
 

EVENIMENTE ŞI  

ACTIVITĂŢI 
 

 Anul 2014 începe cu 
sectoare „fierbinţi” 

pentru mediu în zona 
Ciudanoviţa şi pe Valea 
Nerei de la graniţa cu 

Serbia . 
Grupul Ecologic de 

Colaborare Nera, organizaţie 
nonguvernamentală, apoliti-
că şi nonprofit, a monitorizat 
în perioada decembrie 2013 – 
ianuarie 2014 calitatea 
mediului natural şi construit 
de pe cursul râului Nera , 
între localităţile Zlatiţa şi 
Baziaş (confluenţa cu 
Dunărea), precum şi de pe 
traseul Drumulului Judeţean 
Oraviţa – Ciudanoviţa – Jitin. 

În ce priveşte cursul 
râului Nera, fenomenele cele 
mai relevante de agresiune 
împotriva mediului sunt 
tăierile ilegale de arbori de 
pe terenturi aparţinând în 
majoritae Consiliului Local şi 
Primăriei Socol dar şi unor 
locuitori din zonă.  

În ceastă perioadă 
tăierile au avut o amploare fără precedent faţă de anii 
anteriori. În zona monitorizată tăierile de arbori sunt 
reglementate de Codul Silvic iar in acest caz legea afost 
încălcată. 

Prin scrisoarea nr. 2132/20.12.2013, GEC Nera a 
notificat acest 

fenomen 
autorităţilor cu 
atribuţii directe 
în stoparea 
tăierilor ilegae 
cerând în baza 
Legii 544/2001 

intervenţia 
pentru stoparea 
fenomenului şi 
informaţii privind 
cele constatate. 

Autorităţile 
notificate nu au 
răspuns în 
termen legal 

acestei scrisori motiv pentru care GEC Nera a cerut 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sancţionarea 
şefilor autorităţilor notificate. ANFP a trimis sesizarea GEC 
Nera, la comisia funcţionarilor publici din aceste instituţii 
unde şefii de comisie sunt în acelaşi timp şi şefii 
instituţiilor repective. După acest demers, Inspectoratul 
Teritorial de Regim Silvic Timişoara, Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Caraş – Severin şi Inspectoratul Poliţiei 
de Frontieră Caraş – Severin au furnizat către GEC Nera 
concluziile anchetei efectuate în acest caz în care se 
afirmă că tăierile, deşi s-au făcut într-o partidă 
neautorizată au fost....legale iar propietarul terenului 
împădurit - Primăria Socol  a fost amendată cu 3000 lei.  

În cazul calităţii mediului de pe Drumul Judeţean 
Oraviţa – Ciudanoviţa – Jitin, fenomenul relevant constatat 
este nivelul radiaţiilor de pe cele cca. 22 de halde de 
deşeuri miniere radioactive din perimetrul Ciudanoviţa – 
Natra – Lişava. Pe toate aceste halde nivelul radiţiilor este 
de trei ori mai mare decât nivelul de alertă precizat de 
legislaţia în vigoare. Măsurătorile s-au făcut cu un contor 
Geiger RADEX RD 1706,la fel cum sunt dotate majoritatea 
instituţiilor publice care monitorizează această zonă. 
Există zone critice ale haldelor în care Compania Naţională 
a Uraniului a interzis accesul şi în care este posibil ca 
nivelul radiaţiilor să depăşească de sute de ori limita de 
alertă. 

Din constatările 
făcute cu ocazia 
monitorizării şi din 
informaţiile furnizate 
de către cetăţeni 
rezultă că pe aceste 
halde de deşeuri 
radioactive sunt 
păşunate animalele iar 
produsele alimentare 
obţinute de la cestea 
se vând către 
populaţia din oraşele 
apropiate. Un tabel 
complet al măsurătorilor efectuate a fost transmis 
autorităţilor direct responsabile din judeţul Caraş – Severin 
cărora li s-a cerut un punct de vedere. În cadrul unei 
declaraţii de presă reprezentanţii APM Caraş – Severin au 
afirmat că radiaţiile din zona Ciudanoviţa nu reprezintă un 
pericol iar dectectorul Geiger RADEX RD 1706 al GEC Nera 
nu este verificat de către autorităţile în domeniu din 
România.  

Menţionăm că detectorul a fost achiziţionat de către 
GEC Nera, în luna decembrie 2013, este în perioada de 
garanţie, iar produsul este certificat de către CE pentru a 
fi folosit în ţările membre ale UE. 

● 

Pozitia GEC Nera in legătura Infringement-ul CE  
impotriva României pentru refuzul ecologizării 

depozitelor de deşeuri miniere   
de la Moldova Nouă. 

Nr. 43 
Decembrie 2013 – 

Martie 2014 
 

 
Pârşii (Glis glis) 

 
 

În acest 
număr: 

 
 

Infringement al CE 
la Moldova Nouă 

Pag. 1 - 2 
  

Premiu pentru un 
proiect al GEC Nera  

Pag 3-4  
 

Cursuri de ghid  
pentru promovarea 
ecoturismului! 

  Pag.  3  
 

Zona umedă 
Labudovo Okno.                             

  Pag.  4 
 

Tăieri „legale” pe râul Nera 

Valori ale radiaţiilor  la 
Ciudanoviţa care depăşesc 

nivelul de alertă 



Cu ocazia  ultimei poluări care a avut loc în perioada 
1-2 februarie a.c.  scenariul reacţiilor autorităţilor locale 
s-a repetat ca de fiecare dată. Agenţia pentru Protecţia 
Mediului a constatat depăşirea de sute de ori a 
concentraţiei în praf a aerului din Moldova Nouă cu 
posibile efecte grave asupra sănătăţii populaţiei. APM a 
alertat Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu iar CJGM 
a amendat lichidatorul SC Moldomin Moldova Nouă care, fie 
nu va avea bani să plătească amenda şi va cere anularea ei 
în instanţă, fie o va plăti şi amenda va trece dintr-un cont 
în altul al statului iar poluarea va continua.  

Aparent la nivelul factorilor responsabili locali toată 
lumea îşi face treaba sau mai bine zis se află în treabă 
deoarece rezultatele nu apar de 8 ani.  

 
Poluarea din 1 – 2 februarie a.c de la Moldova Nouă. 

 
La nivelul factorilor majori de decizie nimeni nu spune, 

dar mai ales nu face nimic. 
Însă Comisia Europeana a hotărât  să intervină şi a 

declanşat procedura de Infringement împotriva României 
urmând ca în termen de 2 luni, Guvernul să trimită o 
propunere pentru stoparea în cel mai scurt timp a 
poluării.  

Soluţia financiară, cea mai probabilă,  pe care o va 
adopta  Guvernul  sub presiunea CE, va fi ecologizarea 
iazului Boşneag - extindere , cu suprafaţă de cca. 90 de ha 
, cu fonduri de la Bugetul de Stat. Această soluţie a fost 
propusă de către GEC Nera factorilor majori de decizie 
(Ministerul Mediului, Ministerului Economiei, Ministerului 
Finanţelor, parlamentari de Caraş - Severin ) în 
permanenţă  după încetarea în 2006 a activităţii SC 
MOLDOMIN, când datorită uscării iazurilor poluarea a 
devenit activă datorită ineficienţei măsurilor de 
întreţinere.  

Această soluţie se impunea, pe de-o parte datorită 
eşecurilor repetate în privatizarea societăţii, iar pe de altă 
parte, în virtutea unei obligaţii morale a Guvernului care a 
exploatat şi prelucrat minereul de cupru timp de peste 40 
de ani, lasând "cadou" celor peste 18.000 de locuitori din 
Clisura Dunării, din România şi din Serbia, o poluare 
chinuitoare care devine activă cu ocazia vânturilor 
puternice specifice zonei. 

În continuare, nerespectarea de către România a 
procedurii de infringement ar putea avea ca şi consecinţă 
blocarea unei părţi din fondurile structurale destinate 
protecţiei mediului în România, sancţiuni politice din 
partea PE şi sancţiuni financiare  severe din partea Curţii 
de Justitie a UE. 

Tăieri de arbori în Rezervaţia naturală Groposu fără 
ştirea ITRSV Timişoara ? 

GEC NERA a monitorizat în perioada 15 ianuarie – 10 
februarie 2013 calitatea mediului natural din interiorul şi 
zona rezervaţiei naturale Groposu, situată la cca. 5 km de 
coada lacului Secu, în judeţul Caraş Severin. Aceasta a fost 
declarată rezervaţie în baza Legii nr.5/2000. 

Monitorizarea s-a făcut în cadrul implementării 
proiectului Watchdog şi advocacy destinate stopării 
activităţilor antropice ilegale care agresează mediul din 
sudul Banatului. 

Cu ocazia monitorizării s-au constatat în interiorul şi în 
imediata apropiere a rezervaţiei tăieri masive de arbori pe 
care GEC Nera le consideră ilegale din punctul de vedere a 
Legii Ariilor Naturale Protejate. Localizarea în teren a 
rezervaţiei s-a făcut prin sistemul de navigare GPS şi 
aplicaţia Googlemap pe baza coordonatelor stabilite 
ulterior de către autorităţile în domeniu cu ocazia aplicării 
Legii nr.5/2000. 

Prin scrisoarea nr. 1520 din 12.02.2014 a notificat şi a 
cerut, în baza Legii 544/2001, Inspectoratului Teritorial de 
Regim Silvic şi Vânătoare Timişoara informaţii privind 
existenţa în perioada 15 ianuarie – 10 februarie 2013, în 
zona rezervaţiei naturale Groposu, a unei partide de tăiere 
a masei lemnoase autorizată de către ITRSV Timişoara, iar 
în caz afirmativ, transmiterea acordul autorităţii de 
protecţie a naturii (custode/administrator, APM) pentru 
tăiere de arbori în rezervaţie.  

Deşi cazul nu prezenta dificultate deosebită pentru 
ITRSV Timişoara în ce priveşte transmiterea de informaţii, 
instituţia nu a respectat prevederile art. 6 si art. 7 ale 
Legii 544/2011 privind obligativitatea de a furniza în 
termen de 10 zile către GEC Nera, a informaţiilor de 
interes public, cerute.  

 
Arbori din „tăieri de întreţinere şi toaletări” transportaţi 

 din rezervaţia Groposu 
 
Ulterior acestui termen  ITRSV Timişoara a furnizat 

către GEC Nera un răspuns în care se  spune că, în 2013 şi 
2014 nu au fost aprobate partide de tăiere în zona 
rezervaţiei Groposu iar  tăierile în rezervaţia naturală 
Groposu au fost sistate până la clarificarea situaţiei.  

Activităţile monitorizate de către  GEC Nera, dau 
senzaţia existenţei unor tăieri organizate şi de amploare a 
unor arbori de bună calitate, în interiorul şi în zona 
rezervaţiei naturale Groposu. Datorită diferenţei între 
percepţia GEC Nera despre aceste tăieri de arbori şi 
informaţiile furnizate de ITRSV Timişoara a fost adresată o 
notificare Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş - 



Severin prin care s-au cerut clarificări în legătură cu acest 
caz.   

În răspunsul furnizat GEC Nera, de către IPJ Caraş – 
Severin se spune că tăierile sunt legale şi au fost făcute în 
baza autorizaţiei de exploatare cu nr. 701611 / 
03.02.2014. 

 În situaţia primirii unor răspunsuri contradictorii de la 
cele două autorităţi, GEC Nera consideră că problema 
tăierilor posibil ilegale din rezervaţia naturală Groposu 
trebuie clarificată de către Direcţia Naţională Anticorupţie.  

  
 

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ 
DIN SUDUL BANATULUI 

 

● 
Cursuri de ghid voluntar penru promovarea 

ecoturismului şi agent ecologic voluntar pentru 
monitorizarea mediului la Oraviţa şi Moldova Nouă.  

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie 
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit va implementa 
în perioada aprilie – noiembrie 2014, acţiuni de voluntariat 
destinate promovării ecoturismului şi îmbunătăţirii stării 
factorilor de mediu şi a biodiversităţii în zona parcurilor 
naturale şi naţionale Porţile de Fier, Cheile Nerei – 
Beuşniţa, Semenic Cheile – Caraşului, Đjerdap, Deliblatska 
Peščara (Dunele Deliblata) şi Vršačke Planine (Munţii 
Vârşeţului), situate în microregiunea de colaborare 
transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş, de pe teritoriul 
României şi Serbiei. 
 

 
Curs de agent ecologic voluntar la Oraviţa 

 

Voluntariatul este finanţat din donaţii colectate prin  
campania 2% pentru dezvoltare durabilă în  sudul 
Banatului, pe care GEC Nera o va realiza în perioada 
februarie – mai 2014. 

În perioada decembrie 2013 – martie 2014, candidaţii 
pentru activităţile de voluntariat realizează la Liceul 
CLISURA DUNĂRII din Moldova Nouă un curs de ghid 
voluntar de promovare a ecoturismului iar la Liceul MIHAI 
NOVAC din Oraviţa, un curs de agent ecologic voluntar 
pentru monitorizarea mediului.  

Cursurile sunt destinate dobândirii cunoştinţelor şi 
abilităţilor necesare prestării activităţilor de voluntariat, 
urmând ca până la 15 aprilie 2014, în funcţie de 
rezultatele obţinute la curs,  voluntarii să fie validaţi şi să 

li se încheie un contract de voluntariat pentru perioada 
aprilie – noiembrie 2014.  

 
Curs de ghid voluntar pentru promovarea ecoturismului 

 la Moldova Nouă. 
Acesta include prestarea unui număr de minim 20 de 

ore voluntariat/lună în cadrul centrului  transfrontalier de 
voluntariat al GEC Nera.  

● 
Încă un proiect al GEC Nera este printre cele 10 

proiecte premiate în România la cea mai 
prestigioasă gală a societăţii civile.  

 Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie 
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe 
www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA), 
a înscris în Gala premiilor participării publice - ediţia a V–a 
proiectul „Advocacy pentru combaterea activităţilor 
ilegale în Parcul Natural Porţile de Fier” derulat in anul 
2013 printr-o finanţare acordată de către FDSC prin 
programul Fondul de Inovare Civică.  

La implementarea proiectului, au contribuit elevi şi 
cadre didactice de la Liceul Tehnologic CLISURA DUNĂRII 
Moldova Nouă, Liceul MIHAI NOVAC Oraviţa şi Liceul 
Tehnologic  MATHIAS HAMMER  Anina. 

Acordarea premiilor din această ediţie a Galei, a avut 
loc joi 27 martie a.c. în cadrul unei întâlniri festive a 
reprezentanţilor ONG-urilor din România organizată la 
Bucureşti de către Centrul de Resurse pentru Participare 
Publică sub genericul RENUNŢĂ  LA  ÎNCORSETĂRI. 

Premiul atribuit  GEC 
Nera de către organizatori 
poartă denumirea 
GUVERNUL TRECE PORŢILE 
RĂMÂN şi el a fost înmânat 
de către jurnalistul Mircea 
Toma, profesoarei Corina 
Conţescu şi elevei Marina 
Soreanu, ambele voluntari 
în cadrul centrului de 
voluntariat al GEC Nera.  În 
anul 2011 a fost premiat de 
către Gala premiilor 
participării publice un 
proiect implementat de 
către GEC Nera, destinat 
combaterii poluării cu 
deşeuri miniere în judeţul 
Caraş – Severin. 

Reprezentantele GEC Nera preiau 
premiul acordat de CE-RE 



Publicaţie realizată de 
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 

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII 
DUNĂRE – NERA – CARAŞ. 

 

Labudovo Okno 
Rezervaţia naturală Labudovo Okno este afiliată 

Convenţiei Internaţionale de la Ramsar privind consevarea 
biodiversităţii şi ocupă câte o fâşie de cca. 10 km lungime 
şi 100 m lăţime, pe ambele maluri ale Dunării pe teritoriul 
comunelor Bela Crkva şi Požarevac din Serbia. Rezervaţia 
este o zonă umedă cu suprafaţa aprox. 3733 ha 

Rezervaţia adăposteşte specii  protejate ale faunei 
piscicole  precum  somnul (Silurus glanis), şalăul 
(Stizostedion lucioperca) şi cega (acipenser ruthenus) 
precum şi habitate ale păsărilor de apă precum cormoranul 
mic (phalacrocorax pygmaeus),  egreta mica (egretta 
garzetta), gârliţa mare (anser albifrons) şi raţa 
fluieratoare  (bucephala clangula).  

 
Delta Nerei în Serbia 

 
Dinspre  România se poate ajunge în Labudovo Okno 

trecând prin vama Moraviţa – Vatin şi urmând  ruta Vârşeţ – 
Bela Crkva – Banatska Palanka – Stara Palanka sau trecând 
prin vama Naidăş – Kaluđerovo şi urmând  ruta Bela Crkva – 
Banatska Palanka – Stara Palanka 

Pe teritoriul rezervaţiei naturale Labudovo Okno se 
află amplasată o parte a Deltei Nerei. Accesul în Delta 
Nerei din Serbia  se face călătorind pe jos din Stara 
Palanka, pe o potecă turistică pe  malul stâng al Dunării  în 
lungime  de cca. 3  km, până la conflenţa râului Nera cu 
Dunărea. În continuare, traseul se poate face doar cu 
barca, pe cursul principal al râului Nera care este în 
această zonă amplasat pe teritoriul Serbiei. 

● 
Rezervaţia naturală  Izvoarele Nerei 

Izvoarele Nerei alcătuiesc o arie protejată de interes 
național, ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație 
naturală de tip mixt), situată în județul Caraș-Severin, pe 
teritoriul administrativ al comunei Prigor. 

Rezervația naturală înclusă în Parcul Național Semenic 
- Cheile Carașului, se află înMunții Banatului, în versantul 
sudic al Munților Semenicului, în partea nord-vestică a 
satului Borlovenii Vechi și se întinde pe o suprafață de 
5.028 ha. 

Flora este alcătuită din păduri virgine de fag , păduri 
dacice de stejar , carpen sau tei, precum și specii floristice 

de colțișor, măcrișul iepurelui, vinariță, horști, specia de 
rogoz Carex pilosa sau specia de rubus, Rubus hirtus. 

 
Rezervaţia naturală Izvoarele Nerei 

Speciile endematice sunt reprezentate de elemente 
floristice constituite din cimbrișor de câmp , garofiță 
bănățeană o specie de brândușă bănățeană galbenă, 
floarea-semenicului (parpian), sânziene de pădure, crin de 
pădure. 

Fauna este reprezentată prin mamifere precum  ursul 
brun, lupul3cenușiu ,vidră, râs,3pisică3sălbatică , cerb , că
-prioară , mistreț , vulpe, veveriță ; păsări precum vulturul 
alb, lăstun mare, lăstun de stâncă, pietrarul bănățean, 
presura bărboasă, rândunica roșcată, striga; 
reptile și amfibieni precum șopârla de câmp, vipera cu 
corn, gușterul, salamandra, broasca verde, broasca roșie.  

Căile  de acces în rezervaţie sunt pe drumul național 
(DN6) - Caransebeș - Buchin - Bucoșnița - Slatina-Timiș - 
drumul județean (DJ582), spre Brebu Nou - Văliug- Crivaia, 
urmând un drum forestier până la Cantonul Bârzavița şi pe 
drumul județean (DJ582B) - Reșița - Văliug - Crivaia, 
urmând același traseu. 
 

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 !. 
- Hmmm!.......bade Gheorghe, cum să-ţi explic eu ca să  
înţelegi ? Ai nişte bani puşi de-o parte ! Cumperi găini, 
găinile fac ouă, ouăle fac găini, găinile fac ouă, ouăle iară 
fac găini 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” ! 

● 

Pictorul către un cioban: 
-Bade mă laşi să-ţi pictez oile ? 
-Domnule, mie îmi plac aşa, albe ! 


