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VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ
A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ

MRDNC

de frontieră a fluviului Dunărea, a râurilor Nera şi Caraş de pe
teritoriul judeţului Caraş – Severin.

Un proiect de colaborare
transfrontalieră
la confluenţa Dunării cu
râurile Nera şi Caraş

Grupul Ecologic de Colaborare
Nera Oraviţa în parteneriat cu Agenţia
de Dezvoltare Socio-Economică a
judeţului Caraş - Severin, Consiliul
În acest număr:
Local Moldova Nouă, Agenţia
Turistică a Comunei Veliko Gradişte,
Proiect de colaAsociaţia SKOLA PLUS Bela Crkva
borare România
şi Societatea Ecologică EKO BREG
– Serbia
Vrsac implementează în perioada
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decembrie 2006 – noiembrie 2007
 Consiliere şi
proiectul „Contribuţii la îmbunătăţirea
consultanţă
managementului
ariilor
naturale
protejate din zona de frontieră a
pentru gospomicroregiunii Dunăre - Nera – Caraş”
dăriile din zona
finanţat de Uniunea Europeană în
rurală.
cadrul Programului PHARE, de
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Vecinatate Romania – Serbia 2004 Principii de
2006
practicare a
În cadrul proiectului vor fi
ecoturismului
elaborate
planul
comun
de
management al rezervaţiei
naturale Balta Nera – Dunăre
plasată în aria Parcului
Natural Porţile de Fier pe
teritoriul Romaniei şi Serbiei
în
progra-mul ecoturistic
transfrontalier „7 Zile în
mirifica lume a microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş”.
Proiectul este în acelaşi timp
Iulie 2006 -misiune de igienizare
o opora malului Dunării în zona Ram–
Stara Palanka de catre Voluntari
nitate oferită ONG-urilor din
din echipele Porţile de Fier,
Romania şi Serbia pentru a
Nera–Almaj, Jasenovo – Bela
se implica în activităţi
Crkva, Oraviţa – Sasca – Nera şi
concrete de protecţie şi
Eko Breg
conservare a naturii în zona

Iulie 2005 - Voluntarii de la Škola Plus Bela Crkva
în vizită la GEC Nera
In luna februarie a.c voluntarii din cadrul echipelor Nera –
Almaj Bozovici , Oraviţa – Sasca – Nera, Porţile de Fier –
Moldova Nouă , Škola Plus Bela Crkva şi Eko Breg Vršac au avut
primele întlniri destinate cunoaşterii proiectului şi în special a
activităţilor specifice de voluntariat. Întâlnirile vor continua pe
parcursul lunii martie cu un training privind proceduri de
monitorizare alternativa a mediului la sfârşitul căruia un număr de
40 de voluntari vor fi selectaţi pentru a presta activităţi destinate
protejării patrimoniului natural din parcurile şi rezervaţiile naturale
situate în zona de frontieră a microregiunii Dunăre - Nera –Caraş

Voluntari din echipele Oraviţa –Sasca – Nera, Nera – Almăj şi
Porţile de Fier la punctul de informare ecoturistică Radimna

Consiliere şi consultanţă pe banii Uniunii Europene
destinate ecologizării gospodăriilor din zona rurală
a Banatului de Sud
Grupul Ecologic de Colaborare NERA în parteneriat cu Instituţia
Prefectului judeţul Caraş – Severin şi Agenţia de Protecţia Mediului
Reşiţa implementează în perioada octombrie 2006 – septembrie 2007
proiectul “Parteneriat ONG – autorităţi locale, destinat implementării
aquis-ului comunitar de mediu la nivelul gospodăriilor ţărăneşti din
zona rurală a parcurilor naturale ale Banatului de Sud”. Bugetul total
al proiectului este de 30053 Euro din care 26913 Euro reprezintă
cofinanţare a Uniunii Europene prin programul Phare 2004 Societatea
Civilă, Componenta 2 – Adoptarea şi implementarea acquis-ului
comunitar.
Scopul proiectului este acela de a accelera procesul de implementare
a reglementărilor acquis-ului comunitar de mediu la nivelul gospodăriilor
ţărăneşti din 14 localităţi aparţinând zonei rurale a parcurilor naturale
Cheile Nerei – Beuşnita şi Porţile de Fier.

13 februarie 2006 - drd. Ileana Rotaru de la Universitatea “ Eftimie
Murgu” Reşiţa prezintă voluntarilor din echipa Nera – Almăj regulile
unei campanii publice de informare.
In luna februarie a.c au fost inaugurate puncte de consiliere şi
consultanţă în comunele Berzasca, Sicheviţa, Coronini, Pojejena, Socol,
Sasca Montană, Ciclova Română, Şopotu Nou, Dalboşeţ, Lăpuşnicu
Mare, Bănia, Bozovici şi în oraşele Oraviţa şi Moldova Nouă coordonate
de către voluntarii GEC Nera în colaborare cu responsabilii de mediu din
cadrul primăriilor.

In cadrul acestor puncte de consiliere şi consultanţă deţinătorilor
de gospodării/microferme cu probleme de conformare la
reglementările de mediu le vor fi furnizate informaţiile necesare
pentru realizarea de lucrări destinate reducerii şi stopării poluării cu
ape uzate şi deşeuri. Vor fi deasemenea prezentate programe de
finanţare care susţin măsuri de protecţia mediului..
Reglemetările care transpun acquis-ul de mediu şi activitatea
punctelor de informare vor fi mediatizate de către voluntarii GEC
Nera prin intermediul unei campanii publice de informare la
domiciliu a cetăţenilor, care se va desfăşura în perioada februarie –
august 2007.
In luna februarie au avut loc la sediile Liceului Eftimie Murgu
Bozovici, Grupului Şcolar Industrial Moldova Nouă şi GEC Nera
Oraviţa întîlniri ale echipelor de voluntari destinate pregătirii
campaniei de informare.

•
Oameni şi locuri
din Banatul Montan la
2007 WINTER ARTS FESTIVAL
CHICAGO
In perioada 9 – 11 februarie, a avut 2007 WINTER ARTS
FESTIVAL, eviniment organizat la Chicago de Around The
Coyote. La acest eveniment Grupului Ecologic de Colaborare
NERA a fost reprezentat de către artistul plastic Oana Sturza
profesor la Liceul IRIS din Timişoara şi în acelaşi timp membru
fondator al GEC Nera.
Participarea
la
festival s-a concretizat
prin prezentarea unui
numar de 10 lucrări sub
titlul generic Oameni si
locuri
din
Banatul
Montan şi reprezintă
imagini
care
l-au
impresionat pe artist cu
ocazia
expediţiilor
organizate de GEC Nera
pe traseele ecoturistice
ale parcurilor naturale
Cheile Nerei - Beuşniţa şi
Porţile de Fier.
Detalii suplimentare
privind
festivalul
şi
activitatea artistului pot fi accesate pe www.aroundthecoyote.org şi
www.oanasturza.ro sau pot fi furnizate prin e-mail:
tip_ciuci@yahoo.com
Vereş Francisc – coordonator al centrului de voluntariat

9 februarie 2006 - consiliere şi consultanţă
în cadrul punctului local Lăpuşnicu Mare

Dragi prieteni vă aşteptăm în paginile
buletinului informativ ENVIRONMENT
NEWS cu comentarii, propuneri, articole
şi ştiri privind activitatea echipelor de
voluntari din Romania şi Serbia destinată
realizării unui lumi mai curate în
microregiunea Dunăre – Nra – Caraş.
Materialele vă rugăm să le trimiteţi pe
adresa de e-mail: gecneara@yahoo.com

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ

Parcul este amplasat în sud-vestul României, în sudul
Banatului Montan, în Munţii Aninei şi Locvei. Sediul administrativ
al parcului este în localitatea Oraviţa. Suprafaţa totală a parcului
este 36.758 ha, din care 29.164 ha în fond forestier.
Parcul include următoarele rezervaţii naturale: Cheile Nerei –
Beuşniţa, Simion - Rolu, Bigăr, Valea Şuşarei.
Unicate în interiorul parcului: Cheile Nerei, Cascadele
Beuşniţei, Izvorul carstic Ochiul Beiului, Lacul Dracului, Izvorul
Bigăr, făgete seculare, arbori monumentali de tisă, alun turcesc,
seqvoia giganteea, peşteri, floră şi faună relictară, etc.
•

Parcul Naţional Đjerdap

Parcul Natural Porţile de Fier
PN Porţile de Fier se află situat în partea de sud-vest a României,
la frontiera de stat cu Serbia, ocupând o suprafaţă de 115 655 ha.
Limita sudică este dată de şenalul navigabil al Dunării între
confluenţa cu Nera (la vest) şi amonte de localitatea Schela Cladovei (la
est).
Limita nordică este mult mai complexă, pornind de la sud de
localitatea Socol şi urmărind în cea mai mare parte cumpăna de ape a
afluenţilor direcţi ai Dunării ce izvorăsc din Munţii Locvei şi Almăjului.
La est de râul Cerna, limita nordică se continuă la nord de localitatea
Bahna şi la vest de localităţile Brezniţa - Ocol şi Schela Cladovei.
Descrierea Parcului Natural Portile de Fier poate fi sintetizat în
următoarele afirmaţii: 1) unul dintre cele mai frumoase parcuri naturale
din Europa; 2) parcul cu cea mai veche istorie geologică din Europa; 3)
arealul cu cea mai mare diversitate biologică într-un complex de
ecosisteme; 4) cel mai mare şi mai vechi defileu al unui fluviu din
Europa; 5) arealul unde Dunărea are cea mai mare adâncime şi
îngustime a văii ei; 6) cel mai spectaculos neck vulcanic din România –
Trescovăţ; 7) cel mai mare şi mai bine păstrat areal din România, unde
trăieşte ţestoasa lui Hermann; 8) parcul natural cu cea mai mare
suprafaţă din România, 9) cea mai mare diversitate etnică şi culturală
dintr-un parc din România; 10) cea mai mare acumulare de apă şi cea
mai mare hidrocentrală din România.
Parcul include următoarele rezervaţii naturale:
-pe teritoriul MRDNC: Balta Nera – Dunăre, Baziaş, Zona umedă
Insula Calinovăţ, Zona umedă Divici – Pojejena, Râpa cu lăstuni din
Valea Divici, Valea Mare, Ostrovul Moldova Veche.
-înafara teritoriului MRDNC: Peştera cu apă din Valea Polevii,
Locul fosilifer Sviniţa, Cazanele Mari şi Cazanele Mici, Locul Fosilifer
Bahna, Dealul Duhovnei, Faţa Virului, Cracul Crucii, Gura
VăiiVârciorova, Valea Oglănicului, Cracul Găioara
•

Parcul Naţional Cheile Nerei Beuşniţa

Parcul naţional Djerdap este aşezat în sud – estul Serbiei la
graniţa cu Romania
Suprafaţa totală a Parcului Naţional Đjerdap este de 63.608
ha, iar a zonelor de protecţie de 93.968 ha.
Parcul naţional Djerdap formează impreună cu Parcul natural
Porţile de Fier un ecostem unitar cracterizat prin aceleaşi afirmaţii.
În plus aici se află cele mai vechi aşezări neolitice cu o vechime de
peste 8000 de ani şi cele mai numeroase vestigii de pe vremea
imperiului roman.
Cele mai importante rezeervaţii naturale din interiorul
parcului sunt:
-Pe teritoriul MRDNC: Bosman-Sokolovac, Bojana,
Golubacki Grad (Cetatea Golubăţ)
-înafara teritoriului MRDNC: Šomrda, Kanjon Boljetinske
reke – Greben (Cheile Bolietin – Greben), Ciganski potok (Pârâul
Ţiganilor), Tatarski vis (Culmea Tătarilor), Veliki i Mali Strbac
(Stârbăţul Mic şi Stârbăţul Mare) cu Tabula Traiana , Lepenski Vir
(Vâltoarea Lepen), Coka Njalta sa Pesacom (Cioaca Înaltă cu
nisip)

Rezervaţia naturală Delibatska Pesčara
(Nisipurile Delibata)

In partea de sud-est a Câmpei Panoniei, în Banatul sârbesc se află cele mai
mari dune de nisip din Europa continentală. Ele au luat naştere in timpul erei
glaciare prin puternica depunere a stratului de nisip format din carbo-silicat. In
timpurile moderne, vântul Coşava a modelat un relief de dune, care se afla
aproximativ intre 70 m si 200 m desupra mării. Clima temperat continentală,
lipsa cursurilor de apă de suprafata si solul nisipos a creat un climat propice
pentru fiinţe vii, grupate în zona geografică speciala denumita Deliblaticum.
Rezervaţia Deliblatska Peščara cuprinde aproape 35.000 hectare de teren
în care unde este aplicat un regim de protecţie pe trei nivele
•

Rezervaţia naturală Vršačke Planine
(Munţii Vârşeţului)

Munţii Vârşeţului sunt cunoscuţi dupa diversitatea florei, mai ales
dupa plantele medicinale şi clima benefică pentru astmatici
Posibilităţile recreative ale acestui mediu specific sunt completate
prin vânatoare asupra vânatului mic. Vârful Gudurica, cu înălţimea de
641m deasupra mării este cel mai înalt punct din Voivodina .
Din cauza aşezării unice a Munţilor Vârşeţului în câmpia Bantului,
a diversităţii florei şi faunei, a ecosistemului bogat, a peisajelor mirifice,
marea parte împădurită a acestor munţi în suprafaţă de 4.177 ha a fost
protejata încă din 1982 fiind ceclarată parc natural
dr.ing. Cornel Popovici Stuza – coordonator de proiect

Principiile şi criteriile de practicare a
ecoturismului
Ce este ecoturismul?
Este un turism care constă în călatorii/excursii legate de natură fără
folosirea unor mijloace de transport poluante, practicat adesea în
zone/arii protejate

Stânca Babacaia de la Coronini
Crăiasa tăcută a Dunării
Condiţiile principale necesare pentru
practicarea activităţilor ecoturistice:
• Zona trebuie să aibe un înalt potenţial
natural;
• Trebuie să existe o cerere turistică.
Criteriile de practicare a ecoturismului:
In ecoturism atractivitatea zonei este bazată
pe "o poveste adevărată" despre natura
interpretată educativ. Criteriile care trebuie
respectate sunt urmatoarele:
•
parte din venituri şi acţiuni sunt
Cascada Beuşniţa
direcţionate spre conservarea naturii şi a
Parcul Naţional
zonelor protejate;
Cheile Nerei • marea parte din veniturile de pe urma
Beuşniţa
turismului rămân populaţiei locale;
• caracter educativ atât pentru turişti dar şi pentru localnici;
• minimalizarea influenţei negative asupra mediului.
Principiile

Ecoturismului:
Produsele ecoturistice diferă faţă de produsele obişnuite
oferite de operatorii în turism prin aplicarea în practică a
principiilor de ecoturism. Aceste principii se pot implementa prin
inter-mediul celor trei sectoare:
-agenţii de turism, turoperatori, ghizi;
-destinaţii
ecoturistice
(potenţialele
destinaţii
ecoturistice pot fi, o
localitate sau o serie de
localităţi din vecinătatea
unor zone naturale);
- spaţii de cazare (în
general pensiunile cu un
Cetatea Golubac
număr limitat de camere
Parcul Naţional Đjerdap
–max. 25).
Pentru a fi considerate
,,produse
ecoturistice"
acestea
trebuie
să
îndeplinească în cât mai
mare măsură anumite
criterii de determinare,
bazate pe 8 principii de
organizare a produselor
ecoturistice şi anume:
Vârful Breg
- focalizarea pe zone
Rezervaţia naturală Vrsačke Planine
naturale
interpretarea
produsului ecoturistic
- activităţi durabile din
perspectiva
protejării
mediului natural
contribuţie
la
conservarea
biodiversităţii
-contribuţie constructivă
la
dezvoltarea
comunităţilor
locale
- sensibiltate faţă de
Rezervaţia naturală
culturile
şi
tradiţiile
Delibatska Pesčara
locale
- grad adecvat de satisfacere a turiştilor
- marketing corect
ec. Cristian Vîlceanu – consultant programe de
dezvoltare a turismului
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Programul de Vecinatate România - Serbia 2004-2006 are ca obiectiv
general atingerea unei dezvoltari economico-sociale echilibrate în zona
de granita dintre România si Serbia prin aplicarea principiilor cooperarii
transfrontaliere si este derulat în România prin Ministerul Integrarii
Europene ca Autoritate Contractanta si Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontaliera Timisoara (BRCT Timisoara)

