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CONVERSMIN Bucuresti, SC
MOLDOMIN Moldova Nouă au elaborat Planul local de
acţiune pentru îmbunătăţirea managementului deşeurilor
miniere (PLAIMDM) din incinta iazului Tăuşani – Boşneag
aparţinând SC Moldomin Moldova Nouă.
Totuşi PLAIMDM, care este principalul rezultat al
proiectului ar mai putea suferi unele modificări în funcţie
de avizul de mediu privind lichidarea societăţii, lichidare
hotărâtă de adunarea generală a acţionarilor din luna
septembrie 2009, adică de către Ministerul Economiei care
este singurul acţionar.
De ce este nevoie de un plan local de acţiune
realizat de societatea civilă pentru stoparea poluării
cu deşeuri miniere în zona iazului de decantare Tăuşani
– Boşneag ?

Poluarea cu praf de deşeuri miniere în zona iazului de
decantare Boşneag – Tăuşani este un eveniment de
notorietate, cunoscut atât la nivelul Ministerului Mediului
cât şi de către patronul activităţilor din zonă, adică de
către Ministerul Economiei, şi aceasta datorită
protestelor repetate ale ONG-urilor
interesate de
fenomenul de poluare, mediatizării în presă şi a
notificărilor frecvente făcute de către autorităţile din
Serbia.

Pinul negru de Banat

28 mai 2011 – voluntarii GEC Nera colectează
informaţii pentru elaborarea PLAIMDM
într-o zonă a iazului Tăuşani – Boşneag
devastată de furtuna de praf.
Poluarea continuă însă să se producă de peste
patruzeci de ani datorită unei complicităţi între
Ministerul Mediului, care ar fi trebuit să impună
respectarea planului de conformare la obligaţiile de
mediu a SC Moldomin şi Ministerul Economiei care de tot
atâţia ani subfinanţează activitatea de ecologizare a
iazului.
Prin elaborarea de către GEC Nera împreună cu
celelalte organizaţii participante la proiect a unui Plan
local de acţiune pentru stoparea poluării cu deşeuri
miniere (PLAIMDM) se introduc în acest schimb
neputincios de mingi dintre Ministerul Economiei şi
Ministerul Mediului noi actori mult mai motivaţi pentru
stoparea poluării. Este vorba de societatea civilă
reprezentată de ONG-uri, administraţia publică locală şi
mass media.
Este de aşteptat ca sub presiunea noilor actori,
Ministerul Economiei şi Ministerul Mediului, în calitatea
lor de factori majori de decizie direct responsabili de

stoparea poluării, să acţioneze
în viitor mai eficient pentru a
asigura un drept fundamental al
cetăţenilor din zonă.
Acela de a trăi într-un mediu
curat !
Metode
“verzi”
de
neutralizare a poluanţilor din
sterilul depozitat în incinta
iazului Tăuşani – Boşneag
Utilizarea plantelor pentru
eliminarea poluanţilor din mediu
se
numeşte
fitoremediere.
Fitoremedierea poate fi sub
formă de:
-fitoextracţie, care constă
în consolidarea iazului cu plante
care elimină metalele din sol,
concentrându-le în părţi aeriene
disponibile pentru recoltare.
-fitodegradare, care constă
în consolidarea iazului cu plante
care degradează singure poluanţi
sau odată ajunşi în plante
poluanţii sunt degradaţi
de
către bacterii şi microbi.
-rizofiltrare, care constă în
consolidarea iazului cu plante a
căror rădăcini introduse în apele
tehnologice deversate în iaz
absorb metale poluante.
-fitostabilizare, care constă
Sălcoioara, dafinul
în consolidarea iazului cu plante
sălbatic şi cătina
care
reduc
mobilitatea
albă aşteptă
contaminanţilor
şi/sau
biodispofitoremedierea
nibilitatea.
Biodisponibilitatea
iazulului Tăuşani este raportul dintre cantitatea
Boşneag
de substanţă poluantă şi viteza
cu care aceasta, odată cedată organismului, ajunge la
locul de acţiune şi işi manifestă efectul biologic.
-fitovolatilizare, care constă consolidarea iazului cu
plante care volatilizează poluanţii în atmosferă.
Phytoremedierea are unele avantaje în comparaţie cu
alte tehnici de refacere. În primul rând este vorba de a
reduce costurile implicate şi dorinţa de a folosi o
remediere "verde" în cazul depozitelor de deşeuri miniere.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice

(vezi
detalii
pe
www.gecnera.ro).
Activităţile din 5
mai,
care
s-au
desfasurat
sub
genericul
„Ziua
mediului este în primul
rând o zi a naturii”, au
inclus un festival al
filmelor
de
scurt
metraj
dedicat
promovării producerii
energiilor alternative
nepoluante, un atelier
de modelare în argilă
cu
tematică
de
protecţia
naturii,
muzică de jazz şi o
Concursul de modelare
drumeţie
prin
PN
în argilă
Munţii Vârşeţului pâna
la vârful Lišica.
Voluntarii GEC Nera au fost felicitaţi de organizatori
pentru cele mai reuşite sculpturi în argilă realizate cu
acest prilej.
●

Rănile parcului Natural Porţile de Fier
În 28 mai a.c Grupul Ecologic de Colaborare Nera a
realizat o monitorizare alternativă a stării factorilor de
mediu şi biodiversităţii din zona PN Porţile de Fier, pe
cursul fluviului Dunărea între localităţile Baziaş (la
intrarea Dunării în România) şi Coronini.
Activitatea a fost realizată de către un grup de 23
voluntari, elevi şi profesori, de la Grupul Şcolar „Mathias
Hammer” Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa şi Grupul
Şcolar Industrial Moldova Nouă care activeză, în baza
unui contract, în cadrul centrului de voluntariat al GEC
Nera (vezi detalii pe www.gecnera.ro).
Cele mai relevante fenomene de agresiune împotriva
mediului întâlnite pe traseu au fost următoarele:

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Ziua mondială a mediului sărbătorită
în Parcul Natural Regional Munţii Vârşeţului
În 5 iunie a.c Grupul Ecologic de Colaborare Nera a
marcat Ziua Mondială a Mediului în Parcul Natural Munţii
Vârşeţului alături de ONG-uri din spaţiul fostei Iugoslavii
care s-au întâlnit, la invitaţia Asociaţiei AVALON din
Vârşeţ, pentru a sărbători acest eveniment important.
Au participat un grup de 8 voluntari, elevi si profesori,
de la Grupul Şcolar „Mathias Hammer” Anina şi Grupul
Şcolar Industrial Moldova Nouă care activeză, în baza unui
contract, în cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera

28 mai – igienizare la km 0 al Dunării româneşti
- Pe teritoriul rezervaţiei naturale Balta Nera –
Dunăre, pe malul stâng al Dunării, în zona golfului de la
intrarea fluviului în România, există o cantitate de cca. o
tonă de ambalaje din plastic depuse de apele Dunării la
viitură sau împinse la mal de către vânt.
- În interiorul rezervaţiei naturale Balta – Nera –
Dunăre, în apropierea lagunei de pe braţul Nera Moartă
există o mare cantitate de deşeuri transportate cu ocazia

viiturilor de pe râul Nera precum şi vetre de foc care în
prezent au impact negativ asupra locurilor de cuibărit ale
speciilor protejate de păsări.
- Nu au fost observate exemplare ale lăstunului de mal
(Riparia, riparia) în habitatul din abrupturile rezervaţiei
naturale Râpa cu Lăstuni - Valea Divici. În ultimii ani
specia a părăsit treptat acest habitat, probabil din cauza
zgomotelor sau a încălzirii globale.
-La iazul de decantare a apelor de mină Tăuşani –
Boşneag al SC Moldomin Moldova Nouă a fost constatată o
furtună de praf de mică intensitate. Din informaţiile culese
de la localnici rezultă că în luna aprilie a.c. intensitatea
fenomenului de poluare cu deşeuri miniere a fost mare şi
de lungă durată. În această perioadă deşeul minier uscat a
fost transportat atât peste zona umedă Ostrovul Calinovăţ
precum şi peste terenurile, gospodăriile populaţiei, sursele
de apă potabilă şi locaţiile turistice din Moldova Veche,
Moldova Nouă, Coronini, Veliko Gradište, Vinci şi Požeženo
(Serbia).
-Faţă de situaţia din anii anteriori s-a constatat o
degradare a stâncii Baba Caia din apele Dunării situată
lângă localitatea Coronini, stâncă ce este un element
natural de simbolistică al Clisurii de Sus a Dunării.
-La punctul turistic peştera Gaura cu Muscă, situată pe
teritoriul comunei Coronini, nu există infrastructură de
vizitare (panouri de informare, trepte, balustrade, ancore
de sprijin). Calea de acces în peştera prezintă riscuri mari
de accidentare pentru vizitatori. În peşteră cea mai mare
parte a pereţilor este inscripţionată cu mesaje, dintre care
unele vulgare, iar în interiorul peşterii există vetre de foc.
GEC Nera a realizat aici în 2004 un punct de informare
care periodic este vandalizat de vizitatori. Ultima versiune
a panoului de la punctul de informare a fost predată
primăriei Coronini în iunie 2010 dar panoul se găseşte şi în
prezent în biroul primarului.
●

mineritului are un impact negativ asupra dezvoltării
turismului în Anina şi în împrejurimi.

17 iunie – măsurători privind calitatea apei
din lacul Buhui.
-Apa din lacul Buhui are concetraţia în nitraţi peste
limitele admise.
Alin Şuşan – coordonator al centrului de voluntariat
al GEC Nera
●

O Academie a educaţiei pentru muncă
La invitaţia organizaţiei ONO din Novi Sad şi sub
auspicile Ministerului Tineretului şi Sportului din Serbia,
Asociaţia Škola Plus reprezentată de Alexandru Turturea
membru al asociaţiei şi absolvent al Facultăţii de Arte din
Timişoara, a fost aleasă în rândul a 15 organizaţii de
tineret pentru a participa la seminarul care a avut loc la
Novi Bečej în cadrul unui proiect care are ca scop
promovarea profesionalizării prin de muncă a tinerilor din
Serbia.

Starea mediului în Munţii Aninei
În 17 iunie a.c voluntarii GEC Nera au realizat etapa a
IV-a a proiectului Marea Hoinăreală 2011 în zona PN
Semenic – Cheile Caraşului şi PN Cheile Nerei – Beuşniţa.
Activităţile au fost destinate monitorizării alternative
a mediului, promovării ecoturismului pe traseele linia
ferată Oraviţa – Anina, Cheile Minişului, oraşul Anina şi
lacul Buhui.
Concluziile acestei etape a proiectului Marea
Hoinăreală 2011 au fost următoarele:
-Linia ferată Oraviţa - Anina nu poate fi salvată de la
inchidere doar de catre călători. Numarul acestora este
foarte mic şi trebuie căutate soluţii de menţinere în funcţiune
a traseului la nivelul politicilor publice.
In prima parte de traseu a liniei ferate se găsesc multe
clădiri industriale prăbuşite şi grămezi de moloz care provin
de la închiderea fostei exploatări miniere de uraniu de la
Ciudanoviţa - Lişava – Natra şi au impact negativ asupra
peisajului natural al zonei.
-Haldele de deşeuri miniere din Anina sunt
neprotejate. Materialul din ele este dizlocat de
apă , vânt si ajunge în cursurile naturale de apă şi in
gospodariile populaţiei. În cazul tuturor haldelor s-au produs,
în timp, alunecări ale taluzelor provocate de precipitaţiile
abundente.
Materialul
din
halde
a
blocat
temporar
drumuri si străzi şi a
afectat
gospodariile
populaţiei.
Imaginea haldelor şi a clădirilor dezafectate prin încetarea

5 iunie – NVO Škola Plus pregăteşte
igienizarea Dunării.
O atenţie specială în cadrul acestui proiect este
acordată includerii de tineri vulnerabili, din zonele mai
puţin dezvoltate.
Abilitarea organizaţiilor de tineret pentru a le
îmbunătăţi capacitatea de implementare a diferitelor
activităţi şi a le încuraja activismul, tineri pentru tineri,
s-a realizat prin furnizarea de formare profesională în
domeniile:
• Principiile muncii de tineret şi includerea tinerilor
vulnerabili din zonele mai puţin dezvoltate,
• Strada, locul de muncă pentru tineri, precum şi
pentru utilizarea de tehnici teatrale în lucrul cu tinerii.
• utilizarea de site-uri web şi multimedia socială în
activitatea de tineret.

Punerea în aplicare a cunoştinţelor şi competenţelor
dobândite va avea loc în cadrul unor acţiunilor concrete şi
a programelor organizate de către Škola Plus.
Jasmina Turturea – preşedinte NVO Škola Plus

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Traseul ecoturistic Sasca Română - Cheile Nerei Şopotu nou
Marcaj: bandă roşie
Durata: 8-9 ore (2 ore Sasca Română - cantonul silvic
Damian; 3 ore cantonul silvic Damian - Poiana Alunilor;
11/2-2 ore Poiana Alunilor - Poiana Meliugului; 11/2-2 ore
Poiana Meliugului - Şopotu Nou) .
Din Sasca Română, traversând Nera pe partea stângă,
pe o punte suspendată pe cablu, se ajunge la o potecă care
traversează o zonă calcaroasă. Se trece apoi printr-un
tunel şi se străbate o trenă de grohotişuri calcaroase de
sub Cârşa Caraula, ajungându-se la cel mai lung tunel
(aproximativ 40 m) din Cheile Nerei, iar după câţiva metri
se ajunge la Podul Beului. Urmând marcajul cu bandă
roşie, se coteşte la dreapta pe un drum forestier şi după 4
km, se ajunge la cantonul silvic Damian, unde se poate
înnopta, posibilităţile de cazare fiind de 10 locuri şi teren
pentru camping.
Urmând poteca, traversând Pânza lui Clean şi trecând
prin două tuneluri, se intră în Cârşa Barbeşul Mare.
Străbătând apoi prispa îngustă, săpată în stâncă, care are o
mică întrerupere marcată de un zăvoi, se intră în Cârşa
Barbeşul Mic. În stânga, peste Nera, se înalţă crestele
abrupte din Cârşa Căprarului.
De la Peştera Boilor se traversează culmea Cracul
Iordanului, ajungându-se la Ogaşul Ulmul Mic şi se coboară
până în talvegul Ogaşului Porcului, unde se află un izvor.
Se ajunge în punctul ,,La Scaune" şi coborând poteca
marcată cu cruce albastră, se ajunge la Lacul Dracului.

În dreapta, pe cealaltă parte a Nerei, se succed:
Cleanţul Prihodului, Cârşa Lungă şi Cârşa cu Ţoale.
Înaintând, se ajunge la Cotul Blidăresei, unde se află un
sălaş, de unde se desprinde, spre stânga, traseul marcat
cu bandă galbenă. Poteca turistică străbate Poiana
Corbului, drumul continuându-se şi pe partea dreaptă a
Nerei, până la ieşirea din satul Dristie, unde apa poate fi
trecută pe o punte deteriorată sau prin vad.
Urmându-se drumul de căruţă pe partea dreaptă a
Nerei şi trecând podul de beton peste apa Bucevii, se
ajunge în comuna Şopotu Nou.
Gheorghe Chiran – preşedintele As. SPEO CARAŞ
●

Legenda de la lacul Ochiu Bei
În timpul stăpânirii turceşti a Banatului, un bei foarte
bogat a fost la vânătoare prin aceste meleaguri. Ajuns in
poiana Beuşniţei, o frumoasă fată ce îşi păştea oile l-a
făcut să se oprească... Pe loc s-a indrăgostit foc de
ea, aşa că venea deseori
să o
întâlnească,
părăsind Cetatea Terezia din apropiere ridicată de catre
turci
şi
ale
cărei ruine se
mai văd şi azi
pe
Dealul
Cetăţii,
lângă
satul Potoc din
zona
Parcului
Naţional Cheile
Nerei
Beuşniţa.
Ochiu Bei – un lac de lacrimi ale
Cum
a
îndrăgostiţilor care
aflat
tatăl
i-au
ascultat legenda..
beiului
de
dragostea dintre cei doi, a hotarât să-i despartă. În grabă a trimis
un călău să omoare fata ce îi sucise minţile fiului
său.
Beiul îndragostit şi-a găsit iubita injunghiată în
locul unde acum este lacul Ochiu Bei, a varsat
multe lacrimi după care si-a infipt hangerul în inimă.
Din lacrimile lui s-a format izbucul şi lacul care îi
poartă numele. Voalul de mireasă al ciobăniţei, care nu a
mai trăit ca să-l poarte la nuntă, îmbracă acum sub forma
şuvoaielor de apă frumoasa cascadă a Beuşniţei situată în
apropierea lacului.

Umor .....rural !
Cărare în stâncă pe Cheile Nerei
De la punctul ,,La Scaune" se coboară prin pădure
Culmea Lacului, ajungându-se la moara de pe Ogaşul
Haimeliug (sau Untan) şi apoi în Poiana Meliugului. Chiar la
intrarea în poiană, din drum, se desprinde spre stânga,
traseul marcat cu cruce roşie, spre avenul Cutezătorilor.

Seara, în Cluj, un ardelean după ce bea câteva
pahare în plus îşi lasă maşina în parcarea restaurantului şi
înainte de a pleaca la el în sat lasă pe parbriz un bilet cu
următorul conţinut: Nu spargeţi! Nu am casetofon !
A doua zi când vine să-şi ia maşina găseşte în parcare
o cărămidă iar sub cărămidă un bilet pe care scria: Nu-i
bai, îi punem noi !
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