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EVENIMENTE ŞI 
ACTIVITĂŢI 

   Cetăţenii şi 
personalul primăriilor 

din sudul judeţului 
Caraş – Severin se 

informează în legătură 
cu transparenţa 

achiziţiilor publice.
Grupul  Ecologic  de 

Colaborare  Nera,  în 
parteneriat  cu  Instituţia 
Prefectului  Judeţul  Caraş-
Severin, derulează în perioada 
ianuarie  –  noiembrie   2010 
proiectul  NU  corupţiei  în  
procesul de achiziţii  publice  
destinat protecţiei mediului. 

Proiectul  este finanţat  de 
Uniunea  Europeană,  prin 
programul  de  finanţare 
Facilitatea  de  Tranziţie  
2007/19343.01.11  -  
Consolidarea  sprijinului  
societăţii  civile  în  lupta 
împotriva  corupţiei  şi  îşi 

propune  să  contribuie  la  creşterea  transparenţei  procesului  de 
achiziţii publice la nivelul oraşelor Anina, Oraviţa, Moldova Nouă 
şi  a  25 de comune din zona Văii  Caraşului,  Clisura  Dunării  şi 
Valea Almăjului din judeţul Caraş – Severin. 

14 mai  2010 - sesiune de informare 
la sediul Primăriei Sasca Montană

În perioada martie - mai a.c GEC Nera a realizat la sediul a 
20  de  primării  sesiuni  de  informare  privind  modalităţile  de 
asigurare  a  transparenţei  în  procesul  de  achiziţii  publice.  La 
aceste evenimente au participat factori de decizie şi personal din 
cadrul  primăriilor  care  sunt  implicaţi  direct  în  procesul  de 
derulare a achiziţiilor publice precum şi alţi factori locali direct 
interesaţi în derularea transparenţei  achiziţiilor publice destinate 
protecţiei mediului incluzând operatori ai serviciilor de utilitate 
publică  (alimentare  cu  apă,  canalizare,  întreţinerea  spaţiilor 
verzi,  managementul  deşeurilor  menajere  etc.),  şcoli,  spitale, 
asociaţii  de  locatari,  ONG-uri,  IMM-uri,  intreprinzători 
independenţi şi lideri de opinie locali.

Cu această  ocazie,  consultanţi  din  partea  GEC  Nera  şi 
Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş Severin au făcut prezentări 
privind  prevederile  legale,  ce  reglementează  transparenţa 
procesului de achiziţii publice care sunt incluse în OUG 34/2006 
privind  atribuirea  contractelor  de  achiziţii  publice,  Legea 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică şi Legea 215/2001 privind administraţia publică locală.

Pentru factorii de decizie şi personalul din cadrul primăriilor 
care sunt implicaţi direct  în procesul  de derulare a achiziţiilor 
publice  a  fost  furnizat  un  ghid  privind  documentele 
administrative  ce  constituie  informaţii  de  interes  public  care 
trebuie să însoţească procesul de achiziţii din momentul emiterii 
hotărârii/deciziei privind disponibilitatea fondurilor publice până 
la atribuirea contractului de achiziţie (servicii, bunuri, lucrări).
                  Doina Mărgineanu – consilier pentru  relaţii publice

●
Participarea la International Scientific Forum 

DANUBE – RIVER OF COOPERATION
În zilele de 12 şi 13 mai a.c la Bela Crkva, în Serbia, a avut 

loc  o  masă  rotundă  cu  tema  Utilizarea  durabilă  a  resurselor  
naturale şi culturale în scopul dezvoltării durabile a turismului  
în  zona  Dunării,  organizată  de  către  International  Scientific 
Forum „DANUBE – RIVER OF COOPERATION“ din Belgrad, 
Consiliul  Local  Bela  Crkva  şi  Citizens'  Association "Аurora" 
Bela Crkva.

La  reuniune  au  participat  reprezentanţi  ai  autorităţilor 
publice centrale, regionale şi locale din Serbia precum şi nume 
de  rezonanţă  din  mediul  universitar  şi  al  ONG-urilor  din  ţări 
aparţinând bazinuluiDunării.

Principala  miză a  reuniunii  a  fost  aceea  de  a  se oferi  un 
răspuns şi soluţii la problema folosirii insufciente a potenţialului 
turistic din zona Defileului Dunării, o zonă emblematică pentru 
Europa dar prea puţin folosită în scopuri turistice.

La  invitaţia  organizatorilor,  din  partea  GEC  Nera  a 
participat  la această  reuniune domnul dr.  ing.  Cornel Popovici 
Sturza,  preşedinte  şi  director  executiv  al  GEC  Nera  care  a 
prezentat programul pilot de ecoturism transfrontalier  „ Un tur 
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de neuitat prin parcurile şi rezervaţiile naturale ale Microregiunii 
Dunăre  – Nera – Caraş“  pe care  GEC Nera  îl  implementează 
începând cu anul 2006 (detalii pe www.gecnera.ro). 

Prezentarea programului ecoturistic transfrontalier 
al GEC Nera

„.....Uneori mi-a fost  greu să le spun ungurilor, austriecilor  
sau  croaţilor  despre  Clisura  Dunării  că  este  zona  cea  mai 
frumoasă din Europa ca şi peisaj sau biodiversitate. Dacă ei vor  
veni aici şi vor vedea grămezile imense de ambalaje de plastic de  
la  Baziaş,  pe  malul  Dunării  la  intrarea  în  ţară,  sau  iazul  de 
decantare a apelor de mină Tăuşani de la Moldova Nouă de unde  
se poluează în permanenţă cu praf de steril minier, se vor întreba  
desigur de ce nu ştim să protejăm în România  valorile naturale.  
Cu toate aceastea Clisura Dunării merită să fie văzută de cât mai  
multă lume şi pentru aceasta în promovarea şi protejarea zonei  
trebuie  să  ne  implicăm  toţi,  dar  mai  ales  cei  care  iau  decizii  
majore“ a spus Cornel Popovici Sturza după întâlnirea de la Bela 
Crkva.

            Marius Olđja – specialist în arhitectura peisajului 
                                                     la Vojvodinašume

●
                                                      

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A 
MICROREGIUNII

 DUNĂRE – NERA – CARAŞ

Ecofestivalul Microregiunii Dunăre – Nera – Caraş 
a avut loc anul acesta la Baziaş

Grupul  Ecologic  de  Colaborare  Nera,  în  colaborare  cu 
Administraţia Pădurilor din Vojvodina (Vojvodinašume) – Serbia, 
a realizat în data de 20 martie 2010, la Centrul Cultural al Uniunii 
Sâbilor  din România din localitatea  Baziaş,  ECOFESTIVALUL 
2010 al Microregiunii Dunăre – Nera – Caraş.

Evenimentul  marchează  în  fiecare  an  acordarea  calităţii  de 
agent  ecologic  voluntar  pentru  monitorizarea  alternativă  a 
mediului  unor  tineri,  care  într-o perioada  premergătoare  de  trei 
luni , au realizat în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera un 
training  destinat  dobâdirii  de  abilităţi  necesare  unei  atente 
monitorizări a calităţii factorilor de mediu şi a stării biodiversităţii 
din  zona  parcurilor  şi  rezervaţiilor  naturale   Semenic  –  Cheile 
Caraşului,  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa,  Porţile  de  Fier,  Đjerdap, 
Dunele Deliblata si Munţii Vârşeţului. 

Pentru  rezultate  foarte  bune  pe  parcursul  procesului  de 
instruire  au  fost  distinşi  cu  premii  în  obiecte  elevii:  Iasmina 
Radoicovici de la Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă şi Ana 
Maria Vuc de la Grupul Şcolar „Mathias Hammer” Anina.

După  acordarea  premiilor,  echipele  de  voluntari  au 
participat  la  un  concurs  de  cunoştiinţe  specifice  de  protecţia 
mediului  care  sunt  necesare  în  misiunile  de  monitorizare. 
Câştigătoarea din acest an a concursului a fost echipa Grupului 
Şcolar „Mathias Hammer” Anina.

Festivalul a continuat cu realizarea de către voluntari a unui 
set  de  analize  fizico  –  chimice,  a  apei  din  Dunăre  şi  a  unei 
misiuni  de monitorizare  alternativă a mediului  în zona umedă 
Balta Nera – Dunăre din Parcul Natural Porţile de Fier.

Directorul  Liceului  de Chimie şi Medicină din Vârşeţ,  dl. 
Veljko  Stojanović,  încântat  de  nivelul  de  pregătire  al 
voluntarilor, a afirmat: „Nu mi-am închiput că elevii de liceu din 
România, participanţi la acest program de voluntariat cunosc  
atât de multe detalii despre parcurile si rezervaţiile naturale din  
Serbia.  Vom  discuta  cu  conducerea  de  la  GEC  Nera  şi  
Vojvodinašume să ne sprijine ca să integrăm în anul 2010  un
număr  de  10  voluntari  din  şcoala  noastră  în  programul  de  
voluntariat  al  GEC  Nera  şi  să  realizăm  în  viitor  activităţi  
comune  de  monitorizare  a  mediului  atât  în  Româia  câ  şi  în  
Serbia”

Mariana Corcodel – profesor de biologie la Grupul Şcolar 
                                   Industrial Moldova Nouă. 

Activitate de analize fizico – chimice 
ale apei din Dunăre

●
Campanie de voluntariat pentru informarea 
populaţiei în legatură cu traseul banilor de la 

conturile instituţiilor publice până la realizarea de 
lucrări sau achiziţionarea de  bunuri sau servicii 

destinate protecţiei mediului.
În perioada aprilie – mai a.c voluntarii GEC Nera au realizat 

în  cadrul  proiectului  NU  corupţiei  în  procesul  de  achiziţii  
publice destinat protecţiei mediului o campanie de informare a 
populaţiei  privind  posibilităţile  legale  de  informare  privind 
modul  de  cheltuire  a  banilor  publici  pe  achiziţii  destinate 
protecţiei mediului. Campania a fost realizată  în spaţii publice şi 
la  domiciliu  iar  beneficiarii  au  fost  1800  cetăţeni  din  25  de 
comune   situate  zonele:  Valea  Almăjului,  Valea  Caraşului  şi 
Clisura Dunării precum şi în oraşele Moldova Nouă şi Anina.

Cu ocazia campaniei au fost distribuite publicaţii şi mesaje 
verbale, prin care cetăţenii erau sprijiniţi şi  încurajaţi să ceară 
autorităţilor,  în  baza  Legii  544/2001  privind  liberul  acces  la 
informaţii  de  interes  public,  detalii  despre  folosirea  baniilor 
destinaţi îmbunătăţirii caltăţii mediului în localităţi prin lucraări 
de  alimentare  cu  apă,  canalizare,  transportul  şi  depozitarea 
deşeurilor  menajere  şi  industriale,  regularizări  ale  albiei 



cursurilor  de  apă,  amenajarea  spaţiilor  verzi,  achiziţionarea  de 
echipamente şi utilaje destinate întreţinerii spaţiilor publice etc

Marea Hoinăreală – 2010
Grupul  Ecologic  de  Colaborare  Nera  implementează  în 

fiecare  an,  în  perioada  mai  –  septembrie,  proiectul  de  interes 
public  „MAREA HOINĂREALĂ- un tur de neuitat prin parcurile 
şi  rezervaţiile  naturale  ale  lumii  mirifice  din  sudul  Banatului” 
destinat  promovării  ecoturismului  în ariile naturale protejate din 
microregiunea  de  cooperare  transfrontalieră  Dunăre  –  Nera  – 
Caraş.                                           

Corpul de voluntari 2010 al GEC Nera

Proiectul  este  finanţat  din fonduri  colectate  prin  campania 
„2% pentru dezvoltare durabilă în Microregiunea Dunăre – Nera – 
Caraş“,  pe care GEC Nera a realizat-o în perioada februarie – mai 
2010 şi este implementat pe teritoriuriul parcurilor şi rezervaţiilor 
naturale:  Semenic – Cheile  Caraşului,  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa, 
Porţile de Fier, Đjerdap (Porţile de Fier pe malul drept al Dunării), 
Vršačke  Planine  (Munţii  Vârşeţului)  şi  Deliblatska  Peščara 
(Dunele Deliblata).

În  cadrul  proiectului  se  realizrază  următoarele  activităţi  de 
voluntariat: sprijinirea operatorilor de turism în vederea includerii 
în ofertele turistice a unor activităţi specifice destinate practicării 
ecoturismului,  monitorizarea  alternativă  a  stării  factorilor  de 
mediu şi a biodiversităţii pe traseele din ariile naturale protejate 
unde se practică în mod frecvent turismul neorganizat,  acţiuni de 
informare a populaţiei şi grupurilor de turişti privind regulamentul 
parcurilor naturale şi în special regulile de practicare a turismului 
în  ariile  naturale  protejate,   tururi  ecoturistice  model  cu 
participarea  factorilor  locali  de  decizie  privind  promovarea 
ecoturismului  incluzând  reprezentanţi  ai  administraţiei  locale, 
operatorilor  de  turism,  administraţiilor  ariilor  naturale  protejate, 
şcolilor şi jurnalişti, igienizarea zonelor de protecţie specială din 
cadrul  ariilor  naturale  protejate,  furnizarea  la  cererea  grupurilor 
organizate şi a operatorilor de turism, de ghizi însoţitori voluntari 
pentru practicarea ecoturismului. 

În zilele de  28 şi 29 mai a.c a fost realizată prima etapă din 
acest  an  a  proiectului  MAREA HOINĂREALĂ  în  localităţi  şi 
rezervaţii  naturale de pe ruta Oraviţa  – Sasca Montană – Valea 
Şuşarei – Valea Beiului – Ochiu Bei – Cascada Beuşniţa din zona 
Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa în cadrul căruia au fost 
prestate  primele 4 activităţi.

Călătorule ai ajuns în lumea mirifică din sudul Banatului! Nu 
lua  cu  tine  decât  imaginile  acestei  lumi  şi  nu  lăsa  aici  decât  
urmele paşilor tăi !...  şi bani pentru dezvoltarea durabilă a zonei  
adaugă dr. ing. Cornel Popovici Sturza - coordonatorul proiectului, 
la acest mesaj tradiţional pe care GEC Nera doreşte să-l transmită, 
prin  MAREA  HOINĂREALĂ,  tuturor  vizitatorilor,  tuturor 

operatorilor  şi  autorităţilor  direct  responsabile  de  dezvoltarea 
ecoturismului în această zonă.

Forumul voluntarilor
Nelu Batki – Timişoara: Îmi plac foarte mult drumeţiile în  

zone turistice cum sunt cele de pe Cheile Nerei. Sunt student şi  
am  citit  despre  activităţile  GEC  Nera  în  presă.  Aş  dori  să  
particip şi eu în perioada vacanţei de vară.

Echipa Environment News:  La activităţile GEC Nera nu 
poţi participa doar în calitate de turist pentru că nu suntem un 
operator  de turism. Promovarea ecoturismului este o activitate 
importantă  a  GEC  Nera  şi  include  activităţi  prezentate  la 
secţiunea Marea Hoinărealaă 2010 care nu înseamnă simple (şi 
desigur plăcute) plimbări în natură. Voluntarii legitimaţi ai GEC 
Nera,  care  practică  activităţile  descrise  la  acestă  secţiune,  au 
făcut  în  perioada  decembrie  2009  –  aprilie  2010  un  training 
pentru dobândirea de abilităţi şi cunoştinţe necesare acestui scop. 
În  prezent ei  activează la GEC Nera în baza unui contract  de 
voluntariat.  Poţi  fi  voluntar al  GEC Nera cu ocazia anului  de 
voluntariat 2011 în măsura în care vei putea participa, începând 
cu  luna  decembrie  2010,  la  un  astefel  de  training  şi  dacă  la 
finalul trainingului  vei fi validat ca voluntar. Te aşteptăm !

Ziua Mediului 2010  în Microregiunea de 
cooperare transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş

GEC  Nera  în  cooperare  cu  Administraţia  Pădurilor  din 
Vojvodina  –  Vojvodinašume  a  organizat  de  Ziua  Mediului 
activităţi  comune  de  voluntariat  destinate  protecţiei  naturii  în 
zona umedă transfrontalieră Balta Nera – Dunăre & Labudovo 
Okno care aparţine, în România Parcului Natural Porţile de Fier 
iar în Serbia  Rezervaţiei Naturale Speciale Deliblatska Peščara 
(Dunele Deliblata).

Colectarea de deşeuri în zona umedă transfrontalieră 
Balta Nera – Dunăre & Labudovo Okno, o activitate ca 

în Meşterul Manole. Deocamdată !

Cu  această  ocazie  50  de  voluntari  de  la  GEC  Nera  şi 
Vojvodinašume au igienizat în data de 5 iunie a.c malul stâng al 
Dunării în zona localităţii Stara Palanka iar în data de 6 iunie 
ambele maluri ale râului Nera pe o porţiune de 2 km în amonte 
de  confluenţa  cu  Dunărea,  situată  într-o  zonă  din  apropierea 

Dragi voluntari ! Vă rugăm să ne trimiteţi pe adresa de 
e-mail gecnera@yahoo.com,  informaţii despre starea 
mediului din localitatea voastră şi alte articole pentru 
ENVIRONMENT NEWS. Forumul Voluntarilor vă stă la 
dispoziţie !

mailto:gecnera@yahoo.com


localităţii Baziaş, porţiune pe care este plasată şi frontiera comună 
între România şi Serbia.

În  6  iunie  igienizarea  s-a  realizat  din bărci  iar  deşeurile  şi 
ambalajele colectate în urma igienizării au fost evacuate în Serbia 
cu sprijin logistic acordat de Vojvodinašume.

În  zona  umedă  transfrontalieră  Balta  Nera  –  Dunăre  & 
Labudovo Okno au mai fost realizate şi activităţi de monitorizare 
alternativă a stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii precum şi 
a stării infrastructurii de vizitare. Raportul de monitorizare va fi 
trimis presei şi autorităţillor publice din România şi Serbia care 
sunt direct responsabile de protecţia mediului în această zonă.

●

Lumea mirifică a Microregiunii 
 Dunăre – Nera – Caraş.

Rezervaţia naturală Labudovo Okno
Pe malul stâng al Dunării, zona umedă Labudovo Okno face 

parte din rezervaţia naturală Deliblatska Pescara şi este plasată pe 
teritoriul  comunei  Bela  Crkva  iar  pe  malul  drept  al  Dunării  se 
intinde pe teritoriul comunei Požarevac.

Zona umedă Labudovo Okno are urmatoarele caracteristici:
-Tipul rezervaţiei: zonă umedă
-Statutul  rezervaţiei:  Site  Ramsar  nr.  1655  cu  indeplinirea 
criteriilor 1-8 ale convenţiei de Ramsar.
-Suprafaţa rezervaţiei: 3733.39 ha.

Flora 
Zonele mlăştinoase 

reprezintă  habitatul 
pentru  specii  rare 
originare din Asia cum 
este  monstera  (Acorus  
calamus) şi  păducelul 
(crataegus  nigra) 
originar  din  Câmpia 
Panoniei.  Tot în  aceste 
zone  pot  fi  întâlnite 
susaiul  (Sonchus  
palustris),  căprişorul 
(Cyperus  serotinus), 
ţipirigul  (Scirpus  
triqueter),  nufărul  alb 
(Nymphea  alba), 
nufărul  galben  (nuphar 
luteum)  şi  foarfeca 
bălţii  (Stratiotes  
aloides).

Dintre plantele plutitoare sau submersibile trebuie menţionate 
broscăriţa (Potamogeton). 

Fauna
Fauna specifică este reprezentată de:
-mamifere precum:  şoarecele de mesteacăn (Sicista subtilis), 

linxul  euroasiatic  (Lynx  lynx),   vidra  euroasiatică  (Lutra  lutra), 
nutria  sud-americană  (Myocastor  coypus) şi iepurii  fluieratori 
(lepomis gibbosus).   

-păsări  precum:  egreta  mică  (Egretta  garzetta),  cormoranul 
mic (Phalacrocorax pygmaeus), raţa fluierătoare (Anas penelope).

-peşti  cu importanţă  comercială  precum şalăul  (stizostedion 
luciopera),  calcanul  (pseudorasbora  parva),  cega  (acipenser  
ruthenus),  sturioni  din  aşa  numitul  complex  chinezesc  precum: 
somnul  pitic  (ctalurus  nebulosus), ctenopharyngodon  idella,  
hypophthalmichthys molitrix, aristichthys nobilis. 

-  amfibii  şi  reptile  precum:  buhaiul  de  baltă  (bombina  
bombina), broasca  râioasă  (bufo  viridis), podarcis  taurica, 
guşterul (lacerta viridis), ablepharus kitaibelii, şarpele lui Esculap 

(coluber  caspius  Elaphe),  şarpele  de  apă  (natrix  tessellata), 
pelobates fuscus, salamandra cu creastă (triturus cristatus). 

●

Rezervaţia naturală Cheile Şuşarei
In imediata vecinătate a comunei  Sasca Montană, urmând 

cursul  râului  Şuşara,  se  află  Valea  şi  Cheile  Şuşarei.   Din 
Oraviţa, se ajunge în zonă pe DN 57 până la intersecţia cu DJ 
571. Se parcurge apoi şoseaua până în Sasca Montană. 

In zonă a fost constituită rezervaţia naturală Cheile Şuşarei, 
în  cadrul  Parcului  Naţional  Cheile  Nerei  –  Beuşniţa,  având o 
suprafaţă de 247,80 hectare de tip Mixtă - ZCS / RN – Categoria I.

Flora  caracteristică  este  reprezentată  prin  alunul  turcesc 
(Corylus  colurna), vişinul  turcesc  (Podus  mahaleb),  nucul 
comun  (Jugleus regia), maceşul de Beuşniţa  (Rosa stylosa var  
beucensis), tisa  (Taxus  baccata), mojdeanul  (Fraxinus  ornus), 
cărpiniţa  (Carpinus  orientalix), ghimpele  (Ruscus  aculeatus), 
cornişorul  (Ruscus  hypoglosum), stânjenelul  (Iris  graminea), 
bujorul de pădure (Peonia tenuifolia var triternatifolia), săbiuţa 
(Gladiolus  illiricus), garofiţa  bănăţeană  (Dianthus  banaticus), 
bujorul bănăţean (Peonia officinalis var banatica).

Speciile caracteristice ale faunei sunt  ursul (Ursus arctos),  
râsul (Lynx lynx), vulturul alb (Neophran perenopterus), lăstunul 
mare  (Apus  melba), lăstunul  de  stâncă  (Hirunda  rupestris),  
rândunica  roşcată  (Hirunda  daurica), vipera  cu  corn  (Vipera  
amodytes), şarpele  orb  (Anguis  fragilis  colticus), scorpionul 
(Euscarpius  carpathicus), liliacul  mediteraneean  (Rhinolopus  
luryale).

Pe  cărările  uşor  accesibile,  turiştii  pot  ajune  repede  la 
principala atracţie a acestei zone, Cascada Şuşara. Se pot vizita 
deasemenea Pştera cu  Apă  şi  Peştera  cu  Nisip.
          Mirabela Schinteie– profesor de biologie la Grupul 
                                           Şcolar „Mathias Hammer” Anina

Umor .....rural !

Badea Gheorghe se plimba pe o strada in oraş...La un 
moment dat vede un arab care-şi scutura covorul şi-l întreabă:

- No, care-i baiu ? Nu-ţi porneşte?!
●

Doi ardeleni în Gara de Nord aleargă  să prindă trenul care 
tocmai plecase. Nu-l mai prind. 

-Măi Ghio ! Eu nu ştiu cum s-o întâmplat de-am pierdut 
trenu !
-Văsălie aşa-i când n-ai lucru tău !

●

Ion către Gheorghe:
-Tăt nu puteam sa dorm noaptea şi mi-o zâs dom' doftor să 

închid ochii şi să mă apuc să-mi număr oile până adorm.
-Şi-o mers?

       -Stai să vezi! M-am apucat să le număr şi când am băgat de 
seama că-mi lipsesc două  mi-o perit tăt somnul...
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