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VOLUNTARI ÎN 
LUMEA MIRIFICĂ 
A MICROREGIUNII
 DUNĂRE – NERA –

CARAŞ
●

START în pregătirea 
voluntarilor pentru 

activităţile ecologice ale 
anului 2009

Ca în fiecare an, şi în 2008 
ne-am despărţit de o parte a 
voluntarilor care timp de  3-4 ani 
au activat permanent în cadrul 
centrului de voluntariat. Fie că îşi 
continuă studiile la facultate sau 
şi-au găsit un loc de muncă în 
oraşe mai mari aceşti tineri vor 
privi spre Microregiunea Dunăre
Nera - Caraş de la sute de 
kilometrii iar actvitatea lor în 
cadrul centrului de voluntariat al 
GEC Nera va fi, în continuare, 
doar ocazională.

În luna decembrie 2008 am 
demarat un nou ciclu de instruire a 
tinerilor pentru activităţi de 
protecţia mediului care constă într-
un training de formare a unor 

abilităţi necesare  monitorizării mediului şi relizării unor campanii 
publice de informare. Training-ul va fi realizat  în perioada 
decembrie 2008 – iunie 2009,   în localităţile Oraviţa, Anina, 
Moldova Nouă, Bela Crkva şi Vršac şi va include asimilarea unor 
cunoştinţe specifice de ecologie, a metodologiei de monitorizare a 
mediului şi aplicaţii practice sub forma unor campanii publice de 
monitorizare a mediului şi de informare a populaţiei care se vor 
realiza pe traseele parcurilor şi rezervaţiilor naturale din 
Microregiunea Dunăre – Nera – Caraş.

La finanlul training-ului cursanţii vor fi seminarizaţi urmând să 
primească un certificat de Agent ecologic voluntar eliberat de 
Ministerul Mediului. Celor care se califică pentru poziţia de agent 
ecologic le vor fi încheiate contracte de voluntariat urmând ca până 
la sfarşitul anului 2009 să realizeze misiuni de voluntariat, minim 20 
ore/ lună,  în cadrul unor proiecte concrete derulate de GEC Nera.

La acest ciclu de formare a noilor voluntari participă cca 60 de 
elevi, studenţi şi tineri absolvenţi de facultate care, cu prilejul unor 
teste de recrutare, au dovedit o evidentă vocaţie pentru ecologie.

Cea mai mare participare la instruire se înregistrează din 
partea Grupului Şcolar Industrial Anina,  Grupului Şcolar 
Industrial Moldova Nouă, Asociaţiei Speo Caraş Oraviţa şi 
Asociaţiei Ecologice EKO BREG Vršac.

O noutate pentru actualul ciclu de instruire o constituie 
participarea unui grup de tineri din Timişoara format din  elevi şi 
studenţi care doresc să se implice în anul 2009 în activităţile GEC 
Nera destinate protejării şi conservării patrimoniului natural al 
parcurilor şi rezervaţiilor naturale din sudul Banatului.

5 decembrie 2009 – prima zi de instruire a participanţilor 
de la Grupul Şcolar Industrial Anina

●
Concurs de anchete jurnalistice de mediu.

Grupului Ecologic de Colaborare NERA a lansat in data de 22 
octombrie 2009  concursul de anchete jurnlistice “Cine vindecă 
rănile lăsate de minerit în lumea mirifică din sudul Banatului”
care îşi propune să mediatizeze mai intens fenomenele de poluare 
din zonele depozitelor de deşeuri miniere plasate în interiorul sau 
în apropierea parcurilor naturale din sudul Banatului.

Iniţiativa are rolul de a spori responsabilitatea autorităţilor 
publice şi a agentilor economici cu atribuţii concrete în 
implementarea Acquis-ului Comunitar privitor la managementul 
acestei categorii de deşeuri industriale.

Această iniţiativă  a fost lansată în contextul actual al 
existentei pe lista de situri contaminate cu deşeuri industriale a 
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile a unui mare număr 
de incinte cu deşeuri miniere, care sunt plasate în raza parcurilor 
naturale Porţile de Fier, Cheile Nerei – Beuşniţa şi Semenic Cheile 
– Caraşului de pe teritoriul judeţelor Caraş – Severin şi 
Mehedinţi.. 

Aceste depozite sub formă de hălzi de steril minier, iazuri de 
decantare a apelor de mină şi exploatări de suprafaţă abandonate 
sunt neprotejate şi provin, în majoritatea cazurilor, de la exploatări 
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miniere a căror activitate a fost stopată fără ca în timp să fie luate şi 
măsurile de protecţia mediului. 

Haldă de deşeuri de cărbune 
de la exploatarea minieră Anina

Pentru decontaminarea şi reconstrucţia ecologică a depozitelor 
de deşeuri miniere de pe lista MMDD se acorda în prezent fonduri 
nerambursabile de la UE in cadrul Programului Operaţional 
Regional însă până în prezent GEC Nera nu a constatat existenţa 
unor iniţiative destinate accesării acestor fronduri din partea 
factorilor responsabili. 

Concursul se  desfăşoară în perioada 1 noiembrie 2008 – 28 
februarie 2009 şi constă în realizarea unei anchete jurnalistice
privitoare la un depozit de deşeuri miniere din raza parcurilor de 
către fiecare participant.

Ancheta va fi focalizată pe o prezentare reală a informaţiilor 
privind cauzele, impactul şi responsabilităţile în cazul poluarii 
produse de deşeurile miniere şi va trebui difuzată în perioada 
concursului pe un canal media (ziar, post de radio şi TV, Internet).

 In evaluarea anchetelor va fi acordată o atenţie specială 
modului de valorificare a informaţiilor provenite de la populaţia 
afectată de poluarea cu deşeuri miniere.

Anchetele realizate vor fi publicate într-o broşură iar cele mai 
bine documentate şi mediatizate vor fi premiate în cadrul Eco Media 
Festival, eveniment care va avea loc în luna martie 2009 şi în cadrul 
căruia va fi acordată şi o diplomă pentru cel mai bun jurnalist de 
mediu din cadrul festivalului.

Până în prezent au fost înscrise în concurs anchete jurnalistice 
realizate în legatură cu iazul de decantare a apelor de mină de la 
Moldova Nouă, decopertarea terenului din incintele fostelor 
exploatări de şisturi bituminoase de la Anina  şi hălzile de deşeuri de 
la minele de uraniu de la Ciudanovita, Lişava şi Ilişova.

În perioada concursului zonele aferente depozitelor de deşeuri 
miniere vor fi monitorizate şi de către voluntarii din cadrul centrului 
de voluntariat al GEC Nera care vor prezenta în luna martie 2009 un 
raport de monitorizare privind starea factorilor de mediu şi a 
biodiversităţii în aceste zone.

Concursul lansat de GEC Nera este susţinut financiar prin 
donaţii care pot fi oferite de către toţi cei cărora le pasă de soarta 
lumii mirifice din sudul Banatului.

●

Un an electoral în care  mesajul candidaţilor a 
fost.......paralel cu problemele de mediu specifice 

sudului Banatului.
Cu ocazia campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 

din anul 2009 GEC Nera a distribuit populaţiei, presei şi 
candidaţilor documentul de poziţie „De ce este nevoie de o 
componentă ecologistă credibilă în mesajul electoral al candidaţilor 
din Caraş – Severin”.

În document se atrăgea atenţia asupra lipsei de consistenţă şi 
coerenţă a mesajului candidaţilor în ceea ce priveşte protecţia 

mediului şi valorificarea impresionantului patrimoniu natural al 
judeţului fapt ce presupune că aceştia cunosc foarte puţin 
realităţile din colegiul electoral iar sărăcia mesajului şi lipsa de 
viziune este o premiză pentru sărăcia faptelor de mai târziu în 
calitatea de demnitari aleşi.

Din păcate şi după distribuirea acestui document  campania 
electorală a continuat cu mesaje care, în materie de protecţia 
mediului, s-au redus la 2 – 3 fraze stereotipe  în care candidaţii  şi-
au propun lucruri pe care le auzim de 19 ani: alimentări cu apă şi 
canalizări, curăţirea localităţilor de gunoaie şi câini comunitari, 
realizarea de spaţii verzi etc.

Noii aleşi vor trebui să constate repede că judeţul Caraş –
Severin prezintă cel puţin o particularitate care ar trebui să-i 
inspire atunci când îşi construiesc componenta ecologistă a 
programului de actiune în colegiul electoral.  Patrimoniul natural 
din judeţ este de o diversitate şi o frumuseţe rar întâlnită în 
Europa. Acesta este şi motivul pentru care judeţul ocupă locul 2 în 
Romania, după judeţul Tulcea, în ceea ce priveşte suprafaţa totala 
de parcuri şi rezervaţii naturale. 

Este greu de întâlnit pe glob, existând împreună  pe o rază de 
200 km, locuri cu potenţial de turism cum sunt Clisura Dunării, 
Munţii Semenicului, Cheile Nerei, Băile Herculane. 

Existenţa acestui patrimoniu natural este principala premisă, 
dar nu suficientă, pentru ca localităţile judeţului să se dezvolte ca 
urmare a practicării turismului. În acest context trebuie menţionat 
că zone întregi din Europa, care s-au folosit de oportunitatea de a 
fi plasate în aproperea unor arii cu patrimoniu natural, de multe ori 
mai puţin valoros decât în sudul Banatului, sunt la un  nivel de 
dezvoltare la care locuitorii judeţului nici nu îndraznesc să viseze.

Fondurile UE destinate dezvoltării turismului în perioada 
2008 – 2013 şi înfiinţarea Ministerului Turismului în noua 
structură a Guvernului rezultată în urma alegerilor sunt alte două 
oportunităţi pe care parlamentarii judeţului vor trebui să le aibe în 
vedere când este vorba de promovarea patrimoniului natural al
judeţului Caraş – Severin.

Stânca  BABA CAIA de la Coronini –o Crăiasă tăcută a 
Dunării aşteaptând  de mulţi ani un proiect de 

conservare.

8 pentru Caraş – Severin
de la care alegătorii aşteaptă şi acţiuni 
concrete destinate protecţiei mediului.

Deputaţi
Chisăliţă Ioan Narcis PSD+PC      - colegiul 1
Hogea Gheorghe PD-L                  - colegiul 2
Mocioalcă Ion PSD+PC                 - colegiul 5
Rusu Valentin PD-L                       - colegiul 4
Tabugan Ion PNL                           – colegiul 3
Radan Mihai Minoritati

Senatori
Secăşan Iosif PD-L                          – colegiul 1
Gheorghe Pavel Bălan PSD+PC   – colegiul 2          



În 2009 va fi continuat parteneriatul dintre GEC 
Nera şi Vojvodinašume

GEC Nera şi Direcţia Silvică Pančevo din cadrul Administraţiei 
Pădurilor Vojvodina (Vojvodinašume) au convenit să continue în 
anul 2009 parteneriatul destinat protecţiei şi conservării 
biodiversităţii în parcurile şi rezervaţiile naturale plasate în zona de 
frontieră a Microregiunii Dunăre – Nera – Caraş.

Stepa din Deliblatska Pesčara

Un protocol de parteneriat va fi semnat în a doua  parte a lunii 
ianuarie 2009 şi va include activităţi destinate implementării unui 
plan comun de management pentru zona umedă transfrontalieră 
Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno şi promovarii turismului în 
cadrul unui tur ecoturistic transfrontalier care să includă PN Cheile 
Nerei – Beuşniţa, PN Porţile de Fier, PN Semenic – Cheile 
Caraşului, PN Munţii Vârşeţului (Vršačke Planine) şi Rezervaţia 
naturală specială Dunele Deliblata (Deliblatska Pesčara).

În ce priveşte planul comun de management pentru zona umedă 
transfrontalieră Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno, acesta a 
fost deja elaborat de către GEC Nera, Administraţia Parcul Natural 
Porţile de Fier şi Administraţia Vojvodinašume încă din anul 2007 
în cadrul unui proiect finanţat prin programul Phare CBC România 
– Serbia. Din păcate, până în prezent, el nu a putut fi implementat  
deoarece pentru Administraţia  PN Porţile de Fier această acţiune nu 
a constituit o prioritate. Există însă câteva pericole care derivă din 
lipsa unui plan comun de management pentru zona umedă 
transfrontalieră Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno cum ar fi, 
de exemplu,  imposibilitatea gestionării eficiente, în comun,  a 
posibilelor focare de gripă aviară în rândul păsărilor sălbatice.
Aceste pericole ar trebui să dea de gândit noilor autorităţi locale şi 
centrale rezultate în urma alegerilor din 2008.

Protocolul de parteneriat dintre GEC Nera şi Direcţia Silvică 
Pančevo va mai include deasemenea activităţi comune de 
voluntariat, pe teritoriul Romaniei şi Serbiei, destinate monitorizării 
mediului.

●
Centrul de informare, consiliere şi cosultanţă pentru 

accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale 
UE din cadrul GEC Nera; o oportunitate folosită 

insuficient în anul 2008.
În anul 2007, printr-un proiect finanţat prin programul Phare 

Dezvoltarea Societăţii Civile, GEC Nera a înfiinţat Centrul de 
informare, consiliere şi consultanţă pentru accesarea fondurilor UE 
destinate dezvoltării infrastructurii de mediu.

Pe parcursul anului 2007 au fost furnizate servicii gratuite în 
cadrul acestui centru, în special autorităţilor publice locale şi 
deţinătorilor de gospodării ţărăneşti din mediul rural. Este adevărat 

că 2007 a fost anul în care nici pentru autorităţile române nu era 
prea clar cum urmează să fie cheltuite cele 19 miliarde de Euro 
oferite Romaniei de către UE în perioada 2008-2013 ca sprijin 
pentru realizarea efectivă a  integrării. Este motivul pentru care 
potenţialii beneficiari nu au manifestat un interes deosebit pentru 
activitatea acestui centru, mai ales că lumea începea să se 
convingă că cheltuirea acestor bani se va face în condiţii mult mai 
dificile decât în cazul programelor Phare, Ispa, Sapard.

Anul 2008, deşi a adus mult aşteptatele reglementări în ce 
priveşte cheltuirea fondurilor structurale şi de coeziune, a fost un 
an electoral iar factorii politici de decizie din administraţia  locală 
nu şi-au mai făcut planuri pe termen lung râmânând în aşteptarea 
rezultatelor de la alegerile locale dar mai ales a celor de la 
alegerile parlamentare în ideia că degeaba scrii proiecte iar la urmă
te trezeşti că nu eşti în partidul care guvernează şi care asigură 
cofinanţarea acestor proiecte.

Anul 2009 ar putea fi anul de asalt privind cheltuirea 
fondurilor structurale  şi de coeziune ale UE de către administraţia 
locală. Aceast lucru s-ar putea întâmpla în măsura în care 
procedurile de accesare vor fi simplificate, aşa cum există deja 
promisiunea de la Bruxelles. S-ar putea la fel de bine însă ca aleşii 
locali, aflând  că pregătirea şi implementarea unui proiect serios de 
infrastructură poate dura între 5  şi 7, să lase din nou urmaşilor 
astfel de iniţiative. Numai că după 2013 aceste fonduri nu vor mai 
exista.

Pentru anul 2009,  
centrul de informare, 
consiliere şi consultanţă al 
GEC Nera a încheiat un 
parteneriat cu PROBANAT, 

o reţea privată  de consultanţi pentru dezvoltarea Regiunii 5-Vest, 
cu scopul de a acorda asistenţă autorităţilor publice locale şi IMM-
urilor în vederea accesării fondurilor structurale  şi de coeziune ale 
UE. Astfel după 1 ianuarie 2009 la sediul GEC Nera sau, la cerere, 
la sediul primăriilor voluntarii  vor oferi în mod gratuit  informaţii 
despre programele operaţionale care finanţează lucrări publice 
privind infrastructura de mediu (alim. cu apă, canalizări, staţii de 
epurare, managementul deşeurilor, spaţii verzi, drumuri şi străzi, 
etc.).

Beneficiarilor care doresc să-şi  promoveze un proiect finanţat 
prin fonduri  structurale  şi de coeziune le va fi oferită asistenţă în 
cazul în care îşi scriu singuri proiectele sau pot primi consultanţa  
completă (întocmirea cererii de finanţare, studii de fezabilitate, 
documentaţii pentru acorduri şi avize, etc.) pentru realizarea unui 
proiect.

Echipa Environment News

Lumea mirifică a Microregiunii 
 Dunăre – Nera – Caraş.
LACUL ŞI BARAJUL BOHUI

În apropiere de Anina, apa râului Bohui este oprită în cursul ei 
de un baraj, ce-i poartă numele, formând un lac splendid cu o 
suprafaţă de 1,6 km2 şi cu cea mai mare adâncime de 27 metri.

Lacul Bohui este primul lac artificial din România fiind 
realizat în 1904. Tot aici se află şi unul dintre cele mai lungi 

Dragi voluntari,  vă aşteptăm în paginile buletinului 
informativ ENVIRONMENT NEWS cu comentarii, 
propuneri, articole şi ştiri privind activitatea voastră 
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



cursuri subterane de apă (3217 m) cunoscute din România - Pârâul 
Bohui.

Barajul prezintă o grosime la coronament de 6 metri, iar jos la 
bază de circa 13 metri. În apa sa limpede există o crescătorie de 
păstrăvi americani, păstrăvi de râu şi crapi. Păstrăvii americani 
ajung până la o lungime de 60 cm. Apa acumultă de baraj serveşte 
pentru alimentarea localităţilor Steierdorf şi Anina. În timpuri de 
secetă, apa necesară se lasă să se scurgă printr-un pârâu subteran, 
care apare iarăşi la suprafaţă în peştera Bohui, de unde este 
transportată la Anina printr-un tunel.

Lacul Bohui

Pentru excursionişti, lacul Bohui oferă o privelişte romantică, 
pitorească şi fermecătoare. Brazii de pe marginea dantelată a lacului, 
oglindindu-se perfect în apă, par ca şi răsturnaţi spre fundul albiei.

              Mărioara Cherecheş – profesor de geografie, Oraviţa
●

BELA CRKVA (BISERICA ALBĂ)
Comuna Bela Crkva este situată în frumoasa şi întinsa vale a 

râului Nera, în sud – vestul Voivodinei. Este înconjurată de
ramificaţiile lanţului muntos carpatin, iar la vestul comunei se
deschide Câmpia Panonică, la cca 100 km de Belgrad.

În imediata apropiere a oraşului se află cursurile apelor Dunării, 
Nerei, Caraşului, Canalului Dunăre –Tisa –Dunăre şi un număr mare 
de lacuri cristaline. De aici şi denumirea oraşului, căruia i se mai 
spune şi « Veneţia Voivodinei ».

Canalul Dunăre – Tisa – Dunăre.

Oraşul şi-a primit numele după o veche bisericuţă pe care au 
găsit-o în acest loc primii colonişti. La numai 15 km de oraş se află 
Deşertul Deliblata (Deliblatska Pesčara), unicul teren nisipos din 

Europa, cunoscut punct turistic şi teren de vânătoare pentru vânat 
mare.

Bela Crkva, este cunoscut ca un oraş turistic, cu împrejurimi
pitoreşti, cu minunate lacuri, cu faţade în stil baroc, cu multe
parcuri, cu renumitul “Carnaval al florilor” (Karnaval cveča), cu 
fructe şi vinuri de calitate.

Atât în oraş cât şi în împrejurimi nu există o industrie 
poluantă. Zona poate fi considerată o zona curată din punct de 
vedere ecologic.
Marius Olđa – inginer arhitectura peisajului natural, Pančevo

Umor .....rural !

Badea Gheorghe către Văsălie:
-Măi Văsălie ! Eu toată ziua aud la radio, la televizor de 

bursă!. Da eu nu înţeleg ce-i aia bursă !.
- Hâmmm!.......bade Gheorghe,  cum să-ţi explic eu ca să 

înţelegi ? Ai nişte bani puşi de-o parte ! Cumperi gâini, găinile fac 
ouă, ouăle fac gaini,  găinile fac ouă, ouăle iară fac gaini, şi tot aşa 
până când toată curtea se umple de multe, multe găini.  După asta 
într-o noapte vine o apă mare, neagră, tulbure şi le ia pe toate. 

Apoi după ce trece apa tu stai şi cugeţi: 
Raţe trebuia să cumpăr !

●
La badea  Gheorghe vine o echipă de la televiziune ca să facă 

un reportaj
Unul care era şef zice: 
-Bade Gheorghe te rugam să ne spui ce faci dumnaeta întro zi 

de muncă. Vrem să facem un reportaj şi dăm un exemplu tinerilor 
cum se poate realiza prin muncă tot ce vrei, cum se poate ajunge 
sănătos la vârsta de 80 de ani. Gata! Filmăm !

Badea Gheorghe începe să povestească.
-Apoi io mă scol pe la patru, cinci ceasuri dimineaţa, beu un 

pahar de pălincă, îmbuc ceva, iau coasa şi mă duc şi cosesc. Pe la 
douăsprezece ceasuri mă las, mai beu 3 pahare de pălincă şi după 
aia.......... 

-Stop ! Stop ! Stop ! Bade Gheorghe, ideia este că noi vrem să 
facem un reportaj educativ. Cum să le spunem la tineri ca bei 
pălincă cum te scoli din pat ? Te rugăm să înlocuieşti chestia asta 
cu altceva. Uite, de exemplu ....citeşti o carte,..... uzi o floare, ceva 
de genul acesta. !?. Reluăm !

-Apoi dacă-i aşa, io mă scol pe la patru, cinci ceasuri 
dimineaţa, .... citesc o carte, îmbuc ceva, iau coasa şi mă duc la 
câmp şi cosesc. Pe la 12 ceasuri mă las, ...........mai citesc două, 
trei cărţi, şi după aia lucru până  seara la şapte ceasuri. Cobor în 
sat şi merg la ....bibliotecă unde mă întâlnesc cu prietenii şi 
mai...... citesc vre-o zece, cincisprezece cărţi, iar când închide la 
bibliotecă mă duc la şogoru Văsălie, că ăsta are .....tipografie !. 

●
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 !

- Auzi bade ! Vezi că ţi-ai rupt degetul !
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