiectului, care au oferit cetăţenilor informaţii 
juridice, tehnice şi financiare privind oportunităţile de finanţare a 
măsurilor de implementare a acquis-ului comunitar de mediu..

Cu ocazia acestei campanii voluntarii au făcut şi o promovare a
punctelor de consiliere si consultanţă destinate accelerării 
implementării acquis-ului comunitar de de mediu care funcţionează 
în cadrul fiecărei primării şi care au fost înfiinţate  în perioada 
februarie – mai a.c în cadrul desfăşurării  proiectului..

               Mariela Sturza– coordonatorul centrului comun de 
                voluntariat al microregiunii Dunăre –Nera – Caraş

ACTIVITĂŢI ÎN MICROREGIUNEA 
DUNĂRE - NERA – CARAŞ

Puncte rurale de consiliere si consultanţă destinate 
accelerării implementării 

acquis-ului comunitar de de mediu 
Incepând cu luna mai 2007, în 14 centre de comună de pe raza  

parcurilor naturale  Cheile Nerei – Beuşnita şi Porţile de Fier au fost 
infiinţate   Puncte Locale de consiliere şi consultanţă, destinate 
accelerării implementării acquis-ului comunitar de de mediu. 

Punctul local de consiliere şi consultanţă Sasca Montană

In cadrul acestor puncte, cetăţenii din mediul rural găsesc 
informaţiile necesare realizării de lucrări, istalaţii sau documentaţii 
de autorizare a diferitelor activităţi în vederea conformării 
gospodăriilor proprii la normele acquis-ului comunitar de mediu.

Materialele informative sunt furnizate de GEC Nera, APM 
Reşiţa şi Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş – Severin, iar periodic 
specialiştii din cadrul acestor instituţii se întâlensc cu cetăţenii 
pentru a le oferi consiliere şi consultanţă gratuită în vederea 
rezolvării unor probleme concrete de mediu, din incinta 
gospodăriilo/fermelor individuale.

Până la sfârşitul lunii septembrie această activitate a beneficiat 
de o cofinanţare din partea UE în cadrul programului Phare 2004 
Societatea Civilă, Componenta 2 – Adoptarea şi implementarea 
acquis-ului comunitar.

Începând cu luna octombrie 2007, punctele locale de consiliere 
vor primi  în continuare materiale informative de la cele trei 
instituţii însă, consilierea şi consultanţa directă va putea fi oferită 
cetăţenior doar în centrele de informare din cadrul Primăriilor 
Moldova Nouă, Dalboşeţ şi la sediul GEC Nera din Oraviţa. 

●
Un plan comun de management pentru rezervaţia 
naturală transfrontalieră Balta Nera – Dunăre & 

Labudovo Okno

Vineri  31 august a.c., la Sasca Montană, judeţul Caraş 
Severin, a avut  loc  întâlnirea grupului comun de lucru România –
Serbia  pentru îmbunătăţirea managementului ariilor naturale 
protejate din zona de frontieră a MRDNC. 

Întâlnirea de la Sasca Montană a grupului comun de 
lucru România – Serbia

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul implementării 
proiectului Contribuţii la îmbunătăţirea managementului ariilor 
naturale protejate din zona de frontieră a microregiunii Dunăre -
Nera – Caraş (MRDNC)

Grupul comun de lucru a dezbătut şi adoptat conţinutul 
documentului „ Elementele unui plan comun de management al 
rezervaţiei naturale transfrontaliere Balta Nera - Dunăre & 
Labudovo Okno „  care include propuneri destinate armonizării 
planurilor de management ale Parcului Natural Porţile de Fier 
(România) şi Rezervaţiei Naturale Deliblatska Pesčara (Serbia) în 
scopul unei administrări unitare, în conformitate cu Convenţia de 
la Ramsar, a ecostemului deltei râului Nera situat de o parte şi de 
alta a frontierei dintre România şi Serbia

La întîlnire vor participa reprezentanţi ai GEC Nera, 
Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier, Administraţiei 
Vojvodinašume, Instituţiei Prefectului, Judeţul Caraş – Severin, 
CL. Socol, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Reşiţa, Universităţii 



„ Eftimie Murgu” Reşiţa, Universităţii de Ştiinţe Agricole a 
Banatului Timişoara, Televiziunii Române Timişoara şi ai ONG-
urilor din România şi Serbia.    

Odată adoptat, documentul „ Elementele unui plan de 
management al rezervaţiei naturale transfrontaliere Balta Nera -
Dunăre & Labudovo Okno „  va fi distribuit tuturor instituţiilor 
interesate în realizarea unei cooperări transfrontaliere destinate 
conservării ecosistemelor de la confluenţa râurilor Caraş şi Nera cu  
fluviul Dunărea.

                                            Echipa ENVIRONMENT NEWS

Lumea mirifică a microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş

REZERVAŢIA NATURALĂ 
DELIBLATSKA PESCARA 

(DUNELE DELIBLATO)
Date generale

În partea de sud-est a Câmpei Panoniei, în Banatul sârbesc se 
află cele mai mari dune de nisip din Europa continentală. Ele au 
luat naştere  în timpul erei glaciare prin puternica depunere a 
stratului  de nisip format din carbo-silicat. În timpurile moderne, 
vântul Coşava a  modelat un relief de dune, care se află  
aproximativ între 70 m şi 200 m  desupra mării. Clima temperat 
continentală, lipsa cursurilor de apă de suprafaţă  şi solul nisipos 
au creat un climat propice pentru vieţuitoare , grupate  în zona 
geografică specială denumită Deliblaticum.

 Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape  35.000 
hectare de teren în care   este aplicat un regim de protecţie pe trei 
nivele.

Vegetaţia şi flora este de patru categorii: forestieră, de 
nisip (deşert),  de stepă, şi de mlaştină. Aici întâlnim bujorul 
banăţean (Paeonia officinalis subsp.), oţetarul (Rhus continus),
laleaua pestriţă  (Fritillaria degeniana), pelinul (Artemisia 
pancicii), clocoticiul (Rindera umbelata), măciuca ciobanului –
varietatea banatica (Echinops banaticus), bujorul (Paeonia 
tenuifolia), ruscuţa de primăvară (Adonis vernalis)

Fauna este prezentă în funcţie de tipurile de vegetaţie şi floră 
menţionate mai sus. În rezervaţie trăiesc şi  peste 1200 specii de 
insecte. 

Dintre reptile trebuie menţionate  guşterul de stepă (Podarcis 
taurica), şarpele de apă (Coluber caspius), guşterul (Lacerta 
viridis), broasca de uscat (Pelobates syriacus) iar dintre păsări 
şoimul dunărean (Falko cherrug), acvila de câmp (Aquila 
heliaca), acvila de copaci (Aquila pomarina), viesparul (Pernis 
apivorus), pasărea ogorului (Burchinus oedicnemus), cormoranul 
mic (Phalacrocorax pygmaeus), colonii de lăstuni de mal (Riparia 
riparia).
Fauna terestră este reprezentată de veveriţele de stepă (Sicista 
subtilis), orbetele (Spalax leucodon), popândăul (Scirius citelus),
liliacul cărămiziu  (Myotis emarginatus), lupul (Canis lupus),
lynxul (Linx linx)

●
Legenda lacului Ochiu Bei

Se spune că în vremea stăpânirii Banatului de către Imperiul 
Otoman, un tânăr bei, plecat la vânătoare, ajunge în ţinuturile 
mirifice ale Cheilor Nerei.

Lacul Ochiu Bei

Frumuseţea acestor locuri îl uimeşte pe tânăr. Vrăjit de câte 
minunăţii adunate la un loc întâlneşte, beiului îi pare că a nimerit 
într-o lume de vis.

 Apele Nerei, pădurile, vânatul, peştii, cascadele, peşterile, 
munţii, stâncile, pajiştile înflorite îl uimesc şi-l înfioară pe tânăr. 

Şi…ca şi când toate aceste minuni, aşezate preafrumos 
împreună,  n-ar fi fost de-ajuns, tânărul bei întâlneşte o fată a 
locurilor, o ciobăniţă, a cărei frumuseţe, cel puţin egală cu cea a 
ţinutului, îl face să cunoască dragostea. 

El hotărăşte ca frumoasa ciobăniţă să-i devină soţie. Iubirea 
celor doi avea să depăşească graniţele ţinutului şi să ajungă la 
urechile paşei, tatăl tânărului bei. Acesta hotărăşte că nu o fată 
valahă îi va fi noră şi pune la cale uciderea ei.

Jungherul îi va străpunge inima, iar lacrimile durerii vor 
umple valea… Lacrimile ce au curs din ochii beiului, au format un 
lac. „Ochiu Beiului” e numele pe care îl poartă şi astăzi lacul.
Frumuseţea aproape ireală a acestuia înfioară şi acum sufletele 
iubitorilor de natură ce ajung în Cheile Nerei. 

Apariţia, misterioasă aproape, a lacului în peisaj te face să 
gândeşti că însuşi Dumnezeu a iubit aceste locuri, de vreme ce le-a 
creat atât de frumoase. Aici, „a iubi”, pare a fi o stare atât de 
firească încât, constituie, poate, chiar „sâmburele de adevăr” al 
legendei.

Constantin Creţu - Asociaţia SPEO CARAŞ

Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile buletinului informativ 
ENVIRONMENT NEWS cu comentarii, propuneri, articole şi ştiri 
privind activitatea partenerilor din România şi Serbia destinată 
realizării unei lumi mai curate în microregiunea Dunăre – Nera –
Caraş. Materialele vă rugăm să le trimiteţi pe adresa de e-mail: 
gecneara@yahoo.com

Stepa din Deliblatska Pescara



Veliko Grdişte – sediul Consiliului Local

LOCALITĂŢILE MICROREGIUNII 
DUNĂRE – NERA- CARAŞ

                                  BOZOVICI
        La o depărtare de 30 km de Anina, —pe şoseaua naţională 
ce trece de-a lungul Minişului — în depresiunea de la confluenţa 
acestui râu cu Nera, se află aşezată liniştita localitate, Bozovici. La 
prima vedere îţi pare mai mult un târg mare deschis, în care 
pătrund în afară de şoseaua dinspre Anina încă 2 şosele: una ce 
vine dinspre Oraviţa peste Cărbunari şi alta dinspre Valea Cernei 
prin Băile Herculane-Mehadia.

Importanţa sa militară, pe timpul regimului austro-ungar —
ca localitate aproape de graniţă — ne-o dovedeşte solida clădire a 
cazărmii încă existentă, care a fost construită pe timpul Mariei 
Thereza ,pentru regimentul 13 grăniceresc. 

În mijlocul comunei rămâi plăcut impresionat de frumosul 
parc comunal.

Ca să ai o frumoasă panoramă a comunei, precum şi o vedere 
mai întinsă asupra pitorescului dimprejur, trebuie neapărat să faci 
ascensiunea pe Dealul Celor 3 Craci, zis şi al Calvarului.

Odată ce ai ajuns în vârf,  se desfăşoară înaintea ochilor 
privelişti cu adevărat fermecătoare. Spre Nord zăreşti apărând în 
orizontul depărtat, într-o culoare albăstruie, melancolicul munte 
Semenic.  Spre Vest zăreşti muntele Pleşiva, înalt de 1.144 m, ce 
concurează în frumuseţe cu Semenicul. 

Pe o rază de 15—20 km, se 
întinde frumoasa ţară a Almăjului, 
acoperită de păduri seculare, 
alternând cu livezi şi ogoare 
întinse, de grâu şi porumb, 
străbătută cam diametral de 
sălbaticul curs al Nerei.

Printre localităţile 
microregiunii, situate în Valea 
Almăjului  amintim : Bănia, 
Gârbovăţ, Şopotul Vechi, Şopotul 
Nou, Dalboşeţ, Moceriş şi 
Lăpuşnicul-Mare. 

Judecând numai după bogăţia 
solului cu îmbrăcămintea lui de 

păduri, livezi şi cereale, se poate spune pe drept cuvânt că, pare o 
ţară binecuvântată de Dumnezeu. 

●

VELIKO GRADIŠTE
La poalele  Carpaţilor şi 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.

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, 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, culturii şi  
sportului. 

                    Cornel Popovici Sturza – preşedinte GEC Nera

Umor rural……

Pe drum, în Ardeal, într-o zonă turistică, Ion şi Ghio‘ mânau 
oile la păşune. Din urmă vine o maşină înmatriculată în Uniunea 
Europeană, care opreşte, iar din ea coboară un turist şi, în mod 
politicos,  încearcă să le explice ciobanilor, în franceză, engleză, 
germană şi italiană că nu au voie să blocheze circulaţia cu turma 
de oi. 

Nu se înţeleg. 
Turistul urcă în maşină, întoarce şi pleacă în trombă.
Ion către Ghio‘:
-Măi Ghio‘ ! Văzut-ai ce om deştept ? O vorbit în patru limbi.  
-No‘ şi la ce i-o folosit ?

●
Dialog  pe teme europene în Ardeal:
- Ai auzit că în Olanda mortul se îngroapă cu 5 popi ?
-Apoi şi pe la noi  pe la Cluj tot aşa, da popii să ştii că-i lăsăm
afară.

Publicaţie realizată în cadrul proiectului „Contribuţii la 
îmbunătăţirea managementului ariilor naturale protejate 

din zona de frontieră a microregiunii Dunăre - Nera –
Caraş” finanţat prin Programul de Vecinătate România –
Serbia, Phare CBC  2004, RO 2004/016 - 943.01.02.07

GRUPUL ECOLOGIC DE COLABORARE  NERA  
325600 Oraviţa, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul Caraş – Severin 

Tel./fax +4 0255 572026, +4 0722 437197, www.gecnera.ro , 
gecnera@yahoo.com

Data editării: octombrie 2007

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Programul de Vecinatate România - Serbia 2004-2006 are ca obiectiv 
general atingerea unei dezvoltări economico-sociale echilibrate în zona 
de graniţă dintre România şi Serbia prin aplicarea principiilor cooperării 
transfrontaliere şi este derulat în România prin Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Locuinţei ca Autoritate Contractantă şi Biroul 
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara (BRCT 
Timişoara)

Monumentul eroilor


