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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Lichidarea SC
Moldomin Moldova
Nouă va lichida şi
poluarea cu deşeuri
miniere în Clisura
Dunării ?
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al poluării cu deşeuri miniere
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Societatea civilă reacţionează la nivel de indivizi sau
ONG-uri, Agenţia pentru Protecţia Mediului ne asigură că
există un plan de conformare clar privind lichidarea
societăţii dar că nu este respectat iar Garda de Mediu dă
amenzi după fiecare episod de poluare, sumele trecând
din buzunarul statului – patron al SC Moldomin,tot în
buzunarul statului - autoritate de control.
Aparent toată lumea îşi face datoria, dar poluarea
rămâne şi aşteaptă altă intensificare de vânt iar
credibilitatea autorităţilor, a presei şi a societăţii civile
continuă să se erodeze în mentalul colectiv al populaţiei
afectate. Este un fenomen care nu priveşte doar acest caz
de poluare. La modul general putem să spunem că SE
INTÂMPLĂ IN ROMÂNIA !

Totuşi combaterea pe termen scurt a poluării cu
deşeuri miniere din Clisura Dunării depinde de
răspunsurile la câteva întrebări pe care numai
autorităţile publice direct responsabile de gestionarea
fenomenului de poluare le pot da şi anume:
- În ce măsură eliminarea fierului vechi, principala
resursă în procesul de lichidare, va contribui pe termen
scurt la combaterea poluării ? Există un plan de
valorificare eficientă a acestei resurse în sensul de a nu fi
utilizat pe căi subterane (furt real sau „furt” dirijat de
către persoane care lucrează pentru patronul - stat) ?.

Liliacul
(Syringa vulgaris)

Coronini, 8 aprilie 2011 – praf de deşeuri miniere pe
stradă,în curte, în casă şi pintre dinţi.

-Vor accepta factorii majori de decizie (Guvern,
Ministerul Economiei) ca, din banii obţinuţi din lichidare,
datoriile de mediu să fie achitate înaintea celor ce
privesc datoriile privind fiscalitatea şi asigurările sociale
ale SC Moldomin ?
-În cât timp, în stoparea poluării, se va trece de la
umectarea iazului prin stropire cu apă la o umectare cu
lapte slab de ciment care oferă avantajul de a consolida
pe termen scurt (2-3 ani) suprafaţa iazului ? Are cineva
interes ca în perioadă de criză să arunce bani de la
bugetul de stat pe apa sâmbetei printr-o metodă care nu
produce nici un efect în planul combaterii poluării şi care
poate fi aplicată fără un control riguros al cheltuirii
banilor ?

Program de cooperare România-Serbia
Prezentarea programului a fost organizată de către
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara. Cu un buget
total IPA, plus coofinanţare, de 36 milioane de euro pentru
perioada 2007-2011, programul se adresează unui număr
de trei judeţe din România şi cinci districte din Serbia.
Ariile eligibile sunt Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi,
Severno-Banatski,
Srednje-Banatski,
Južno-Banatski,
Braničevski şi Borski.
În cadrul acestui eveniment, potenţialii beneficiari ai
Programului din judeţul Caraş-Severin au fost informaţi cu
privire la modul în care pot accesa o parte din cei 15,3 de
milioane de euro alocaţi de Uniunea Europeană din fonduri
IPA pentru dezvoltare economică şi socială, mediu şi
pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi pentru promovarea
activităţilor „people to people“ din zona de graniţă dintre
România şi Republica Serbia. Cel de-al doilea apel a fost
lansat în data de 25 martie 2011, iar data limită pentru
depunerea proiectelor este 27 iunie 2011.

Şi pentru că mititeii, berea şi alte gustări sunt
nelipsite de la asemenea sărbători, personalul angajat
din cadrul GEC Nera şi Administraţiei PN Cheile Nerei –
Beuşniţa a fost prezent la eveniment pentru a înmâna
pliante şi a reaminti participanţilor că se găsesc în zona
unei arii naturale protejate unde trebuie respectate
anumite reguli de practicare a distracţiilor.

Tineri artişti aşteptând să evolueze
la sărbătoarea liliacului
Îmbucurător este faptul că la sfârşitul evenimentului
poiana a rămas destul de curată, ceea ce înseamnă că
mentalitatea localnicilor de a se distra în mijlocul naturii
s-a schimbat radical în ultimii ani.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii
publice al GEC Nera

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Anca Lolescu – directorul BRCT Timişoara prezintă
programul IPA de Colaborare Transfrontalieră România
– Republica Serbia.
De acest program pot beneficia autorităţiile regionale
şi locale, ONG-urile, asociaţiile non-profit, universităţi,
instituţii de cercetare, cu sediul în aria eligibilă a
Programului.
Acesta
are
scopul
de
a
creşte
competitivitatea economiei din zona de graniţă România –
Republica Serbia şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
comunităţilor din zona de graniţă a ambelor ţări.
●

Ziua Liliacului la Ciclova Montană
Liliacul (Syringa vulgaris) sau iorgovanul este în luna
mai un simbol al întregii văi a Caraşului.
Acest arbust este prezent sub forma unor păduri
compacte de liliac în rezervaţia naturală Valea Ciclovei –
Ilidia, din cadrul Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa
şi înfloreşte aproape pe toata perioada lunii mai.
Fiind o emblemă a zonei, localnicii îl sărbătoresc încă
din vremuri de demult, în fiecare an în luna mai, în locul
numit Poiana Liliacului care este aşezată pe frumoasa vale
a Ciclovei.
În data de 8 mai liliacul a fost sărbătorit şi în acest an.
Întreaga vale a răsunat de câtece şi jocuri populare în
cadrul unui program artistic susţinut de grupuri folclorice
din valea Caraşului.

40 de voluntari din România şi Serbia vor
realiza în anul 2011 activităţi de protecţia
mediului în zona ariilor naturale protejate din
sudul Banatului
În perioada 26 martie - 5 aprilie 2010, un număr de
40 de voluntari din România şi Serbia au finalizat un curs
pentru dobândirea de competenţe şi abilităţi în vederea
realizării activităţii de agent ecologic voluntar pentru
monitorizarea alternativă a mediului în zona ariilor
naturale protejate din sudul Banatului.
Cursul a fost realizat de către Grupul Ecologic de
Colaborare Nera, în perioada decembrie 2010 – martie
2011, în cadrul proiectului ,, Poluarea Transfrontalieră
cu deşeuri miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi
timp bombă mediatică’’ finanţat prin Programul IPA de
Cooperare Tranfrontalieră România – Republica Serbia.
La curs au participat elevi de la Grupul Şcolar Agricol
Oraviţa, Grupul Şcolar “Mathias Hammer” Anina,Grupul
Şcolar Industrial Moldova Nouă, Asociaţia Škola Plus Bela
Crkva, Gimnaziul Veliko Gradište şi studenţi de la
Universitatea de Vest din Timişoara.
Absolvenţii cursului v-or realiza în perioada aprilie –
noiembrie 2011 activităţi de identificare a principalelor
fenomene de agresiune împotriva mediului, informarea
populaţiei în legătură cu acţiunile concrete ale
autorităţiilor publice şi ale agenţilor economici care sunt
destinate reducerii acestor fenomene de agresiune,

igienizarea zonelor speciale de protecţie a patrimoniului
natural şi promovarea ecoturismului.
În cadrul activităţiilor de voluntariat, o atenţie
deosebită va fi acordată monitorizării fenomenului de
poluare cu deşeuri miniere provenind de la iazul de
decantare a apelor de mină Tăuşani –Boşneag aparţinând
SC Moldomin Moldova Nouă, care de mai bine de 40 de ani,
poluează grav localităţiile şi terenurile din apropiere.
●

Start în Marea Hoinăreală 2011
Grupul Ecologic de Colaborare Nera a dat startul
la programul de voluntariat MAREA HOINĂREALĂ
2011, un proiect
de
interes
public
destinat
monitorizării alternative a mediului şi promovării
ecoturismului
în
Microregiunea
de Colaborare
Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraş, realizat în fiecare
an în perioada aprilie – noiembrie.
Prima etapa s-a
derulat in perioada 29 – 30 aprilie si a inclus o aplicaţie
practică de monitorizare a mediului în zona depozitului
(haldei) de deşeuri miniere care provin de la fosta
exploatare de minereu de cupru din Sasca Montană. În
continuare s-a făcut o promovare a ecoturismului pe
traseele Valea Şuşarei şi Valea Beiului din interiorul
Parcului Naţional Cheile – Nerei Beuşniţa.
La această etapă a programului au participat un
număr 38 de tineri voluntari de la Grupul Şcolar Industrial
„Mathias Hammer” Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa,
Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă, Asociaţia Škola
Plus „Dositej Obradovič” Bela Crkva şi Universitatea
de Vest Timişoara, care activează în centrul de
voluntariat al GEC Nera.

acestora faţă de modul cum aceste trasee arătau în anii
precedenţii. Infrastructura de vizitare a acestor
trasee este însă aproape la acelaşi nivel ca acum 40 de
ani. Cu excepţia punctului de informare de la Podul
Beiului privind PN Cheile – Nerei Beuşniţa prezenţa
numeroaselor valori ale patrimoniului natural de pe
aceste trasee este semnalizată, în cel mai bun caz,
printr-un mic panou cu denumirea obiectivului, fără alte
informaţii.
Pe Valea Şuşarei, traseul are zone de parcurgere
cu risc ridicat de accidentare, fără elemente de
siguranţă (punţi de trecere, corzi sau balustrade de
siguranţă, panouri de avertizare etc.)

30 aprilie 2011 - ecoturism pe Valea Beiului
Camparea neomologată de lângă păstrăvăria din
Valea Beiului nu are dotări igienico – sanitare şi pentru
prepararea mesei. Întreaga incintă este răvăşită de vetre
de foc.
Un raport detaliat privind starea mediului, modul
de practicare a ecoturismului precum şi recomandări
adresate factorilor direct responsabili de dezvoltarea
durabilă a acestei zone va fi distribuit în perioada
următoare tuturor celor interesaţi.
Alin Şuşan – coordonator al centrului de
voluntariat al GEC Nera
●

Škola Plus „Dositej Obradović“ a marcat
ZIUA INTERNAIONALĂ A PĂMÂNTULUI
29 aprilie 2011 – monitorizarea depozitului de deşeuri
miniere din Sasca Montană
Voluntarii au consemnat în formularele de
monitorizare fenomenul grav de poluare cu deşeuri
miniere , provenind de la depozitul neprotejat din
Sasca Montană aflat în administrarea Companiei
Naţionale a Cuprului şi Fierului Deva. Vânturile
puternice şi apele meteorice antrenează, de peste 35
de ani, materialul din depozit şi-l transportă pe
terenurile agricole din zonă, în curţile din gospodăriile
populaţiei şi pe drumul judeţean Ciuchici – Cărbunari.
Din discuţiile pe care le-au avut cu localnicii,
voluntarii au constatat că aceştia, şi-au pierdut orice
speranţă că poluarea cu deşeuri miniere, care le
degradează culturile şi puţinul teren agricol pe care îl au,
va fi stopată vreodată. În ceea ce priveşte minunatele
trasee Valea Beiului şi Valea Şuşarei s-a constatat o
îmbunătăţire considerabilă a stării de curăţenie a

Dunărea, acest fluviu frumos şi maestuos care ne
leagă şi ne uneşte, reprezintă o perlă a Serbiei.
Strategia Dunării, este un proiect destinat creşterii
prosperităţii, securităţii şi păcii pentru oamenii din
regiune, în special prin consolidarea cooperării
transfrontaliere, transregionale şi acest lucru pare să fie
posibil pe Dunăre deoarece în împrejurimi există o mare
varietate de habitate naturale şi de culturi tradiţionale,
toate acestea putând fi întâlnite pe ambele maluri ale
fluviului.
Tocmai această diversitate este cel mai important
catalizator pentru dezvoltarea turismului. Pentru o astfel
de mare bogăţie o importanta deosebită ar trebui să aibe
protecţia mediului.
Škola Plus, implemeneză în cadrul Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia,
un proiect în domeniul ecologiei, intitulat "Poluarea cu
deşeuri miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi timp
bombă mediatică” în cadrul căruia, în 22 aprilie a.c, la

Stara Palanka pe Dunăre, au fost realizate activităţi care
au marcat Ziua Pământului.
Activităţile au fost numeroase, intense şi creative. S-a
curăţat malul Dunării, s-au plantat arbuşti şi copaci tineri,
s-au realizat ateliere interactive de creaţie şi de
monitorizare alternativă a mediului pe malurile Dunării, în
special în ceea ce priveşte degradarea biodiversităţii
datorită poluării.
Deşi a bătut un vânt puternic iar multe din
cunoştinţele asimilate cu ocazia acestui proiect nu au
putut fi puse în practică, numeroşi membri ai Škola Plus,
în cooperare cu Societatea de Cruce Roşie din Bela Crkva
(Biserica Albă) au vrut să demonstreze că Dunărea este un
fluviu iubit, un fluviu al unităţii europenilor.
Doar o preocupare comună cu privire la conservarea
naturii poate preveni jefuirea arbitrară, arogantă şi
nemilosă a resurselor naturale ale Dunării, care altfel riscă
sa se transforme încet în cea mai poluată artera fluvială
din Europa.

Voluntarii de la Škola Plus la Ziua Pământului
În cazul în care acest lucru s-ar întâmpla, ar fi pierdut
iremediabil şi pentru intreaga lume acest mare dar al
naturii. Ar fi un act voluntar de aderare la ce pare a fi
autodistrugerea Terrei.
Regiunea Dunării este o zona eterogenă din punct de
vedere economic, ecologic şi cultural.
Statele din zonă beneficiază împreună de multe resurse
comune oferite de Dunăre şi sunt interconectate în mod
natural în folosirea acestor resurse ceea ce înseamnă că
evenimentele locale se răspândesc foarte rapid şi au
consecinţe pentru întreaga regiune.
Jasmina Turturea - preşedinte NVO Škola Plus

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Lacul Dracului
Lacul Dracului este situat în M-ţii Locvei, în aval de

sălaşul lui Trifu şi moara lui Untan, dar în partea de
început a Cheilor Nerei.

Misterioasa lume de la Lacul Dracului

Lacul s-a format prin prăbuşirea tavanului unei
peşteri şi are o adâncime de până la 9 metri precum şi o
apă cristalină în care îşi fac veacul numeroşi peşti
(păstrăv şi clean).
Ca şi alte multe locuri mirifice de pe Cheile Nerei şi
Lacul Dracului are propria sa legendă. Se spune că un
păstor îsi păzea caprele pe pajiştea de lângă lac. La
un moment dat , apare
un omuleţ mic, dracul,
care îl provoacă pe păstor să-i frigă un peşte făra ca
peştele să se îndoaie. Păstorul acceptă, cu condiţia ca şi
dracul să-i frigă un cap de ţap fară ca ţapul să
rânjească. Şi dracul acceptă. Păstorul ia păstrăvul,
infige un băţ în el şi îl frige fară ca peştele să se îndoaie.
Dracul ia şi el un cap de ţap, îl leagă, dar când îl pune
la prăjit, botul tapului îsi arată dinţii. De ciudă,
dracul s-a aruncat în lac.
Gheorghe Chiran – As. Speo Caraş

UMOR .....RURAL !

Un pictor către un cioban:
-Bade îmi dai voie să-ţi pictez oile ?
-Nu-mi trebuie să le pictezi, mie-mi plac aşa albe !

●
Într-un sat izolat din Ardeal, le moare măgarul
primăriei cu care, vara, cărau apă pentru cei care
lucrau la câmp.
Speriat, angajatul care avea măgarul în primire
aleargă la un telefon şi îi zice primarului:
-Domn‘ primar ! Ştii ce s-o întâmplat ? O murit
măgaru‘ ! Daaaa……Daaaaa……măgaru‘ ăla cu care cărăm
apă la câmp. O murit! Acum ce facem, cumpărăm altul
sau vă aşteptăm pe dumneavoastră ?
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