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Sărbători Fericite !
La Mulţi Ani !

EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Protecţia mediului în
Clisura Dunării
obstrucţionată de
incoerenţa legislaţiei şi a
reglementărilor în
domeniu.

În data de 28 septembrie
2013,
Grupul Ecologic de
În acest
Colaborare Nera a realizat o
număr:
monitorizare
a
stării
factorilor
de
mediu
şi a
Malul românesc al
biodiversităţii
pe
Dunăre,
pe
Dunării „atacat” de
un
traseu
situat
pe
teritoriul
firme private.
comunelor Sicheviţa, BerzasPag. 1 - 2
ca, Şviniţa şi Dubova.
Cheile Caraşului,
Cu această ocazie au fost
un traseu cu o
constatate cazuri frecvente
infrastructură de
de abateri de la legislaţia şi
vizitare primitivă.
reglementările de mediu iar
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stoparea acestor fenomene
Pregătim anul de
se face cu dificultate de
voluntariat 2014 !
către
autorităţile
direct
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responsabile datorită incoerenţei legislative.
Tabula Traiana şi
Pe teritoriul comunelor
Cheile Gârliştei.
Sicheviţa, Berzasca şi Şviniţa
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există 11 locaţii în care
întreprinzătorii privaţi şi-au dezvoltat afaceri în albia
minoră a Dunării, ocupând zone cu lungimi între 30 şi 120
m spre interiorul fluviului.
Aparent, conform Legii Apelor, această ocupare este
ilegală dar răspunsul Adminiastraţiei Apele Române este
acela că, după realizarea barajului hidrocentralei de la
Porţile de Fier 1, albia minoră a Dunării s-a extins peste
terenurile aflate în proprietatea riveranilor iar în multe
locuri de pe cursul Dunării parametrii cadastrului apelor au
rămas neschimbaţi după executarea barajului. În acest
fel s-a ajuns în situaţia că faptic, conform Legii Apelor,
albia minoră a Dunării din zonă ar trebui să fie în
propietatea Administraţiei Apele Române dar în acelaşi
timp propietarii tabulari ai terenurilor, conform Cărţii
Funciare, sunt vechii deţinători. În timp, atunci când
întreprinzătorilor care sunt propietarii tabulari de terenuri,
li s-a dat un aviz negativ de gospodărire a apelor pentru
dezvoltarea de afaceri, aceştia au acţionat în instanţă şi au
obligat Administraţia Apele Române să emită un aviz
pozitiv. În continuare, mai ales în cazul solicitanţilor de
aviz cu „spate” politic puternic, Administraţia Apele
Române a acţionat în contextul hotărârilor anterioare
emise de instanţe. Va fi mai greu însă ca autorităţile

române să convingă în continuare Comisia Dunării că în
România aceste anomalii legislative sunt normale, mai ales
că anul 2014 este anul de finalizare a implementării etapei
actuale a Strategiei UE a regiunii Dunării iar malurile
Dunării în Sudul Banatului seamănă din ce în ce mai mult
cu un ferestrău.
Conforn zonării interne a Parcului Natural Porţile de
Fier, inclusă în proiectul planului de management al
parcului, multe dintre zonele de protecţie integrală situate
pe malul Dunării se suprapun peste terenuri private pe
care, în prezent, se dezvoltă afaceri. Administraţia PN
Porţile de Fier a început să aplice amenzi celor care în
opinia sa, încalcă Legea Ariilor Naturale Protejate, sub
pretextul că proiectul planului de management al parcului,
depus în momentul de faţă la Guvern pentru aprobare, are
acceptul consiliul ştiinţific al parcului.
Administraţia parcului trebuie să ştie însă, că până la
apariţia HG privind aprobarea planului de management al
parcului, aprobarea consiliului ştiinţific are în faţa
instanţelor valoarea aprobării dată de un „comitet de
bloc”. Dovadă a faptului că Legea Ariilor Naturale
Protejate, nu se poate aplica fără existenţa unei HG
privind planul de management al parcului, este aceea că
parchetele şi în final instanţele au respins în cele mai
multe cazuri plângerile formulate de alte administraţii de
parcuri, împotriva celor care realizează activităţi ilegale
de agresare a patrimoniului natural.
Şi după aprobarea planului de management
administraţia parcului nu va putea face o corectă
activitate de protecţie şi conservare pe terenurile private
deoarece, această activitate este una guvernamentală iar
Guvernul trebuie urgent, să hotărască dacă expropiază
pentru cauză de utilitate publică terenurile incluse în
zonele de protecţie integrală sau administraţia parcului
încheie cu fiecare deţinător de de teren, în aceste zone,
un contract de protecţie şi consevare cu o corectă
despăgubire a deţinătorului.

Ocuparea albiei minore a Dunării, o activitate ilegală frecventă
pe teritoriul comunelor Berzasca şi Şviniţa.

În lipsa unei coerenţe legislative, autorităţile direct
responsabile de protecţia mediului în Clisura Dunării, din
judeţele Mehedinţi şi Caraş – Severin fac ceea ce ştiu mai
bine. Se află în treabă !
●

Cheile Caraşului, un traseu prin sălbăticie cu o
infrastructură de vizitare primitivă.
În zilele de 16 şi 17 august 2013 GEC Nera, a realizat o
monitorizare a stării factorilor de mediul şi a biodiversităţii
de pe teritoriul comunei Caraşova, pe un traseu ce a inclus
Cheile Caraşului din interiorul Parcului Naţional Semenic –
Cheile Caraşului.

realizării unei infrastructuri adecvate de acces şi vizitare şi
a unui management corespunzător al parcului. Aceste
resurse sunt disponibile în momentul de faţă în cadrul
diferitelor programe finanţate de către Uniunea
Europeană.
Infrastructura de lucrări provizorii pentru vizitare, este
permisă prin regulamentul oricărui parc din lume iar
factorii locali responsabili de realizarea acestei
infrastructuri nu pot amâna la nesfârşit realizarea acesteia
la adăpostul unor decizii, de multe ori contradictorii, ale
consiliului ştiinţific al parcului sau al altor factori care se
fac că nu au auzit de conceptul de dezvoltare durabilă.
●

În Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa va
continua realizarea de poteci tematice
destinate promovării ecoturismului
şi imaginii parcului.

Etern avariata punte ONE BY ONE de la Prolaz

Zona monitorizată este incomparabil mai curată decât
alte zone similare din interiorul parcurilor naţionale şi
naturale din sudul Banatului dar, datorită infrastructurii
primitive de vizitare, patrimoniul natural al parcului este
supus unor agresiuni specifice practicării turismului
neorganizat iar valorificarea prin ecoturism a lumii mirifice
din Cheile Caraşului , la nivelul potenţialului existent,
rămâne deocamdată doar o frază inclusă în strategiile de
dezvoltare a judeţului Caraş – Severin.
În acest context, concluzile monitorizării din zilele de
16 şi 17 august sunt următoarele:
-Pe traseu
nu
există
campări
omologate,
camparea făcându-se în funcţie de opţiunile vizitatorilor
care, lasă în urma lor multe vetre de foc şi urme ale lipsei
de dotări igienico sanitare.
-Traseul are multe zone neasigurate prin corzi, cu risc
ridicat de cădere, precum şi zone neprotejate, cu risc de
cădere a pietrelor şi de accidentare a vizitatorilor.
-Puntea peste râul Caraş din poiana Prolaz este întro starea avansată de uzură şi cu risc ridicat de accidentare
a vizitatorilor.
-Peşterile de pe traseu, nu au facilităţi de acces şi
vizitare pentru vizitatorii obişnuiţi, multe dintre ele
constituind doar obiective ale turismului de aventură
(alpinism, speoturism etc ).
-În dreptul obiectivelor turistice importante nu există
puncte (panouri) de informare. De fiecare dată lipseşte
„povestea” locului/obiectivului, ca şi mijloc tradiţional de
interpretare şi atractivitate în ecoturism.
GEC Nera, recomandă tuturor factorilor cu
responsabilităţi directe în managementul Parcului Naţional
Semenic – Cheile Caraşului şi în dezvoltarea turismului din
zona parcului (Administraţia Naţională a Pădurilor
ROMSILVA, Administraţia PN Semenic Cheile – Caraşului,
Primăria şi Consiliul Local Caraşova, Consiliul Judeţean
Caraş – Severin) atragerea de resurse financiare destinate

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu
Administraţia Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, a
implementat în perioada aprilie – septembrie 2013
proiectul de interes public, Sprijin pentru creşterea
gradului de acceptare a Parcului Naţional Cheile Nerei Beuşniţa la nivelul comunităţilor locale finanţat prin
programului Spaţii Verzi – componenta Arii Naturale
Protejate, derulat de către Fundaţia pentru Parteneriat şi
MOL România.
În cadrul implementării proiectului a fost instituită data
de 5 iunie, ca Zi a Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa
şi a fost realizată poteca tematică „Prin lumea mirifică
a legendelor de la Beuşniţa şi Ochiul Beiului”.

Podul Beiului – punctul de plecare pe poteca tematică.

În funcţie de fondurile disponibile, GEC Nera Nera şi
Administraţia Parcul Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa, vor
continua derularea proiectului şi în viitor prin realizarea
unor poteci tematice pe traseele Cheile Nerei, Valea
Şuşarei şi Cheile Minişului – Cascada Bigăr.

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ
DIN SUDUL BANATULUI
Marea Hoinăreală 2013 la finalul
sezonului de voluntariat.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera realizează în
fiecare an, în perioada aprilie – noiembrie, programul de
voluntariat ecologic MAREA HOINĂREALĂ ,în cadrul căruia

voluntarii GEC Nera, realizează activităţi de monitorizare
alternativă a stării mediului şi promovare a ecoturismului
în zona parcurilor naţionale şi naturale Cheile Nerei –
Beuşniţa, Semenic – Cheile Caraşului, Porţile de Fier,
Vršačke Planine (Munţii Vârşeţului), Deliblatska Peščara
(Nisipurile Deliblato) şi Đjerdap din sudul Banatului Istoric,
situate pe teritoriul României şi Serbiei.
Programul de voluntariat mai include şi campanii de
informare şi sensibilizare a populaţiei locale şi a grupurilor
de turişti privind nevoia respectării regimului de protecţie
şi conservare a acestor zone precum şi igienizări ale
zonelor de protecţie integrală incluse în aceste parcuri.

Igienizarea albiei pârâului Miniş în zona cascadei Bigăr

În anul 2013 au fost incluşi în programul MAREA
HOINĂREALĂ un număr de 42 elevi de liceu şi profesori de
la Liceul Tehnologic CLISURA DUNĂRII Moldova Nouă, Liceul
Tehnologic MIHAI NOVAC Oraviţa şi Liceul MATHIAS
HAMMER Anina.
Concluzia principală privind relaţia dintre autorităţi şi
societatea civilă în cadrul programului MAREA HOINĂREALĂ
2013, este aceea că, în acest an reacţia autorităţilor la
cazurile relevante de agresiunile împotriva patrimoniului
natural semnalate de către GEC Nera, s-a diminuat
considerabil. Este încă o dovadă că astfel de reacţii au loc
doar în anii electorali.
Sâmbătă 26 octombrie a.c. a fost realizată ultima
etapă a programului MAREA HOINĂREALĂ 2013, în cadrul
căreia voluntarii GEC Nera au realizat o igienizare şi o
monitorizare a mediului în zona cascadei Bigăr din
interiorul rezervaţiei natuarale cu acelaşi nume. În
continuare, a fost monitorizată rezervaţia naturală şi
mulinologică Cheile Rudăriei.
Concluziile monitorizării realizate cu această ocazie
sunt următoarele:
-În cele două rezervaţii lipsesc activităţile specifice de
conservare a valorilor patrimoniului natural iar pentru situl
mulinologic Cheile Rudăriei, este necesară implementarea
unui proiect complex de conservare a arhitecturii şi
ocupaţiilor ţărăneşti tradiţionale.
-Turismul neorganizat precum şi unele activităţi ilegale
ale localnicilor lasă în urma lor deşeuri şi ambalaje
abandonate în natură, vetre de foc şi tăieri ocazionale de
arbori.
-Din informaţiile furnizate de localnici şi din
constatările făcute cu ocazia monitorizării celor două zone
rezultă că aici nivelul de practicare a ecoturismului este
mult sub potenţialul turistic oferit de patrimoniul natural

şi de tradiţiile locale. În zonă se practică un turism
neorganizat, de multe ori agresiv faţă de patrimoniul
natural al zonei, care nu aduce venituri relevante la nivelul
comunităţilor locale.
GEC Nera, consideră că dezvoltarea ecoturismului în
cele două rezervaţii naturale se poate face doar în cadrul
unui traseu tematic, pe un circuit care să includă valorile
fabulosului patrimoniu din toate cele patru parcuri
naturale, situate în sudul Banatului şi care să fie promovat
în ideea de a fi transformat în brand naţional.
●

Pregătim anul de voluntariat 2014 !
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, organizaţie
nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit (detalii pe
www.gecnera.ro, https://www.facebook.com/GECNERA)
va implementa, în perioada aprilie
– noiembrie 2014, acţiuni de
Voluntari cu
voluntariat destinate îmbunătăţirii
activitate completă
stării factorilor de mediu şi a
în anul 2013
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
Bîrcu Ana Maria
transfrontalieră Dunăre – Nera –
elev. Liceul CLISURA
DUNĂRII Moldova Nouă
Caraş, de pe teritoriul României şi
Serbiei.
Activităţile
constau
în
colectarea de informaţii privind
starea mediului şi nivelul de
implicare
a
autorităţilor
în
combaterea activităţilor ilegale
care
agresează
patrimoniul
Soreanu Marina
natural, informarea populaţiei şi
elev. Liceul CLISURA
grupurilor de turişti privind
DUNĂRII Moldova Nouă
activităţile care se pot realiza în
interiorul parcurilor naturale,
igienizarea zonelor de protecţie
strictă şi integrală din interiorul
parcurilor
şi
promovarea
ecoturismului.
Voluntariatul este finanţat din
Vaicăr Daiana
donaţii colectate prin campania
elev. Liceul CLISURA
2% pentru dezvoltare durabilă în
DUNĂRII Moldova Nouă
sudul Banatului, pe care GEC Nera
o va realiza în perioada februarie –
mai 2014 şi din proiecte cu
finanţare externă.
În perioada decembrie 2013 –
martie 2014, candidaţii pentru
activităţile de voluntariat vor
Ioniceanu Ana Maria
realiza un curs de agent ecologic
elev. Liceul CLISURA
voluntar
destinat
dobândirii
DUNĂRII Moldova Nouă
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
Găitoane Răzvan
elev. Liceul MATHIAS
pentru
perioada
aprilie
–
HAMMER Anina

noiembrie 2014, care include prestarea unui număr de
minim 20 de ore voluntariat/lună în cadrul centrului
transfrontalier de voluntariat al
GEC Nera. Detalii privind oferta de
voluntariat a GEC Nera pentru anul
2014
pot
fi
găsite
pe
http://www.slideshare.net/gecner
a/ofert-pentru-voluntariat-la-gecnera-n/1/yes
Vineri 29 noiembrie a.c. la
sediul
Liceul Tehnologic CLISURA
Andraş Victoria
profesor Liceul HAMMER
DUNĂRII din Moldova Nouă a avut
Anina
loc lansarea anului de voluntariat
2014 iar în a doua jumătate a lunii
ianuarie 2014, lansarea anului de
voluntariat 2014 se va face şi în
Serbia la sediul organizaţiei NVO
ŠKOLA PLUS din Bela Crkva. Cu
ocazia
lansării
anului
de
voluntariat
2014
GEC
Nera
Conţescu Corina
înmânează premii şi diplome de
profesor Liceul CLISURA
Voluntar European
voluntarilor
DUNĂRII Moldova Nouă
care
au
finalizat
anul
de
voluntariat
2013
şi
încheie
contracte de voluntariat pentru
anul 2014.
În continuare, în perioada
ianuarie - aprilie 2014, vor fi
organizate
cursuri
de
agent
ecologic voluntar şi ghid voluntar
Bompa Radu Cosmin
pentru promovarea ecoturismului,
profesor Liceul MIHAI
urmând ca în lunile mai –
NOVAC Oraviţa
noiembrie 2014 voluntarii să
realizeze, în baza unui contract de
voluntariat, activităţi specifice în cadrul proiectelor GEC
Nera.

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Cheile Gârliştei
Rezervaţia naturală mixtă (forestieră, geomorfologică
şi geologică) Cheile Gârliştei, este situată în Munţii Aninei
şi se întinde pe o suprafaţă de 517 hectare la o altitudine
maximă de 690 metri. Rezervaţia face parte din Parcul
Naţional Semenic – Cheile Caraşului. Cheile sunt situate
între
localităţile
Anina şi Gârlişte şi
sunt străbătute de
pârâul
Gârlişte.
Traseul
are
o
lungime de cca. 9
km, începând la 3-4
km după ieşirea din
Anina şi terminânduse cu aproximativ 1
km înainte de a intra
Portal pe Cheile Gârliştei
în satul Gârlişte.
Aceste chei sunt
spectaculoase prin porţiunile foarte sălbatice cu pereţi
calcaroşi acoperiţi cu vegetaţie ce se ridică chiar din apa
pârâului. Sunt impresionanţi şi versanţii calcaroşi abrupţi,
dar şi turnurile şi hornurile calcaroase.

Traseul turistic Anina- Cheile Gârliştei este marcat
turistic cu punct roşu, începând de la ieşirea din cartierul
Schlucht al Aninei. Timpul de parcurgere al acestui traseu
este de circa trei ore şi jumătate.
Trebuie menţionate ca atracţii turistice Cleanţul
Cerbilor (la baza versantului găsindu-se câteva peşteri),
Peştera Galatiului, Peştera cu Apă (cea mai lungă peşteră
din chei). O porţiune a cheilor, situată între Cleanţul
Gherii şi abruptul nordic al Dealului Moghila, prin sălbăticia
şi frumuseţea ei, se situează printre cele mai deosebite din
ţară.
Rezervaţia naturală Cheile Gârliştei este o arie
protejată de Categoria IV (IUCN).
Căile de acces spre rezervaţie sunt DN Reşiţa –Anina şi
DN Oraviţa - Anina. Din Anina se merge spre nord pe firul
râului Gârlişte.
●

Tabula Traiana
Nu departe de Statuia lui Decebal, pe malul sârbesc, la
ieşirea din Cazanele Mici, de aproape 2000 ani, se găsește
placa memorială romană „Tabula Traiana”, având 4 metri
lungime și 1,75 metri înălțime. Tabula Traiana, este un
monument ridicat de adversarul regelui Decebal, împăratul
roman Traian, pentru a marca marșul trupelor imperiale
romane spre Dacia și a comemora victoriile Imperiului
Roman asupra regatului dac în anul 105 - 106 și finalizarea
drumului militar roman al lui Traian.
Tabula este
fixată în piatră
și pe ea sunt
reprezentați doi
delfini plutind
și un vultur pe
cer. De-a lungul
timpului Tabula
a
avut
de
suferit de pe
urma intemperiilor naturii și
pentru a nu fi
acoperită
de
Tabula Traiana înainte de a construcţia
ape, odată cu
barajului.
construirea
barajului de la Porțile de Fier, a fost ridicată cu
aproximativ 30 m. Pe ea este inscripționată următoarele:
"IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE. F NERVA TRAIANVS. AVG.
GERM PONTIF MAXIMUS TRIB POT IIII PATER PATRIAE COS III
MONTIBVUS EXCISI(s) ANCO(ni)BVS SVBLAT(i)S VIA(m)"
Textul în limba latină a fost tradus și interpretat de Otto
Benndorf: „Împăratul Nerva fiul divinului Nerva, Nerva
Traian, Augustus, Germanicus, Pontifex Maximus, investit
de patru ori ca Tribun, Tatăl Patriei, Consul pentru a treia
oară, excavând roci din munți și folosind bârne de lemn a
făcut acest pod”
Publicaţie realizată de
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