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modul de implicare în acest
caz
a
autorit ilor
cu
responsabilit i directe în
stoparea t ierilor ilegale de arbori.
În acest context, în perioada monitorizat au fost
constatate t ieri recente i din anii anteriori a unui num r
mare de arbori cu diametre de cca. 40-50 cm pe malul
stâng a râului Cara , pe DJ 581, la 600 m i respectiv la 900
m în aval de localitate Goruia. Aceste t ieri sunt situate în
interiorul perimetrului SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile
Cara ului
(detalii
pe
http://apmcs-old.anpm.ro/files/
APM%20CS/Biodiversitate/Natura%202000/semeniccheilecarasului
sci.pdf).

Imaginile înregistrate confirm c , în conformitate cu
Legea Apelor, loca iile se g sesc pe un teren administrat
de AN Apele Române.
În leg tur
cu aceste t ieri, prin scrisoarea
2812/.03.01.2018 GEC Nera a notificat i a cerut puncte
de vedere de la Comisariatul Jude ean Cara – Severin al
G rzii Na ionale de Mediu (CJCSGNM), Garda Forestier
(GF) Timi oara i Inspectoratul de Poli ie Cara – Severin
(IJPCS) privind: legalitatea t ierilor i volumul de mas
lemnoas t iat recent i în anii anteriori; existen a în anul
2017, sau în anii anteriori, de sesiz ri din partea RNP
ROMSILVA, Prim riilor i AN - APELE ROMANE în leg tur cu

aceste t ieri i m surile dispuse împotriva celor vinova i de
administrarea necorespunz toare a SCI ROSCI0226 Semenic
– Cheile Cara ului. Scrisoarea a fost deasemenea transmis
spre informare i celorlal i factori direct interesa i.
În toate r spunsurile primite se men ioneaz c nu au
existat în anul 2017 sau în anii anteriori sesiz ri în leg tur
cu t ieri de arbori pe teritoriul comunei Goruia. IJPCS i
GF Timi oara mai spun în r spunsuri c pe teritoriul
comunei Goruia t ierile de arbori au fost ilegale, în volum
de 16,2 mc în 2017 i 7,32 mc în 2014, motiv pentru care sau f cut demersuri pentru pedepsirea celor vinova i.
R spunsurile nu precizeaz îns dac t ierile au fost în SCI
ROSCI0226 Semenic – Cheile Cara ului.
În r spunsul CJCSGNM se precizeaz c în anul 2017 nu
a efectuat controale în SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile
Cara ului. Ulterior institu ia nu a mai furnizat în termen
legal informa iile cerute de GEC Nera prin scrisoarea
2812/.03.01.2018.

T ieri pe râul Caraş în aval de localitatea Goruia

A mai fost primit un r spuns i de la ANANP în care se
spune c , în ce prive te contractul de administrare nr.
113/08.12.2014, i s-a fixat RNP Romsilva un nou termen
pentru prezentarea unui proiect de plan de management al
ariilor naturale protejate din zona PN Semenic Cheile
Cara ului (al câtelea termen dup func ionarea timp de 13
ani a parcului f r plan de management aprobat ?) i
pentru solu ionarea diferendelor permanente pe care le
are cu administra ia parcului.
Din r spunsurile primite lipse te r spunsul cheie din
partea autorit ii specializate în controlul implement rii
Legii Ariilor Naturale Protejate, adic al CJCSGNM, care
nici acum i nici în trecut nu a controlat cazurile de
agresiune împotriva ariilor naturale protejate atunci când
a fost sesizat de c tre GEC Nera pe cazuri punctuale.
F r acest r spuns, din r spunsurile furnizate de c tre
celelalte autorit i, rezult c se taie ilegal arbori undeva
pe teritoriul comunei Goruia. Concluzia mul ume te atât
administratorul de activit i pentru protec ia naturii,

respectiv RNP Romsilva cât i administratorul de teren,
respectiv AN - Apele Române. Vinov ia ambelor institu ii
pentru t ierile de arbori în SCI ROSCI0226 Semenic – Cheile
Cara ului r mâne „în cea ” , iar în final este posibil s ni
se spun c vinova i sunt doar ni te localnici care au t iat
ilegal de mai mul i ani undeva pe teritoriul comunei
Goruia. Într-un „sat f r câini” spunem noi !
Aceasta este imaginea jalnic pe care o ofer întreaga
administrare de 13 ani a ariilor naturale protejate din zona
PN Semenic – Cara ului precum i modul de implicare a
autorit ilor de control, imagine care în 2017 a primit
calificativul
„insuficient”
(detalii
pe
http://ananp.gov.ro/ananp/wp-content/uploads/2017/12/4.evaluare-vest.pdf) din partea ANANP care monitorizeaz

contractul nr. 113/08.12.2014 în numele Ministerul
Mediului.
În contextul aceluia i calificativ a început i anul 2018
motiv pentru care GEC Nera consider
c
timpul
sanc ion rii RNP ROMSILVA prin calificative a trecut i cere
din nou Guvernului României i Ministerului Mediului ca s
fac demersurile necesare pentru rezilierea contractului
de administrare pe care RNP Romsilva îl are cu Ministerul
Mediului și s treac administrarea
ariilor naturale
protejate din zona PN Semenic – Cheile Cara ului în
subordinea Agenției Naționale pentru Arii Naturale
Protejate în cadrul unei instituții publice destinat
protec iei ecosistemelor.
●

Din nou o perspectiv de colaborare în
cadrul programului INTERREG IPA
România-Serbia
GEC Nera a participat în
29 ianuarie i 7 februarie
a.c la forumurile pentru
identificarea
de
parteneri organizate
de
c tre
Secretariatul Comun din cadrul BRCT Timișoara în România
la Reșița și în Serbia la Smederevo ca urmare a lans rii
celui de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte din
cadrul Programului
INTERREG
IPA
de
Cooperare
Transfrontalier România-Serbia.
Participarea a avut ca rezultat depunerea unei cereri de
finan are, ca partener al Universit ii de Vest din
Timi oara, privind un proiect de evaluare a polu rii
cursurilor naturale de ap din zona fostei exploat ri
miniere de cupru de la Moldova Nou i a exploat rilor
miniere din zona Bor (Serbia).

●
Poate FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
certifica p duri în interiorul unui parc
naţional f r plan de management ?
În luna martie a.c ocoalele silvice apr inând RNP
Romsilva care au p duri incluse în Parcul Na ional Semenic
- Cheile Cara ului au avut consult ri publice privind
men inerea certific rii din partea FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL
(detalii
pe
http://www.fsc.org/)
a
managementului pe criterii sociale , economice si
ecologice a acestor p duri.

GEC Nera a fost invitat la aceste consult ri îns nu a
participat deoarece nu a primit pân în prezent un punct
de vedere din partea FOREST STEWARDSHIP COUNCIL i
ASOCIA IEI PENTRU CERTIFICARE FORESTIER în leg tur
cu motivele acord rii i men inerii cerific rii forestiere
pentru p durile incluse în Parcul Na ional Semenic - Cheile
Cara ului, parc care dup 13 ani de la înfiin area sa nu are
înc un Plan de Management
aprobat
de
Ministerul
Mediului.
GEC Nera consider c f r
acest act de reglementare nu
poate fi vorba de o gestionare
ecologic a PN Semenic Cheile Carasului în acord cu
Legea
Ariilor
Naturale
Protejate
i
Aquis-ul
comunitar
(parcul
se
suprapune în mare m sur cu
sit-ul NATURA 2000 cu acela i nume).
Deocamdat ultimul certificat FSC acordat Direc iei
Silvice Cara – Severin a expirat în 30 aprilie a.c iar FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL nu a acordat alt certificat. R mâne
de v zut în ce condi ii va fi realizat licita ia de mas
lemnoas organizat de DS Cara – Severin în data de
11.05.2018.
●

Proiect pentru încurajarea turismului la
frontiera dintre Bulgaria şi Romania
În ora ul Vidin din Bulgaria a avut loc
în data de 14 aprilie a.c o
conferința internationala în cadrul
proiectului "Încurajarea mobilit ii fortei
de munca în domeniul serviciilor
turistice
sustenabile"
(ROBG-167),
finan at în cadrul Programului Interreg V
- A România - Bulgaria.
Proiectul se axeaz pe încurajarea
integr rii zonei transfrontaliere româno bulgare în ceea ce privește ocuparea și
mobilitatea forței de munc în domeniul
serviciilor turistice durabile.
Obiectivul proiectului este acela de a
oferi acces la inițiative comune de
ocupare a forței de munc , cum ar fi:
- Plan strategic pentru utilizarea
durabil
a
patrimoniului
cultural și natural din zon ,
concentrându-se
asupra
serviciilor turistice, care pot
activa mobilitatea forței de
munc ;
- stabilirea unei rețele de
întreprinderi locale, autorit ți locale și șomeri din regiune
pentru a face schimb de bune
practici;
- Stabilirea unei baze de
date
comune
inovatoare
pentru promovarea serviciilor
turistice și a c ut rii de locuri
de munc ;
- efectuarea de formare

profesional în domeniul turismului;
În cadrul particip rii de la Vidin GEC Nera a prezentat
propuneri concrete privind încurajarea integr rii zonei
Cazanele Dun rii în strategia transfrontalier de dezvoltare
a ecoturismului.
Sec iune realizat de Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera

VOLUNTARIAT PENTRU CONSERVAREA
PATRIMONIULUI NATURAL DIN SUDUL
BANATULUI
O ŞCOAL ALTFEL......cu mai mult grij
pentru lumea mirfic din sudul Banatului
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a acordat în data
de 18 aprilie a.c. certificatele de absolvire a cursului de
agent ecologic voluntar, o activitate extracurricular
desf urat în perioada decembrie 2017 – martie 2018 în
parteneriat cu liceele CLISURA DUN RII din Moldova Nou
și MATHIAS HAMMER din Anina.

Acordare de certificate de absolvire a cursului de agent
ecologic voluntar la Liceul Tehnologic CLISURA DUN RII
din Moldova Nou

Cursul a vizat preg tirea elevilor și profesorilor de la
cele dou licee în vederea implic rii pe parcursul anului
2018 în proiecte de protecția mediului derulate de c tre
GEC Nera.
Înmânarea certificatelor precum i acordarea unor
premii celor 28 de participan i la curs s-a f cut într-un
cadru festiv la sediul Liceului CLISURA DUN RII din Moldova
Nou , evenimentul fiind înclus în s pt mâna COALA
ALTFEL 2018 realizat în cadrul acestui liceu.
“Astfel de cursuri sunt activități de educație ecologică
care îi ajută pe elevi să aibă în permanență o atitudine
prietenoasă față de natură” a spus profesoara Corina
Con escu coordonatorul echipei de voluntari de la Liceul
Tehnologic CLISURA DUN RII din Moldova Nou , iar
profesorul Dumitru Boboescu, coordonatorul echipei de
voluntari de la Liceului MATHIAS HAMMER din Anina, a
accentuat ideia c “apărarea naturii trebuie să fie un
reflex permanent al tinerilor pentru că, dacă vorbim de
protecția mediului, aceasta este vârsta la care se
formează astfel de reflexe”

De Ziua P mântului 2018, activit ţi în
sprijinul dezvolt rii durabile pe teritoriul
Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa

Grupul Ecologic de Colaborare Nera a marcat Ziua
P mântului prin demararea programului de de voluntariat
MAREA HOIN REAL 2018. Evenimentul a avut loc în zona
Parcului Na ional Cheile Nerei – Beu ni a, pe teritoriul
comunei Sasca Montan , i a inclus:
- Monitorizarea alternativ a mediului la halda de
de euri miniere apar inând fostei exploat ri de minereu
cupru din Sasca Montan ,
-Campanie de informarea popula iei i grupurilor de
turi iti despre principalele reguli de protec ie a naturii
care trebuie respectate în zonele de protec ie integral
din parc,
- Promovarea, prin publica ii i mesaje verbale, a
principalelor atrac iil turistice de pe treseul principal al
rezerva iei naturale Cheile u arei i din localitatea Sasca
Montan .
La eveniment au participat elevi i profesori de la
Liceul Tehnologic CLISURA DUN RII Moldova Nou , Liceului
MATHIAS HAMMER Anina i Asocia ia DELIBLATICA din Serbia
care activeaz în cadrul centrul de voluntariat al GEC
Nera.
„Promovarea în spaţiul public a valorilor patrimoniului
natural ale Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa,
precum şi a barierelor în calea dezvoltării turismului
local, aşa cum este poluarea cu deşeuri miniere ce provine
de la hada din localitate, este o acţiune lăudabilă a GEC
Nera. Din păcate nu putem valorica la adevărata sa
valoare potenţialul turistic al zonei, atât din cauza
poluării dar mai ales din cauza drumurilor de acces spre
Sasca Montană care au devenit un adevărat coşmar pentru
şoferi. Bat des drumurile Reşiţei şi pe la Bucureşti şi mă
rog de cei cu responsabilităţi directe să ne ajute să
rezolvăm aceste probleme însă nimeni nu aude şi nu vede.
Investitorilor în turism din Sasca Montană a început să le
meargă rău. Probabil unii vor pleca” a spus Ion Poplicean,
primarul Comunei Sasca Montan prezent la eveniment.
Din p cate problemele Comunei Sasca Montan , în
materie de dezvoltare durabil , sunt comune multor
localit i montane din sudul Banatului care sunt plasate în
aria parcurilor na ionale i naturale din aceast zon a
României.
Sec iune realizat de Alin u an – coordonator al centrului de
voluntariat al GEC Nera

Monitorizarea haldei de deşeuri miniere de la Sasca Montan

Dragi voluntari ! V rug m s ne trimite i pe adresa de
e-mail gecnera@yahoo.com, informa ii despre starea
mediului din localitatea voastr si alte articole pe teme
de protec ia mediului pentru ENVIRONMENT NEWS.
Aceast publica ie este la dispozi ia voastr !

apei. Stânca este în continu degradare datorit ploilor,
z pezilor i fenomenelor înghe - dezghe motiv pentru
care autorit ile ar trebui s ia m suri de protec ie
deoarece aceast stânc este simbolul Clisurii de Sus a
Dun rii.

LUMEA MIRIFIC A
MICROREGIUNII
DUN RE – NERA – CARAŞ
Legende din Clisura de Sus a Dun rii
Legenda de la Gaura cu Muscă
Pestera este in lungime totala de 254 m si a luat
na tere prin infiltrarea apei în roca de tip calcaros. A fost
locuit înc din perioada neolitic fiind un adapost ideal
pentru omul primitiv. Poziția ei, cu intrarea prin care
domin Dunarea a f cut ca în epoca medieval sa fie
fortificat și echipat cu tunuri, având
și o mic
garnizoan de soldați. Ast zi se mai v d fortificațiile de la
intrare facute înca din anul 1460 și ref cute de mai multe
ori, fiind folosite pân prin 1880 .

Peştera Gaura cu Musc

Pe tera a primit denumirea de ,,Gaura cu Musc ”,
dup teribila musc
columbac , o musc vampir care
a produs multe probleme localnicilor, dar mai ales vitelor
acestora.
O legend local spune c musca columbac s-a n scut
dintr-un cap al balaurului cu 12 capete ucis de Iovan
Iorgovan ,,bra de buzdugan”.
Aceast musc a existat în zon pân la construcția
barajului de la Porțile de Fier când a disp rut datorita
modific rii habitatului. Musca ataca vitele, le mușca în
zonele cu piele fina, n ri, buze, urechi. Mușc turile
produceau inflamații care sufocau animalul în câteva ore
sau zile. În pericol erau și copiii mici dac musca reușea s
p trund în gur sau trahee. Speciali tii spun c aceste
musculițe nu au avut nici o leg tur cu peștera.
Dezvoltarea lor a fost posibil numai în apele Dun rii
înainte de formarea lacului.

Legenda Stâncii Baba Caia
Stânca Baba Caia este situat în apele Dun rii în dreptul
localit ii Coronini i are o în l imea de 7 m deasupra

Stânca Baba Caia

În jurul acestei stânci s-au esut mai multe legende.
Una spune c un voievod sârb i-ar fi legat nevasta de
aceast stânc deoarece o b nuia c îl în elase, spunându-i:
„Babo, kaji (kaii) se“, ceea ce ar însemna „Nevast ,
c ie te-te“. Orgolioas i nevinovat , în timp ce era
scufundat în ap , aceasta în ultima ei clip de via , ar
fi ridicat degetul din ap
în
semn
c
r mâne
neînduplecat . Ba mai mult, ea ar fi rugat vântuurile
predominante din zon , Co ava
i Gorniacul, s sufle
mai tare i s le aduc astfel aminte oamenilor c i-au
f cut o mare nedreptate. De atunci Co ava a pus mereu în
dificultate, în dreptul stâncii, vasele care treceau pe-aici.
O alt
legend
aduce în prim-plan un c pitan
al cet ii Coronini, care ar fi r pit o cadân din haremul
pa ei din Glubac (Golumba ), de pe cel lalt mal al
Dun rii, i ar fi fugit cu ea pe malul stâng. Numai c , în
dreptul stâncii Baba Caia el ar fi fost prins i scurtat de
cap. La rândul s u, fata a fost intuit de stânc i l sat
prad corbilor cu capul iubitului atârnându-i de gât.

UMOR.... RURAL !

Badea Gheorghe nu în elegea ce-i bursa despre care
auzea vorbindu-se la radio i televizor.
Badea V s lic , cu care st tea de vorb , îi explic :
-Bade Gheorghe, cum s - i spun eu ca s în elegi ? Ai
bani pu i deoparte i cumperi g ini. G inile fac ou , ou le
fac g ini i tot a a pân când,peste vreo doi ani, curtea i
se umple cu multe, multe g ini. i într-o noapte vine o ap
mare, neagr , învolburat i î i duce tóate g inile. Dup ce
se retrage apa tu stai i cuge i: RA E TREBUIA S CUMP R !

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

