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Reabilitări de „unică folosinţă” făcute în iunie 
2010 de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale pe DN 57 între                             
Oraviţa şi Răcăşdia  

 

EVENIMENTE ŞI 
ACTIVITĂŢI 

 

STOP poluării 
transfrontaliere pe 
Dunăre cu deşeuri 

miniere ! 

Grupul Ecologic de 
Colaborare Nera 
implementează în perioada 17 
decembrie 2010 – 16 
decembrie 2011, proiectul de 
interes public  „Poluarea 
transfrontalieră cu deşeuri 
miniere pe Dunăre, realitate 
şi în acelaşi timp bombă 
mediatică” care este destinat 
reducerii poluării cu deşeuri 
miniere antrenate de vânt de 
pe teritoriul oraşului Moldova 
Nouă, a comunei Pojejena din 
România şi de pe teritoriul 
comunelor Veliko Gradište şi 
Bela Crkva din Serbia. 

Proiectul este 
implementat în parteneriat cu 
asociaţia NVO Škola Plus  
"Dositej Obradović" din Bela 
Crkva şi Consiliul Local al 
comunei Pojejena  fiind 

finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România -Republica Serbia. 

Bugetul total al proiectului este de 62775 Euro din care 
51784 Euro reprezintă cofinanţare din partea Uniunii 
Europene, 5634 Euro reprezintă cofinanţare din partea 
Guvernului Romaniei iar 5357 Euro reprezintă cofinanţare din 
partea GEC Nera şi a partenerilor. 

În 21 decembrie, la sediul NVO Škola Plus  din Bela Crkva 
şi în 17 ianuarie 2011, la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Reşiţa au avut loc  prezentări publice ale proiectului 
la care au participat factori interesaţi în reducerea poluării 
transfrontaliere cu  
deşeuri miniere ,care provine de la iazul de decantare a 
apelor de mină Tăuşani – Boşneag aparţinând SC MOLDOMIN 
din Moldova Nouă.   

 
Moldova Nouă – un oraş sufocat periodic de praful deşeurilor 

miniere 
● 

Lipsa de transparenţă în derularea achiziţiilor      
publice de mediu, încurajează  fraudarea                

fondurilor publice. 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu 

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin,a derulat în 

perioada ianuarie – noiembrie  2010 proiectul NU corupţiei 
în procesul de achiziţii publice destinat protecţiei 
mediului în cadrul programului de finanţare Facilitatea de 
Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului 
societăţii civile în lupta împotriva corupţiei  finanţat de 
Uniunea Europeană.  

În data de 17 ianuarie 2011, la sediul din Reşiţa a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin a avut loc 
o prezentare publică a rezultatelor proiectului şi a 
concluziilor activităţii de monitorizare a achiziţiilor publice 
destinte protecţiei mediului, realizată în 29 de comune şi 3 



oraşe din judeţul  Caraş – Severin. 
Deficitul de transparenţă, prezent în majoritatea 

cazurilor de achiziţii monitorizate, are următoarele cauze: 
-Personalul instituţiilor administraţiei publice locale, în 

special a celor din mediul rural,  care este  implicat în 
derularea proceselor de achiziţii publice destinate protecţiei 
mediului, nu cunoaşte/nu aplică în suficientă măsură 
legislaţia destinată asigurării transparenţei achiziţiilor. 

-În perioada anilor 2007 – 2010 legislaţia primară în 
domeniul achiziţiilor publice a fost modificată în mod 
frecvent. Legislaţia terţiară (manuale, ghiduri etc.) în ce 
priveşte asigurarea transparenţei achiziţiilor nu a ţinut pasul 
cu aceste modificări. 

-Din cauza lipsei de resurse financiare instituţiile 
administraţiei publice locale au acces limitat la consultanţă 
de specialitate în ce priveşte asigurarea transparenţei 
achiziţiilor publice. 

-Colaborarea între autorităţile contractante care 
derulează procese de achiziţii publice şi 
autorităţile/instituţiile publice din sistemul achiziţiilor 
publice este insuficientă. Din această cauză distorsiunile în ce 
priveşte asigurarea transparenţei care apar în procesul de 
achiziţii publice sunt frecvente. 
       Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice al 
GEC Nera 
 

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A 
MICROREGIUNII 

 DUNĂRE – NERA – CARAŞ 
 

Start în anul de voluntariat 2011. 
Grupul Ecologic de Colaborare Nera implementează în 

fiecare an, în perioada aprilie – noiembrie, proiectul de 
interes public  „Voluntariat pentru protejarea lumii mirifice 
din sudul Banatului” destinat prestării unor activităţi ce 
vizează îmbunătăţirea stării factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii în zona ariilor naturale protejate Parcul Natural 
Porţile de Fier, Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, Parcul 
Naţional Semenic Cheile – Caraşului, Parcul Naţional Đjerdap, 
Rezervaţia Naturală Specială Deliblatska Peščara (Dunele 
Deliblata) şi Parcul Natural Regional Vršačke Planine (Munţii 
Vârşeţului) situate în microregiunea de colaborare 
transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş, atât pe teritoriul 
României cât şi al Serbiei.  

 

 
În 9 decembrie 2010 anul de voluntariat 2011 a fost lansat  la 

Grupul Şcolar Agricol Oraviţa iar.... 
 

În luna deembrie 2010 au fost selectaţi un număr de 93 de 
candidaţi pentru activităţile anului de voluntariat 2011. 
Aceştia sunt în majoritate elevi de liceu, studenţi şi cadre 
didactice care îşi desfăşoară activitatea în  Grupului Şcolar 
Agricol din Oraviţa, Grupul Şcolar „Mathias Hammer“ Anina, 

Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă, Liceul „Dositej 
Obradović“ Bela Crkva, Asociaţia Speo Caraş şi universităţile 
din Timişoara.   

În perioada decembrie 2010 – aprilie 2011, candidaţii la 
voluntariat sunt implicaţi într-un training de formare a unor 
abilităţi necesare   monitorizării alternative a mediului şi a 
relizării unor campanii publice de informare. Training-ul 
include sesiuni de informare urmate de aplicaţii practice în 
localităţi şi pe traseele parcurilor şi rezervaţiilor naturale 
din Microregiunea Dunăre – Nera – Caraş. 

 

 
.....în 21 decembrie 2010 a fost lansat la NVO Škola Plus 

„Dositej Obradović“  din Bela Crkva 
 

La finanlul training-ului cursanţii vor fi seminarizaţi iar 
celor care se califică pentru poziţia de agent ecologic 
voluntar  le vor fi încheiate contracte de voluntariat urmând 
ca până la sfarşitul anului 2011 să realizeze misiuni de 
voluntariat de  minim 15 ore/ lună finanţate în cadrul 
Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România -
Republica Serbia. 

● 
Ecoturism în anul  2011  la GEC Nera    

Călătorule ! Eşti în lumea mirifică  din sudul Banatului ! 
La plecare, nu lua cu tine  decât imaginile acestei lumi şi 

lasă aici doar urmele paşilor tăi ! 
Acesta este mesajul cu care voluntarii de la GEC Nera îi 

întâpină pe turiştii veniţi să vizite parcurile 
şi rezervaţiile naturale din sudul Banatului. 

De fapt pentru turismul practicat în 
interiorul ariilor naturale protejate s-a 
adoptat în ultimii ani termenul de ecoturism 
care presupune o grijă deosebită din partea 
vizitatorului pentru protecţia şi conservarea 
patrimoniului natural al acestor zone dar şi 
o atitudine specifică  a operatorilor de 
turism şi a autorutăţilor publice în ceea ce 
priveşte principiile şi criteriile de practicare 
a acestui tip de turism, criterii care în cele 
mai multe cazuri sunt diferite faţă de 
modalităţile obişnuite de practicare a 
turismului. 

Dacă, în ceea ce  priveşte atitudinea şi 
activităţile permise vizitatorului în 
interiorul ariilor naturale protejate regulile 
sunt clar stabilite de către administraţiile 
parcurilor  în cadrul aşanumitului 
regulament de vizitare, autorităţile publice 
şi operatorii locali de turism ştiu puţine 
lucruri despre modalităţile de practicare a 
ecoturismului. 

În cazul ecoturismului trebuie să existe 
"o poveste  adevărată" despre natură care să 

Ghizii 
ecoturismului 
în anul 2011 

 

 
Iulia Grumeza 

 
Alexandra 

Mezinu 

 
Laura Pop 



fie  interpretată educativ iar activităţile 
turistice, de regulă,  trebuie să respecte 
urmatoarele criterii: 

•parte din venituri şi  acţiuni  să fie 
direcţionate spre conservarea naturii şi a 
zonelor protejate; 

•mare parte din veniturile  de  pe 
urma turismului să rămână populaţiei 
locale; 

•activităţile turistice trebuie să aibe 
caracter educativ atât pentru turişti cât şi 
pentru localnici; 

•influenţa negativă asupra mediului 
trebuie să fie minimă; 

Pentru promovarea acestor criterii în 
rândul turiştilor, operatorilor de turism şi 
autorităţilor administraţiei locale GEC Nera 

implementează în fiecare an, în perioada mai – septembrie, 
proiectul pilot MAREA HOINĂREALĂ. 

Pregătirea pentru anul turistic 2011 a acestui proiect a 
început încă din luna ianuarie a.c. cu un curs de ghizi pentru 
practicarea ecoturismului la care participă tineri voluntari 
legitimaţi  ai GEC Nera din cadrul Grupului Şcolar Industrial 
Moldova Nouă, Grupului Şcolar „Mathias Hammer” Anina 
precum şi tineri din zonă care studiază în cadrul 
universităţilor din Timişoara. Aceştia cunosc bine zona ariilor 
naturale protejate din sudul Banatului şi au o experienţă 
relevantă în monitorizarea alternativă a mediulului. 

Alin Şuşam – coordonator al centrului de voluntariat  al 
GEC Nera 

              

 
FORUMUL VOLUNTARILOR 

Negru Adrian – Bozovici: Eu am legitimaţie de voluntar 
pe care mi-aţi dat-o în anul 2008 când eram elev la liceul din 
Bozovici dar în ultimii trei ani la noi nu s-au mai făcut 
activităţi.Imi plac mult drumeţiile şi întrebarea mea este: 
pot activa în anul 2011 ca voluntar în cadrul GEC Nera ? 

Echipa Environment News: Da, din păcate nu am reuşit 
să colaborăm în ultimii ani cu liceul din Bozovici la nivelul 
necesar pentru a avea o echipă de voluntari şi acolo 

Nu este suficient să ai o legitimaţie de voluntar deoarece, 
în funcţie de nevoile GEC Nera, noi reluăm în fiecare an unele 
părţi din training-ul pe care l-ai făcut şi tu. Pentru anul de 
voluntariat  2011 trainig-ul a început în luna decembrie 2010 
şi are la bază creşterea competenţelor voluntarilor pentru 
activitatea de monitorizare alternativă a mediului .....deci nu 
a competenţelor pentru drumeţii. 

În cazul în care, în decembrie 2011, vom relua 
colaborarea cu Liceul Bozovici ne vom bucura să fi din nou 
alături de noi. 

 

Lumea mirifică a Microregiunii  
 Dunăre – Nera – Caraş. 

 

CHEILE CARAŞULUI 
Remarcabile prin lungimea de 19 km şi sălbăticia lor, 

Cheile Caraşului au caracteristic versanţii cu pereţi calcaroşi, 
cu vegetaţie abundentă, grohotişuri, izvoare carstice , peste 
500 de peşteri şi avene. Valea Caraşului este încadrată de 
platouri calcaroase cu numeroase doline, unele de mari 
dimensiuni şi câmpuri de lapiezuri. Pe aceste platouri, 
comunitatea croată are plantaţii de pruni şi numeroase sălaşe 
cu animale. Zona poate fi vizitată doar pe traseul turistic 
Reşiţa - Gura Golumbului, marcat cu bandă albastră sau pe 
traseul turistic Crucea Iabalcei - Poiana Prolaz, marcat cu 
triunghi roşu.  

Principalele obiective 
turistice ale traseului sunt 
următoarele: Peştera de 
după Cârsa, Peştera 
Liliecilor,  Poiana Liliecilor, 
Izbucul la Nuci, Peştera 
Cioploaia, Peştera cu 
Gururi, Peştera  de sub 
Cetate, Peştera Cervenia, 
Peştera Gradinca, Peştera 
cu Fereastră,Peştera Hotel 
Grota, Poiana Prolaz, 
Peretele calcaros Zabal, 2 
trasee de alpinism,  Platoul 
Belvedere, Avenul Groapa 
Iepii, Avenul Mare, Avenul 
de la Prunii lui Miclea, 
Peştera Comarnic.  

 
 

BAZIAŞ 
Când spui Baziaş, îţi aduci imediat aminte de două lucruri 

învăţate la şcoală: la Baziaş intră Dunărea pe teritoriul 
României; 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 pământurile 
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, de a tăia lemne 
din pădurile mănăstirii, ei 
fiind şi scutiţi pentru o 
vreme de impozite.  

Din nefericire, incursiunile armate turceşti au avut 
influenţe negative asupra aşezării, dat fiind faptul că sătenii 
(perneavorii) 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 Confiniului 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  hotel şi un 
cazinou. 

Din nefericire, în clipa de faţă Baziaşul mai trăieşte 
doar prin istorie, regimul comunist retezându-i orice 
speranţă de viitor. E greu de crezut că se vor găsi investitori 
care să-l ridice la strălucirea de odinioară. 

 
Livia Ungurean 

 
Andeea 
Vidinaru 

Lumea misterioasă a  Cheilor 
Caraşului 

Baziaş - Mănăstirea Sf. Sava 



PARCUL NAŢIONAL ĐERDAP  
Parcul Naţional Đerdap se întinde de-a lungul malului 

drept al fluviului Dunărea de la  cetatea Golubac (din dreptul 
stâncii Baba Caia de la Coronini din România) la barajul de 
lângă Sip (în dreptul localităţii Gura Văii din România). Parcul 
are o suprafaţă de 640 kilometri pătraţi iar administraţia se 
află în oraşul Donji Milanovac pe Dunăre.  

Caracteristica principală şi atracţia naturală a  Parcului 
Naţional Đerdap este defileul Đerdap - faimoasele Porţi de 
Fier -  care sunt o grandioasă poarta de acces prin versantul 
sudic al munţilor Carpaţi. Este deasemenea locul în care se 
află cea mai lungă şi cea mai mare acumulare hidrografică, 
din Serbia.  

Clisura Đerdap, care este de circa 100 kilometri lungime 
(de la Golubac la Tekija), este de fapt o vale compusă din 
patru sectoare de chei: Gornja Klisura (Clisura de Sus), 
Gospođin Vir (Vartejul doamnei), Veliki şi Mali Kazan 
(Cazanele mari si Cazanele mici) şi Sipska Klisura (Clisura Sip), 
separate între ele prin ravene . În Gospođin Vir adâncimea 
Dunării este 82 m în timp ce albia în zona Cazanelor are o 
adâncime de până la 150 m. Stâncile de pe canionul din 
Cazane au o inalţime de  aproximativ 300 de metri. 

 Teritoriul parcului naţional are desemenea  o serie de 
alte caracteristici importante: o mare diversitate de floră şi 
faună, împrejurimi şi peisaje atractive, monumente istorice şi 
culturale precum şi alte atracţii turistice. Hidrocentrala 
electrică "Đerdap", cu o putere de 7 terawatt-ore (TW) a fost 
terminată în 1972, şi este a patra ca mărime din lume. 
Centrala fost un mare proiect de colaborare dintre Iugoslavia 
şi România.  

 

 
Cetatea Golumbăţ (Golubački grad) 

 

Parcul are multe valori naturale şi culturale, care sunt 
incluse într-un program de protecţie specială în următoarele 
rezervaţii naturale: Lepenski Vir - zonă  cu urme arheologice 
deosebit de importante de aşezări omeneşti din neolitic cu 
vechimea de 8000 ani; cetatea Golubac; Cetatea romana 
“Diana” din Kladovo cu resturi de drum roman, tabula şi podul 
construit în timpul împăratului roman Traian; rezervaţii 
forestiere ; monumente ale naturii.  

Parcul Naţional Đerdap a devenit una dintre regiunile 
turistice cele mai vizitate din Serbia, mai ales după 
construirea barajului şi formarea lacului de mari dimensiuni. 
Desi fluviul Dunărea este destul de poluat în raport cu 
standardele internaţionale, pescuitul este în continuare foarte 
popular.  

Unele exemplare mari de somn pescuite au cântărit 
peste 100 kg . 

● 
REZERVAŢIA NATURALĂ  VALEA CICLOVEI 

Rezervaţia naturală Valea Ciclovei este inclusă în Parcul 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. Suprafaţa rezervatiei este 
de  1.939,30 ha şi este încadrată ca rezervaţie mixtă  ZCS / 
RN - Categoria I. Baza legală de constituire este Decretul 
555/1973, şi Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş – Severin 
nr. 8/1994.  

Administraţia Parcul Naţional Cheile Nerei - 
Beuşniţa.administrează în prezent această rezervaţie  

Rezerva-ţia naturală Valea Ciclo-vei este si-tuată pe  
teritoriul ad-ministrativ al oraşului Oraviţa, în  satul Ciclova 
Montană. La rezervaţie se poate ajunge din  Oraviţa pe 
şoseaua înspre Ciclova Montană. Din faţa fostei fabrici de 
bere din Ciclova Montană se  urmează drumul din partea 
dreaptă. Acest drum duce pâna în rezervaţie.  

Ca şi floră specifică trebuie menţionat ghimpele (Ruscus 
aculeatus), bujorul de pădure (Peonia mascula var 
triternotifolia), alunul turcesc (Corylus colurna), nucul 
comun (Jugleus regia) iar ca şi faună râsul (Lynx lynx), ursul 
(Ursus arctos), pietrosul bărbos (Emberiza cirulus) şi vipera 
cu corn (Vipera ammodytes).  

Cele mai importante obiective turistice sunt: mănăstirea 
Calugăra, Piatra Simionului , Piatra Rolului,, Peştera Sf. 
Elena. 

          Cornel Popovici Sturza – preşedinte al GEC Nera 
 

Umor .....rural ! 
 

 
În Ardeal doi ciobani, unul pe un deal celălalt pe alt 

deal, strigă unul la celălalt: 
-Măi Gheooooo ! Cand o fost vaca ta beteagă la 

stomac ce i-ai dat măăăăăăă ? ! 
- Fotoghin măăăăă ! Fotoghiiiiiiin ! (adică petrol) 
A doua zi cei doi strigă din nou unul la celălalt: 
- Măi Gheoooo ! M-auzi ?!. I-am dat fotoghin şi vaca 

mea o murit !  
- Şi-a mea măăăăăă !  

Mănăstirea Călugăra 
 

Investim în viitorul tău! 
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