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Proiectul îşi propune să
contribuie la creşterea transparenŃei procesului de achiziŃii publice
pentru bunuri, servicii şi lucrări contractate în cadrul proiectelor
de alimentare cu apă şi canalizare, amenajări ale cursurilor de apă,
managementul deşeurilor, zone verzi etc. care urmează să fie
implementate la nivelul oraşelor Anina, OraviŃa, Moldova Nouă şi
a 25 de comune din zonele Valea Caraşului, Clisura Dunării şi
Valea Almăjului din judeŃul Caraş – Severin.

16 februarie 2010, sediul APM Caraş-Severin
prezentarea publică a proiectului

Potrivit coordonatorului de proiect, dr.ing. Cornel Popovici
Sturza, “Creşterea transparenŃei procesului de achiziŃii publice
va avea ca rezultat prevenirea şi combaterea fenomenelor de
corupŃie, fenomene pe care populaŃia din zona proiectului le
percepe prin slaba calitate a lucrărilor executate, atribuirea
contractelor de achiziŃii aceloraşi firme din cadrul unui grup
restrâns de firme câştigătoare, nerespectarea de către autorităŃi
a liberului acces la informaŃiile de interes public, referitoare la
asigurarea transparenŃei procesului de achiziŃii publice” .
În cadrul proiectului urmează ca aleşii locali, personalul
instituŃiilor administraŃiei publice locale implicate în procesul de
achiziŃii publice şi alŃi factori interesaŃi din diferite localităŃi să
participe la sesiuni de informare destinate cunoaşterii
reglementărilor cu privire la transparenŃa procesului de achiziŃii
publice.
Pentru un număr de minim cinci achiziŃii publice destinate
protecŃiei mediului din zona proiectului, transparenŃa derulării
procesului de achiziŃie va fi monitorizată de către un grup de
lucru coordonat de către GEC Nera.
În data de 16 februarie a.c la sediul din ReşiŃa al AgenŃiei
pentru ProtecŃia Mediului Caraş – Severin a avut loc o
prezentare publică, ocazie cu care, în prezenŃa participanŃilor din
partea presei, administraŃiei publice locale şi a altor beneficiari
de achiziŃii publice, echipa de implementare a dat multe detalii
privind acest proiect.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaŃii publice
l GEC Nera
●

În luna februarie 2010 membrii şi colaboratorii
GEC Nera s-au specializat în scrierea de proiecte
destinate accesării fondurilor UE.
În perioada 8-11 februarie a.c. la sediul GEC Nera din
OraviŃa s-a realizat un curs de manager de proiect destinat celor
care doresc să acceseze fonduri publice destinate implementării
de proiecte în domeniul protecŃiei mediului, resurselor umane şi
administraŃiei publice locale.
Cursul este acreditat de CNFPA din cadrul Ministerului
Muncii şi ProtecŃiei Sociale,fiind susŃinut de către consultanŃi
din cadrul SC. EUROFIN Iaşi.
În această perioadă cursanŃii pregătesc lucrarea de diplomă
iar în data de 9 martie a.c. cursanŃii vor susŃine examenul de
absolvire al cursului, în baza căruia vor obŃine o diplomă de
manager de proiect cu valabilitate în UE.
La curs au participat o parte a membrilor şi colaboratorilor
GEC Nera, care au deja o anumită experienŃă în accesarea de
fonduri publice şi implementarea de proiecte destinate protecŃiei
mediului.
Traian Jumanca - consilier în cadrul
Oficiului Prefectural OraviŃa

Criza este folosită şi ca motiv de trenare a stopării
poluării cu deşeuri miniere la Moldova Nouă.
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a implementat în anul
2009 un proiect în cadrul căruia a elaborat Planul Local de
AcŃiune pentru îmbunătăŃirea managementului deşeurilor miniere
de pe amplasamentele iazurilor de decantare a apelor de mină de la
Moldova Nouă şi Sasca Montană.
Modul de implementare în anul 2010 a Planului Local de
AcŃiune va depinde de resursele financiare care vor fi puse la
dispoziŃia SC Moldomin Moldova Nouă şi CAF Minvest Deva,
societăŃi miniere de stat care gestionează în prezent deşeurile
industriale de pe amplasamentul celor două depozite.
În acest context, înainte de a fi discutat proiectul Legii
Bugetului de Stat pe anul 2010, GEC Nera a trimis Planul Local
de AcŃiune Ministerului Economiei, Ministerului FinanŃelor
Publice, Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Comisiei
Economice de Industrii şi Servicii a Senatului, Comisiei pentru
Industrie şi Servicii a Camerei DeputaŃilor şi parlamenentarilor din
colegiile electoralale care inculd zonele afectate de poluare,
respectiv oraşul Moldova Nouă şi comunele Pojejena, Coronini şi
Sasca Montană.
Impreună cu Planul Local de AcŃiune a mai fost trimisă şi o
declaraŃie de sprijin pentru acest document care este semnată de
peste 4000 de locuitori afectaŃi de poluare.
Aşa cum arată bugetul Ministerului Economiei, rezultă că nici
reprezentanŃii acestui minister şi nici parlamentarii de Caraş Severin în cauză, nu au reuşit să atragă fonduri bugetare pentru
stoparea poluării care durează de 4 decenii la Moldova Nouă şi
Sasca Montană.

Praful de steril minier în aşteptarea unui vânt prielnic pentru a
ajunge în gospodăriile din Moldova Nouă şi în Serbia

Deasemenea nu se cunoaşte până în prezent nici o iniŃiativă
din partea Consiliilor Locale Moldova Nouă şi Sasca Montană şi
a Consiliului JudeŃean pentru preluarea acestor incinte şi
decontaminarea lor prin fonduri ale UE care sunt în momentul de
faŃă disponibile.
Este posibil ca toŃi să aştepte anul 2012 când încep din nou
campaniile electorale.
În lipsa unor acŃiuni din partea factorilor direct responsabili
rămâne ca societatea civilă şi mass media să realizeze în
continuare şi în anul 2010 măsurile pe care şi le-a asumat în
cadrul Planului Local de AcŃiune, adică monitorizarea
implementării acestui plan de către factorii direct reponsabili,
monitorizarea fenomenului de poluare şi informarea locuitorilor
afectaŃi de poluare.
Cornel Popovici Sturza – coordonator de proiect

Parteneriatul GEC Nera – Vojvodinašume
va continua şi în anul 2010
Miercuri 17 februarie a.c. la Ocolul Silivic Bela Crkva –
Serbia, a fost semnat protocolul de colaborare pe anul 2010 între
Grupul Ecologic de Colaborare Nera şi AdministraŃia Pădurilor
din Vojvodina -Vojvodinašume.
Din România, au participat la întâlnire Cornel Popovici
Sturza preşedinte , director executiv GEC Nera, Vlada
Vişatovici membru fondator al GEC Nera şi Iovan Dolici
jurnalist pentru presa de limbă sârba din România.

Lângă Grebenac, la intrare în RezervaŃia Naturală
Specială Deliblatska Peščara
Din partea Vojvodinašume au participat Milijan Velojic şef
al departamentului de protecŃia naturii şi Marius Oldja specialist
în arhitectura peisajului.
Protocolul include instruirea în perioada februarie - mai
2010 a 4 echipe de voluntari de la Grupul Şcolar Industrial
Moldova Nouă, Grupul Şcolar Mathias Hammer Anina, Şcoala
de Chimie şi Medicina Vrsac si AsociaŃia NVO Škola Plus Bela
Crkva, în vederea abilitării acestora în domeniul monitorizării
alternative a mediului din zona parcurilor şi rezervaŃiilor naturale
plasate
pe
teritoriul
Microregiunii
de
Colaborare
Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş .
În perioada mai – octombrie 2010 voluntarii vor realiza
misiuni comune de monitorizare în PN PorŃile de Fier, PN
Cheile Nerei - BeuşniŃa, PN Semenic - Cheile Caraşului, PN
Vršačke Planine (MunŃii VârşeŃului ), RezervaŃia Deliblatska
Peščara (Dunele Deliblata).
Pe lângă activităŃile de voluntariat protocolul mai include
realizarea în comun a buletinului informativ Environment News
în limbile română şi sârbă , realizarea a 2 simpozioane, la Baziaş
şi la Stara Palanka, privind prezentarea bunelor practici în
administrarea ariilor naturale protejate din zona de frontieră
dintre România şi Serbia
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaŃii publice
GEC Nera

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ
A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
30 de elevi liceeni, de la Grupul Şcolar Industrial
Moldova Nouă, Grupul Şcolar „Mathias Hammer“
Anina şi Liceul Teoretic „Eftimie Murgu“ Bozovici vor
deveni volutari ai GEC Nera în luna martie 2010.
În perioada decembrie 2009 – aprilie 2010 un număr de 60
de elevi de liceu din zonele Clisura Dunării, Valea Almăjului,

Valea Caraşului şi Anina participă la training de abilitare în
vederea realizării de activităŃi de voluntariat destinate protecŃiei
mediului în Microregiunea de Colaborare Transfrontalieră Dunăre
– Nera – Caraş (MRDNC).
Temele de training includ modalităŃi de realizare a
monitorizării alternative a mediului şi a campaniilor publice de
informare destinate asigurării transparenŃei licitaŃiilor publice de
lucrări, bunuri şi servicii destinate protecŃiei mediului.
În perioada decembrie 2009 – februarie 2010, au fost
prezentate un set de teme destinate informării participanŃilor la
training în legătură cu terminologia uzuală în domeniul ecologiei,
autorităŃile publice din domeniul protecŃiei mediului, ariile
naturale protejate ale MRDNC şi importanŃa voluntariatului
pentru protejarea mediului. În perioada martie – mai 2010 vor fi
realizate, în clasă şi în zona parcurilor naturale ale MRDNC,
aplicaŃii practice de monitorizare alternativă a mediului iar în
perioada iunie – noiembrie 2010, voluntarii vor realiza misiuni de
monitorizare, individuale sau în grupuri mici, care vor fi
supervizate de coordonatorii locali ai echipelor de voluntari, ce
sunt în acelaşi timp şi profesori de biologie în cadrul liceelor din
care provin elevii.

25 ianuarie 2010 – training
la Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă.
În prima fază, în luna martie a.c, dintre cei 60 de participanŃi
la training vor fi selectaŃi un număr de 30 de voluntari cu care
GEC Nera va încheia un contract de voluntariat ,pe o perioadă de
8 luni în vederea participării la activităŃi specifice de informare în
cadrul proiectului NU corupŃiei în procesul de achiziŃii publice
destinat protecŃiei mediului finanŃat de Uniunea Europeană..
Alin Şuşan - Coordonator al centrului de voluntariat

vom sesiza la rândul nostru Primăria şi Comisariatul Gărzii de
Mediu prin care vom cere un răspuns şi rezolvarea situaŃiei.
Aşteptăm să ne contactezi cu scrisoarea.
Dragi voluntari ! Vă rugăm să ne trimiteŃi pe adresa de
e-mail gecnera@yahoo.com, informaŃii despre starea
mediului din localitatea voastră şi alte articole pentru
ENVIRONMENT NEWS. Forumul Voluntarilor vă stă la
dispoziŃie !

Lumea mirifică a Microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş.
RezervaŃia Naturală specială Deliblatska
Peščara (Dunele Deliblata)
Protejarea naturii în anul 2010
Pentru anul 2010, în RezervaŃia Naturală Specială
Deliblatska Peščara şi în zona Ramsar Labudovo Okno (Locul
cu lebede)
s-a planificat continuarea implementării unor
proiecte multianuale existente şi aplicarea unor proiecte noi.
În prima jumătate a anului se vor finaliza lucrările de
construcŃii destinate sistematizării terenului în cadrul proiectului
Centrul EducaŃional "Čardak" al rezervaŃiei naturale speciale
Deliblatska Peščara. Complexul este format din trei clădiri
rezidenŃiale ,cu suprafaŃa totală de 330 mp (pentru cazarea a 100
de persoane) şi o gradină de 3600 mp, toate în interiorul unei
păduri cu o suprafaŃă de 360 km².
Prin proiectul Centrul EducaŃional "Čardak" vor fi
procurate mobilier adecvat şi echipamente.
În localitatea Korn va fi implementat un proiect de
dezvoltare durabilă a raselor indigene de bovine pentru
reproducere, din zona rezervaŃiei Deliblatska Peščara. În cursul
primăverii se va construi un adăpost pentru cele 22 capete de
bovine existente din rasa Podol.
Pentru conservarea biodiversităŃii s-a finalizat realizarea
unei construcŃii de hrănire a păsărilor de pradă pe o zona de
6000 m² în zona localităŃii Orlovac, aceasta fiind cea mai mare
instalaŃie de acest fel din Serbia. Tot în zona Orlovac se vor
realiza două observatoare de păsări şi animale sălbatice, panouri
de informare şi un drum de acces.
În cadrul acŃiunii Igienizare în Serbia în cursul primăverii
vor fi desfiinŃate deponeele haotice de deşeuri menajere de la
Sakuljeni, situate pe teritoriul rezervaŃiei. Deşeurile vor fi
stocate în instalaŃii pentru reciclare de la Dubovac.

●

Forumul voluntarilor
Alina MiuŃa – voluntar OraviŃa: Există multe ambalaje de
plastic şi gunoi menajer aruncate pe malul pârâului OraviŃa
chiar în spatele casei mele, unde există o cărare şi unde mulŃi
vecini aruncă gunoiul pe mal în loc să-l pună în tomberonul
propriu şi să-l dea la maşina care colectează deşeuri în oraş. Aş
lua atitudine dar mi-e frică să le spun ceva pentru că sunt foarte
recalcitranŃi şi...sunt vecini. Cine şi cum ar trebui să se implice în
rezolvarea situaŃiei, pentru că va veni timpul călduros şi gunoiul
va mirosi îngrozitor. Deasemenea riscăm să fim muşcaŃi de câinii
comunitari care caută prin gunoi hrană.
Echipa Environment News: Problema ta este o problemă
generală a României. Scrie te rog o notă adresată GEC Nera în
care, tu şi ceialalŃi cetăŃeni din zonă deranjaŃi de situaŃie, să
expuneŃi exact ce ai scris pe e-mail, să vă menŃionaŃi numele şi
adresa, să o semnaŃi şi să ne-o trimiŃi pe adresa GEC Nera. Noi

Stepa din Deliblatska Peščara

Pe parcursul anului 2010, va continua construirea Centrului
de Informare „Şuşara" al RezervaŃiei Naturale speciale Deliblatska
Peščara şi va începe realizarea punctelor de informare în zona
umedă Ramsar „Labudovo Okno”.
Vor fi deasemenea organizate excursii ştiinŃifice şi
profesionale, cu participare internaŃională, activităŃi care au deja
tradiŃie în cadrul rezervaŃiei.
În Centrul EducaŃional "Čardak" vor fi realizate ateliere de
lucru pentru elevi şi studenŃi. Este de aşteptat ca organizaŃiile
internaŃionale care lucrează în Eco-Campusul centrului să
organizeze competiŃii sportive şi evenimente culturale.
Pentru toate aceste activităŃi se vor tipări materiale
informative şi promoŃionale adecvate şi se vor realiza link-uri
web pe website-ul rezervaŃiei.
În octombrie, la seminarul LORIST 2010 de la Novi Sad,
AdministraŃia Pădurilor din Vojvodina (Vojvodinašume) şi
DirecŃia Silvică Banat Pancevo vor face o prezentare amplă a
rezultatelor obŃinute în rezervaŃia Deliblatska Peščara.

●
RezervaŃia Cazanele Mari
şi Cazanele Mici
RerervaŃia Cazanele Mari şi Cazanele Mici este cea mai
importantă zonă specială de protecŃie din Parcul Natural PorŃile de
Fier. Este o rezervaŃie de tip mixt în suprafaŃă totală de 215 ha ,
este amplasată la sud-vest şi nord-est de localitatea Dubova, între
Valea Ogradena şi Ogaşul Turcului. În această zonă Dunărea
străbate cea mai îngustă şi mai grandioasă zonă a Defileului
Dunării, Cazanele Mari, fiind despărtiŃe de Cazanele Mici prin
bazinetul Dubova.
Obiectul ocrotirii
Prin Cazanele Dunării se înŃelege porŃiunea de defileu
cuprinsă între gurile de vărsare a râurilor PlavişeviŃa şi Ogradena.
Cazanele Dunării, sunt formate din două porŃiuni distincte şi
anume:
-Între bazinetul Dubovei şi PlavişeviŃa sunt Cazanele Mari cu
o lungime de 3,8 km. Ele sunt formate din Dealul Ciucaru Mare
(318 m), a cărui pereŃi abrupŃi mărginesc latura stângă a fluviului
şi din Dealul ŞtirbăŃul Mare (768 m) situat pe teritoriul Serbiei.
- Între bazinetul Dubovei şi Ogradena se află Cazanele Mici,
având 3,6 km lungime. Ele sunt alcătuite din Dealul Ciucaru Mic
(313 m) şi Dealul ŞtirbăŃul Mic pe teritoriul Serbiei (626 m).
Flora din zona Cazanelor conŃine multe elemente
submediteraneene în amestec cu cele central-europene. La baza
abruptului se întâlnesc arborete de fag european (Fagus silvatica),
fag de Crimeea (Fagus taurica), fag oriental (Fagus orientalis ),
carpiniŃa, mojdrean, jugastrul Cazanelor sau arŃar trilobat (Acer
monspessulanum), alun turcesc. În zonele cele mai însorite creşte
cerul (Quercus cerris), alături de stejar pufos (Quercus
pubescens), gorunul (Quercus dalechampii, Q. polycarpa), liliacul
sălbatic (Syringa vulgaris). În zonele umbrite, la numai 120 m

altitudine, se dezvoltă tisa (Taxus baccata ), un relict terŃiar
monument al naturii.
Alte specii de plante ocrotite în cadrul rezervaŃiei mai sunt:
laleaua Cazanelor (Tulipa hungarica), stânjenelul de stâncă (Iris
reichenbachii), clopoŃeii Cazanelor (Campanula crassipes),
sipica de râpă (Cephalaria laevigata), săpunariŃa roşie
(Saponaria glutinosa), cornuŃul (Cerastium banaticum), colilia (
Stipa aristela, Stipa danubialis) etc.
Relieful carstic este bine reprezentat atât prin forme de
suprafaŃă, cât şi de adâncime (au fost identificate 7 peşteri, cu o
lungime totală de 2155 m, din care cea mai importantă este
peştera Ponicova). La intrarea în peştera Ponicova, pârâul cu
acelaşi nume creează nişte chei scurte , sălbatice şi un pod
natural lung de circa 25 m, cu înălŃimea de 6 - 8 m. Această
peşteră are o lungime totală de 1666 m, străbătând Ciucaru Mare
şi ieşind în Dunăre.
Mariana Corcodel – profesor de biologie la Grupul
Şcolar Industrial Moldova Nouă

Umor .....rural !
AglomeraŃie mare pe trenul de la Ciucea la Dej. În
compartimente şi pe culoare călătorii se îghesuiau, îşi lipeau
obrazul de geamuri şi nimeni nu putea face un pas.
Conductorul îl apostrofează pe badea Gheorghe care stătea
pe culoar cu traista în mână:
- Bade ! Uite ai puŃin loc acolo sus în compartiment, pune
valiza aia acolo, nu vezi că nu mai avem loc să ne mişcam ?
- No, bine !
Conductorul se întoarce după 5 minute dar valiza era tot
acolo.
- Bade dumneata nu înŃelegi de vorba bună? Pune valiza aia
acolo în compartiment ! Vrei să te amendez ?
- No, bine, bine !
Conductorul se întoarce din nou, după o oră, dar valiza era
tot acolo. Îl amendează pe badea Gheorghe, acesta plăteşte
amenda după care conductorul pleacă.
Un cetăŃean, care văzuse de la început toată scena, îl
întreabă pe badea Gheorghe:
-Bade, nu te înŃeleg, era mare lucru să muŃi valiza? Mai bine
ai plătit amenda ?
- Domnule şi eu sunt supărat dar să şti că valiza aia nu-i a
mea !
●
Doi ardeleni tăiau o bombă cu ferastrăul. Vine al treilea şi
strigă la ei:
-SunteŃi nebuni ? Dacă explodează ?
-Apoi nu-i bai, ca mai avem una !
FACILITATEA DE TRANZIłIE 2007/19343.01.11 CONSOLIDAREA SPRIJINULUI SOCIETĂłII
CIVILE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA CORUPłIEI
Grupul Ecologic de Colaborare NERA
325600 OraviŃa, 1 Decembrie 1918, 60,
judeŃul Caraş – Severin Tel./fax +4 255 572026,
+4 722 43719, E-mail: gecnera@yahoo.com,
www.gecnera.ro,

Data editării: martie 2010
ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziŃia oficială a Uniunii Europene
Pentru eventuale informaŃii si sesizari legate de proiectele PHARE
contactaŃi cfcu.phare@mfinante.ro

Dunărea la Cazane

