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Voluntari în lumea
mirifică a
microregiunii
Dunăre – Nera –
Caraş
Un proiect ambiţios de
ecoturism cu parteneri din
Canada

GEC
Nera
a
început
pregatirile pentru implementarea
în anul 2008 a programului
ecoturistic transfrontalier Un tur
Pag.4
de neuitat în parcurile şi
Rezervaţiile
rezervaţiile naturale din zona de
frontieră a microregiunii Dunăre
naturale Valea
–
Nera – Caraş (MRDNC),
Ciclovei şi
elaborat în cadrul unui proiect
Golubacki Grad
finanţat în anul 2007
prin
(cetatea Golubac)
programul Phare CBC 2004 -2006
Romania – Serbia.
Dupa postarea pe pagina de internet www.gecnera.ro a acestui
program iubitorii de ecoturism au contactat GEC Nera pentru a se
interesa de mirifica lume a păsărilor din rezervaţia naturală Balta
Nera - Dunăre & Labudovo Okno, de preria rezervaţiei speciale
Deliblatska Pescera (Dunele Deliblata), de rândunicile care prefera
Valea Divici, de
habitatul din abrupturile de argilă de pe
misterioasa grotă de la Lacul Dracului de pe Cheile Nerei sau de
şerparul european cu privire fioroasă care bantuie ca o stafie Munţii
Vârşeţului.

Microregiunea
Dunăre – Nera –
Caraş

Şerparul european (Circaetus gallicus)
In momentul de faţa cei mai serioşi parteneri ai GEC Nera
pentru acest program sunt mai multe grupuri de cetăţeni canadieni
din zona localităţilor Waterloo si Kitchener, din provincia Ontario.
Aceştia intenţionează să realizeze întregul program ecoturistic în
perioada iulie – septembrie 2008 ocazie cu care vor fi interesaţi şi de

tradiţiile comunităţilor locale din zona parcurilor (ruga de Sf. Ilie
şi Sf. Maria din localităţile cărăşene, hramul mănăstirii Sf. Sava
Baziaş, balul strugurilor de la Vrsac, carnavalul de la Bela Crkva,
meniurile tradiţionale etc.).
Un caledndar al tururilor ecoturistice care vor fi organizate în
această perioadă va fi furnizat în timp util operatorilor de turism,
administraţiilor parcurilor şi primăriilor din localităţile incluse în
program pentru ca această oportunitate să fie cât mai bine
valorificată pe plan local.
●

GEC Nera si Vojvodinasume au semnat un nou
acord de colaborare pentru anul 2008.
Activitatea de colaborare transfrontalieră destinată
îmbunătăţirii managementului ariilor naturale protejate din zona
de frontieră a MRDNC va fi sprijinită şi în anul 2008 prin
intermediul unui acord de colaborare semnat intre GEC Nera şi
Vojvodinasume – SG Banat Pancevo.

Un parteneriat durabil între
GEC Nera şi Vojvodinasume
Acest acord reprezintă o continuare a colaborarii începută în
anul 2007, an in care cei doi parteneri împreună cu Administraţia
Parcul Natural Portile de Fier (APNPF) şi Agenţia pentru Protecţia
Mediului Reşiţa au elaborat planul de management al razervaţiei
naturale transfrontaliere Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno,
programul ecoturistic transfrontalier al MRDNC şi raportul
Cartea Albă a parcurilor şi rezervaţiilor naturale din zona de
frontieră a MRDNC.
În anul 2008 acordul de colaborare include implementarea
planului comun
de management al razervaţiei naturale
transfrontaliere Balta Nera – Dunare & Labudovo Okno, activitate
în care se conteaza în primul rând pe implicarea directă a APNPF
în perspectiva dobândirii de către aceasta, în anul 2008, a unei
mari libertăţi de decizie prin constituirea APNPF ca entitate
inedependentă cu personalitate juridică.

GEC Nera şi Vojvodinasume vor mai colabora deasemenea la
realizarea unui centru de educaţie ecologică a MRDNC în cadrul
căruia tinerii din localităţile microregiunii se vor putea informa în
legătură cu regimul de protecţie al parcurilor şi rezervaţiilor naturale
si vor putea să ia atitudine privind nevoia de protejare şi conservare
a patrimoniului natural al zonei.
●

Iniţiativa PROPARC BANAT 2008
Grupul Ecologic de Colaborare Nera continuă în anul 2008
implementarea proiectelor cofinantate prin programe PHARE in
perioada 2005 – 2007, în cadrul carora a fost înfiinţat Centrul
pentru informare consiliere si consultanţă al microregiunii
Dunare – Nera – Caraş (CICC – MRDNC) destinat sprijinirii
dezvoltării durabile a localităţilor rurale din zona parcurilor naturale
Porţile de Fier şi Cheile Nerei - Beuşniţa.

managementul deşeurilor; dezvoltarea agriculturii şi pisciculturii;
dezvoltarea turismului; educaţie şi tineret; cultură; colaborare
transfrontalieră.
Prima sesiune de instruire va avea loc in perioada martieaprilie 2008 cu sustinerea aplicaţiei în luna mai 2008.
Echipa de consultanţi care va realiza sesiunile de instruire
este formata din experţii acad. Ioan Paun Otiman (Univ. de Stiinte
Agricole a Banatului) , Cornel Popovici Sturza (GEC Nera),
Ileana Rotaru (Univ. Eftimie Murgu Resita), Florenta Albu si
Traian Jumanca (Inst. Prefectului- jud. Caras – Severin), Ghibus
Olga (APM Caras Severin), Stefan Popa – auditor financiar in
cadrul Corpului Expertilor Contabili Caras – Severin care au
participat in perioada 2005-2007 la implementarea proiectelor
GEC Nera de infiintare a CICC – MRDNC. Propuneri şi detalii
privind organizarea acestor sesiuni de instruire au fost trimise deja
primăriilor.
●

Campania de voluntariat din perioada
aprilie – iunie 2008

Reuniunea GDLC la Berzasca
Pentru a beneficia de statutul de ţara membră a UE, România
va trebui sa cheltuie anul 2008 cca. 8,3 milioane Euro/zi pentru a
epuiza pâna în 2012 suma alocata de la bugetul Comisiei Europene
şi pentru a recupera sumele necheltuite în anul 2007.
Experienta GEC Nera de colaborare în perioada 2001-2007 cu
primariile şi IMM-urile din judetul Caras – Severin, a confirmat că
exista 2 bariere importante în accesarea de către primării a
fondurilor alocate de catre CE pentru dezvoltarea zonei rurale:
a) lipsa unui consilier/grup de lucru la nivelul primăriei care să
posede cunoştinte tehnice şi financiare complexe privind procedurile
de accesare a fondurilor structurale si de coeziune ale UE precum şi
privind metodologia de întocmire a cererilor de finanţare şi ulterior
de implementare a proiectelor.
b) lipsa resurselor financiare necesare cofinanţării locale a
implementării proiectelor şi plăţii consultanţei pentru elaborarea de
studii pregatitoare pentru investiţii în lucrări de infrastructură sau a
dosarului cereri de finanţare.
GEC Nera constată nevoia constituirii la nivelul fiecărei
comune/oraş a unui grup de lucru pentru dezvoltarea comunităţii
(GLDC) şi în acest context va organiza in anul 2008, in cadrul
CICC – MRDNC şi în colaborare cu Consiliile Locale, sesiuni de
instruire destinate asimilării de către personele care vor constitui
GLDC a unor asemenea cunoştinţe complexe destinate accesarii
fondurilor structurale şi de coeziune ale UE.
Sesiunile de instruire vor avea o importanta componenta
aplicativă. In acest sens grupul de participanţi din partea fiecărei
Primării la sesiunea de instruire va elabora o posibilă cerere de
finanţare pentru un proiect important, fezabil si specific
comunei/oraşului, proiect care urmează a fi evaluat în cadrul unei
sedinte de Consiliu Local.
Instruirea va viza proiecte in domeniile: infrastructura de lucrari
pentru cladiri publice, alim. cu apa, canalizare, drumuri şi străzi,

Centrul de voluntariat al GEC Nera pregateşte în perioada
decembrie 2007-martie 2008 campania de voluntariat destinată
sprijinirii comunităţilor locale din zona parcurilor naturale Cheile
Nerei Beuşnita şi Porţile de Fier care se va desfaşura în perioada
aprilie - iunie 2008. Campania de voluntariat va fi destinată în
special informării populaţiei privind oportunităţile de dezvoltare a
zonei în contextul statutului pe care il are în prezent Romania,
acela de ţara membră a UE, precum şi realizării de servicii de
interes public destinate protejării patrimoniului natural a celor
doua parcuri şi menţinerii unei stări ecologice normale a factorilor
de mediu din localităţi.
La aceste activităţi vor participa echipe si grupe locale de
voluntari cu domiciliul in localităţile din raza parcurilor, care sunt
legitimaţi la GEC Nera si atestaţi de către autoritatile de mediu ca
voluntari ecologişti.
Ca şi în anii precedenţi GEC Nera contază şi în acest an pe
implicarea în campania de voluntariat a unor şcoli din zonă care
apreciază campania de voluntariat a GEC Nera ca o aplicaţie
practică a educaţiei ecologice a elevilor realizată în cadrul
programei şcolare.

Training destinat selectării voluntarilor
la Liceul Eftimie Murgu Bozovici
În acest sens in perioada decembrie 2007 – februarie 2008
şcolile care s-au oferit sa implice voluntari în aceste activităţi au
realizat împreună cu GEC Nera un training general şi o selecţie de
noi voluntari în functie de dorinţa si vocaţia acestora de a realiza
activităţi de voluntariat.
Voluntarii selectaţi vor completa echipele din şcoli constituite
în anii precedenţi. Aceste echipe vor fi coordonate de cadre

didactice din şcoală pentru a participa la campania de voluntariat
organizata de GEC Nera.
Campania de voluntariat se va realiza inafara orelor de curs (de
obicei în weekend), coordonatorii echipelor locale vor fi retribuiţi
iar voluntarii vor fi motivaţi prin acordarea de diplome, premii în
obiecte şi organizarea unor activităţi de agrement în perioada iulieaugust 2008.
Costurile de participare la campania de voluntariat (transport,
masă, cazare, achiziţia de consumabile, unelte şi materiale de lucru,
echipament) vor fi suportate de către GEC Nera.
Echipa Environment News

deltă include teritorii din România şi Serbia. În România o sup. De
10 ha din Balta Nera a fost declarată zonă specială e protecţie sub
denumirea de Rezervaţia Naturală Balta Nera - Dunăre.

Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile buletinului informativ
ENVIRONMENT NEWS cu comentarii, propuneri, articole şi ştiri
privind activitatea partenerilor din România şi Serbia 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

Scurtă prezentare a microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş

Teritoriile aministrative ale MRDNC
În România, microregiunea Dunăre - Nera – Caraş cuprinde
zona de frontieră cu Serbia situată pe teritoriul administrativ al
judeţului Caraş – Severin care include oraşele Oraviţa şi Moldova
Nouă şi comunele Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Pojejena, Socol,
Naidăş, Ciuchici, Berlişte, Vrani, Vărădia, Grădinari, Forotic,
Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Sasca Montană, Cărbunari, Şopotu
Nou, Lăpuşnicu Mare, Bănia, Dalboşeţ, Bozovici.
În Serbia microregiunea cuprinde zona de frontieră situată pe
teritoriul administrativ al comunelor, Golubac, Veliko Gradište,
Bela Crkva şi Vršac.
Microregiunea Dunăre - Nera – Caraş este situată pe cursul
inferior al râurilor Nera , Caraş şi pe cursul mijlociu al Dunării. În
România, teritoriul microregiunii mai este străbătut de pârâurile
Miniş, Valea Mare, Berzasca, Radimna, Oraviţa, Bei, Ciclova şi
Vicinic iar in Serbia de râul Pek, canalul Dunăre – Tisa – Dunăre şi
pârul Mesić.
În imediata apropiere a localităţii Socol, râul Nera se varsă în
Dunăre formând o deltă cu denumirea locală Balta Nera. Această

Egreta mica (Egretta garzetta)
Pe teritoriul microregiunii sunt amplasate 5 arii naturale
protejate fapt care o plaseaza pe un loc important în Europa în ce
priveste capitalul natural. Microregiunea include pe teritoriul
Romaniei Parcul National Cheile Nerei - Beuşniţa si cca 60% din
Parcul Natural Porţile de Fier iar pe teritoriul Serbiei cca 15% din
Parcul Naţional Dierdap, Rezervaţia Naturală Specială Deliblatska
Pescara (Dunele Deliblata) şi Parcul Natural Regional Vrsacke
Planine (Munţii Vârşeţului). Pe teritoriul Serbiei in zona de
confluenţă a Dunării cu râurile Nera şi Caraş, pe ambele maluri ale
Dunării, a fost instituită zona umedă (Ramsar) Labudovo Okno
care pe malul stang al Dunării este inclusă în rezervaţia
Deliblatska Pescara.
Zona umedă Labudovo Okno împreuna cu rezervaţia naturala
Balta Nera – Dunare din Parcul Natural Porţile de Fier formeaza
un ecosistem transfrontalier unitar iar în conformitate cu
Convenţia de la Rio este necesar a fi gestionat din punct de vedere
ştiinţific printr-un plan comun de management.
În anul 2005 mai multe ONG-uri si primării din microregiune
au constituit Asociaţia DUNCA COOPERATION de cooperare
transfrontaliera în microregiunea Dunăre – Nera – Caraş. În
perioada 2005-2008 secretariatul tehnic al asociaţiei a întocmit
planul local de acţiune pentru mediu (PLAM) al zonei de frontieră
a microregiunii Dunăre – Nera - Caraş; planul de management al
rezervaţiei naturale transfrontaliere Balta Nera - Dunăre &
Labudovo Okno şi programul ecoturistic transfrontalier al
microregiunii Dunăre – Nera – Caraş în cadrul a doua proiecte
finanţate prin programul Phare CBC Romania – Serbia şi
implementate de GEC Nera.
Tot în cadrul implementarii acestor proiecte a fost constituit
centrul comun de voluntariat al MRDNC şi centrul de informare
pentru parcurile şi rezervatiile naturale ale MRDNC.
În prezent grupul comun de lucru din cadrul secretariatului
tehnic al Asociaţiei DUNCA COOPERATION pregateşte
implementarea unui proiect care vizeaza realizarea unui centru de
educaţie ecologica destinat tinerilor aparţinând comunităţilor
locale din zona ariilor naturale protejate ale MRDNC.
Proiectul urmează sa fie implementat în perioada iulie 2008mai 2009, iar amploarea lui va depinde de valoarea fondurilor ce
vor fi atrase în acest scop.
Cornel Popovici Sturza – presedinte GEC Nera

Rezervaţiile naturale ale mcroregiunii
Dunăre – Nera – Caraş.
Rezervaţia naturală specială
Golubacki Grad (Cetatea Golubac)
Rezervatia naturală specială Golubacki Grad face parte din
Parcul Naţional Djerdap si are ca punct central de interes cetatea
medievală Golubac situata pe malul drept al Dunării in aval de
oraşul Golubac la distanta de 4 Km.
Golubacki Grad este o rezervaţie forestieră în suprafată de cca
10 ha in care predomina importante relicte terţiare – specii antice
care au supravieţuit erei glaciare pâna în zilele noastre cum sunt
alunul turcesc (Corylus colurna L.), nucul (Juglans regia L.),
clocotişul (Staphylea pinnata L.), arţarul (Acer intermedium),
liliacul (Syringa vulgaris L.), celtisul (Celtis australis L.), laurul
(Ilex aquifolium L.) , tulichina (Daphne laureola L.), ghimpele
(Ruscus hypoglossum L.), tisa (Taxus baccata).

Cetatea Golubac
Aici trăiesc deasemenea
împreună şi relicte expansive,
postglaciare precum: stejarii (Quercus); arţarii (Acer); frasinii
(Fraxinus); ulmii (Ulmus); teii (Tilia); glogovii (Crataegus);
carpenii (Carpinus) şi altele.
●
Rezervaţia naturală Valea Ciclovei
Rezervatia naturala Valea Ciclovei este inclusă în Parcul
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa. Suprafaţa rezervatiei este de
1.939,30 ha şi este încadrata ca rezervatie mixta ZCS / RN Categoria I. Baza legală de constituire este Decretul 555/1973, si
Hotararea Consiliului Judetean Caras – Severin nr. 8/1994.
Romsilva administreaza această rezervaţie prin intermediul –
Direcţiei Silvica Resita în cadrul căreia funcţionează Administraţia
Parcul Natural Cheile Nerei - Beuşniţa.

urmeaza drumul din partea dreapta. 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 fauna 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.
Marioara Chereches – profesor de geografie

FORUM
Gelu Mărgan – voluntar Ciclova Montană. Sunt in clasa a
XII –a iar pregatirea pentru bacalaureat îmi ia destul de mult timp
şi nu cred ca in 2008 mai pot activa ca voluntar aşa cum am făcuto în ultimii 3 ani. Mai pot beneficia de facilităţile punctului de
informare de la sediul GEC Nera în cazul în care voi urma o
facultate de jurnalism ?.
Răspuns: Da !. In baza legitimatiei, ai acces la centru de
informare iar informaţiile de care dispunem iţi pot folosi intr-o
viitoare cariera de jurnalist de mediu. În cazul în care pe viitor
doreşti să participi la proiectele GEC Nera care se desfăşoară pe
perioada vacanţelor de vară eşti binevenit. Pentru informaţii
actualizate păstrează contactul permanent cu coordonatorul local al
echipei voastre de voluntari.
Ilie Moşoarcă - Moldova Noua. La fel ca şi în Moldova
Noua, peste tot pe unde un pârau trece printr-o localitate malurile
acestuia si cursul apei sunt îmbâcsite de gunoaie. Dacă tot
cheltuiti bani primiţi de la Uniunea Europeană de ce nu vă gandiţi
să-i puneţi pe voluntari să strânga aceste gunoaie ?
Raspuns: Igienizarea locurilor publice şi a cursurilor de apă
nu reprezinta activitatea de baza a centrului de voluntariat al GEC
Nera. Pentru o informare completa va rugăm sa accesati pagina
noastră de internet www.gecnera.ro.
Realizăm totuşi astfel de activităţi în locuri izolate, în
perimetrul zonelor speciale de protecţie a naturii, pentru a sprijini
administraţia parcurilor sa protejeze exemplarele de floră si faună
cu valoare ştiinţifică, având în vedere că în multe cazuri localnicii
şi turiştii polueaza cu ambalaje din plastic aceste zone.
În ce priveşte poluarea locurilor publice şi a cursurilor de apă
din localităţi, prevenirea şi combaterea acestui fenomen este de
competenţa primăriilor, gărzii de mediu şi administraţiei Apele
Române care au la îndemană atât pârghiile legale cât şi resursele
necesare pentru a rezolva aceasta problemă.
Mariela Popovici Sturza – Coordonator al centrului de voluntariat

Umor rural……
În Ardeal doi ciobani, unul pe un deal celălalt pe alt deal,
strigă unul la celălalt:
-Măi Gheooooo ! Cand o fost măgarul tău beteag în gât
ce i-ai dat măăăăăăă ? !
- Fotoghin măăăăă ! Fotoghiiiiiiin ! (adică petrol)
A doua zi:
- Măi Gheoooo ! Să ştii că i-am dat fotoghin măăăăă ! Şi
măgarul meu o murit !
- Şi al meu măăăăăă !
Mănăstirea Călugăra
Rezervaţia naturală Valea Ciclovei este situată pe teritoriul
administrativ al oraşului Oravita – satul Ciclova Montană. La
rezervaţie se poate ajunge din Oraviţa pe soseaua înspre Ciclova
Montană. Din faţa fostei fabrici de bere din Ciclova Montana se
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