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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI
Fierul vechi din
Societatea Moldomin, o
resursă importantă
pentru ecologizarea
iazului Tăuşani Boşneag

Râsul
(Linx linx)

În acest număr:
În urma drujbelor
farmecul văii Nerei
dispare.
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Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera (detalii pe
www.gecnera.ro)
în
parteneriat cu Consiliul Local
Pojejena şi asociaţia Škola
Plus din Bela Crkva (Serbia)
implementează în perioada
17 decembrie 2010 – 16
decembrie 2011, proiectul de
interes public „Poluarea cu
deşeuri miniere pe Dunăre,
realitate şi în acelaşi timp
bombă mediatică” care este
destinat reducerii poluării cu
deşeuri miniere antrenate de
vânt de pe teritoriul oraşului
Moldova Nouă , a comunelor
Coronini şi Pojejena din
România şi de pe teritoriul
comunelor Veliko Gradište,

Bela Crkva din Serbia.
În acest context, în perioada martie – iunie a.c, GEC
Nera a elaborat Planul Local de Acţiune pentru
Îmbunătăţirea
Managementului
Deşeurilor
Miniere
(PLAIMDM) din incinta iazului Tăuşani – Boşneag aparţinând
SC Moldomin Moldova Nouă iar în continuare este
monitorizată prin activităţi de voluntariat implementarea
PLAIMDM.
Ultimele informaţii furnizate de către voluntarii care
monitorizează implementarea PLAIMDM arată că, în mai
multe puncte din SC Moldomin se sustrage fier vechi de
către persoane care, ulterior îl vând.
Este o metodă de “lichidare” şi a altor ginganţi
industriali, care se petrece pe teritoriul României.

Sute de tone de fier vechi pe iazul Tăuşani –
Boşneag care aşteaptă „lichidatorii”
Este de datoria SC Moldomin, a Poliţiei şi a celorlalte
autorităţi publice să ţină sub control acest fenomen
deoarece, din partea Ministerului Economiei nu se întrevăd,
prea curând,
resurse financiare consistente pentru
ecologizarea iazului Tăuşani – Boşneag, în zona căruia se
produce cea mai gravă poluare transfrontalieră din Europa.
●

La graniţa dintre România şi Serbia
drujbele distrug farmecul văii Nerei.
În luna septemrie 2011 Grupul Ecologic de Colaborare
Nera, împreună cu Asociaţia Aurora din Bela Crkva (Serbia)
au realizat o monitorizare alternativă a stării factorilor de
mediu şi biodiversităţii pe cursul râului Nera în zona
localităţilor Pârneaura, Zlatiţa şi Kusić.
Activitatea a vizat fenomenele de agresiune împotriva
mediului generate, de regulă, de activităţi de defrişare a
arborilor din lunca Nerei de pe terenuri private sau
administrate de către Primăria Socol.
Arborii din aceste zone sunt o componentă importantă
a ecosistemului transfrontalier comun aferent râului Nera
plasat pe teritoriul României şi Serbiei care găzduieşte
habitatul a numeroase specii de păsări. Pentru conservarea
exemplarelor rare şi a celor cu importanţă ştiinţifică
deosebită de pe râul Nera au fost constituite, în România,
rezervaţia naturală Balta Nera – Dunăre în cadrul Parcului
Natural Porţile de Fier iar pe teritoriul Serbiei zona umedă

Labudovo Okno în cadrul rezervaţiei naturale speciale
Deliblatska Peščara.

mai bine documentate şi mediatizate vor fi premiate în
cadrul festivalului Eco Media, eveniment care va avea loc
în luna decembrie 2011 şi în cadrul căruia vor fi acordate
premii şi diplome pentru cele mai bune anchete realizate.
Concursul lansat de către GEC Nera este realizat în
cadrul proiectulului
,,Poluarea transfrontalieră cu
deşeuri miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi timp
bombă mediatică’’ finanţat prin Programul IPA de
Cooperare Tranfrontalieră România – Republica Serbia.
●

Integrarea responsabilităţii sociale în
proiectele ONG-urilor

Defrişări la Kusić pe malul sârbesc al Nerei
Concluziile raportului de monitorizare realizat de
voluntari sunt următoarele:
-Tăierile de arbori s-au realizat, pe teritoriul
României, pe o suprafaţă totală de cca. 50 ha, în
apropierea celor două rezervaţii naturale şi au un impact
negativ asupra eforturilor de conservare a biodiversităţii
pe care le depun autorităţile române şi sârbe.
-Activtatea de defrişare nu respectă reglementările
prevăzute de regimul silvic în sensul că unele porţiuni sunt
complet defrişate iar mulţi copaci sunt tăiaţi la un metru
de la suprafaţa solului.
-Armonia peisajului natural este compromisă, aceasta
putând avea efecte negative asupra dezvoltării turismului.
-Autorităţile cu responsabilităţi directe în gestionarea
activităţilor ilegale de defrişare nu cooperează pentru
depistarea infractorilor. Din informaţiile transmise de
voluntarii Asociaţiei Aurora, mulţi locuitori din Kusić au
declarat cu ocazia anchetei derulată de poliţia din Serbia
că arborii (plop, arin, salcie), cu care au fost surprinşi
transportându-i, provin din România.
●

Concurs de anchete jurnalistice privnd
poluarea transfrontalieră în zona iazului de
decantare Tăuşani – Boşneag din Moldova Nouă.
Grupul Ecologic de Colaborare NERA a lansat în data de
1 februarie 2011 un concurs de anchete, care îşi propune
să mediatizeze mai intens fenomenul de poluare
transfrontalieră din zona iazului de decantare Tăuşani –
Boşneag aparţinând SC MOLDOMIN din Moldova Nouă.
Iniţiativa are rolul de a spori responsabilitatea SC
MOLDOMIN şi autorităţilor publice cu atribuţii concrete în
stoparea fenomenului de poluare cu praf de steril minier.
Concursul se desfăşoară în perioada 1 februarie – 15
decembrie 2011 şi constă în realizarea unor anchete
jurnalistice focalizate pe o prezentare reală a informaţiilor
privind cauzele, impactul şi responsabilităţile în cazul
poluarii produse de deşeurile miniere şi trebuie difuzată în
perioada concursului pe un canal media (ziar tipărit, post
de radio şi TV). Pentru a participa la concurs difuzarea
anchetelor trebuie notificată către GEC Nera.
În evaluarea anchetelor va fi acordată o atenţie
specială modului de valorificare a informaţiilor provenite
de la populaţia afectată de poluarea cu deşeuri miniere.
Anchetele realizate vor fi publicate într-o broşură iar cele

Organizaţiile
REPER21,
ANPCDEFP
si
CRIES,
iplementează împreună, în perioada 2011 – 2013, proiectul
Managementul Responsabilitatii Sociale in proiectele ONGurilor finaţat prin Programul Operaţional Secrtorial
Dezvoltarea Resurselor umane.
Principalul rezultat al proiectului va fi ghidul pentru
managementul responsabil de proiect si o reţea naţională
de Promotori de Responsabilitate Socială, recunoscuţi şi
promovaţi ca atare de către ANPCDEFP.

Grupul de lucru Vest la întâlnirea de la Timişoara
GEC Nera a fost invitată să facă parte din grupul de
lucru Vest care paticipă la implementarea acestui proiect.
În perioada 8-9 octombrie a.c. la Timişoara a avut loc
prima reuniune a grupului de lucru în cadrul căreia s-au
făcut propuneri privind integrarea responsabilităţii sociale
în proiectele ONG-urilor. La următoarele întâlniri vor
participa reprezentanţi ai tuturor celor 8 grupuri din
România.

●
GEC Nera premiat la gala naţională a
proiectelor de participare publică
GEC Nera a participat la concursul naţional de proiecte
elaborate de către ONG-uri care au ca scop consultarea
publicului în elaborarea unor strategii şi reglementări care
să îmbunătăţească mediul social, economic şi ecologic la
nivelul comunităţilor locale.
Concursul a fost organizat de către Centrul de Resurse
pentru Participare Publica – CeRe şi este cea mai relevantă
competiţie de proiecte implementate de ONG-urile din
România.
Juriul a fost format din personalităţi importante care
lucrează în presă, sectorul ONG şi în cadrul autorităţilor
publice centrale şi locale.
GEC Nera a introdus în acest concurs activitatea de
consultare a publicului în procesul de elaborare şi

implementare a Planului Local de Acţiune pentru
Îmbunătăţirea
Managementului
Deşeurilor
Miniere
(PLAIMDM) din incinta iazului Tăuşani – Boşneag aparţinând
SC Moldomin Moldova Nouă.

provenite de la iazul de decantare a apelor de mină
Tăuşani – Boşnag aparţinând SC Moldomin din Moldova
Nouă, cu privire la existenţa unui plan de stopare a poluării
elaborat de către GEC Nera şi partenerii săi în cadrul
proiectului.
Locuitorii contactaţi cu ocazia acestei campanii au spus
că sunt revoltaţi că autorităţile din România şi Serbia nu
fac nimic pentru a obliga statul român să stopeze această
poluare care durează de peste 40 de ani.

●
În luna decembrie va fi lansat programul de
voluntariat pentru anul 2012

10 noiembrie 2011 – premiul pentru GEC Nera
în cadrul galei CeRe

Ca în fiecare an şi în 2011 ne-am despărţit de o parte a
voluntarilor care au activat în cadrul centrului de
voluntariat. În acest context în luna decembrie 2011 vom
demara un nou ciclu de instruire al tinerilor, elevi şi
profesori, pentru activităţi de protecţia mediului care
constă într-un training de formare a unor abilităţi necesare
monitorizării alternative a mediului, relizării unor campanii
publice de informare şi promovării ecoturismului.

În data de 10 noiembrie la Muzeul Naţional de Istorie a
României din Bucureşti a avut loc gala de premiere în
cadrul căreia au fost premiate 10 proiecte dintre cele 68
care au participat la concurs. GEC Nera a obtinut premiul
MINA DE CIVISM ŞI ECOLOGIE.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
La Moldova Nouă şi Veliko Gradište cetăţenii
sunt revoltaţi de poluarea cu deşeuri miniere
care provine de la iazul Tăuşani – Boşneag.
În zilele de 25 septembrie la Moldova Nouă şi 15
octombrie la Veliko Gradište, 25 de voluntari de la GEC
Nera şi Škola Plus au realizat o campanie publică de
informare a populaţiei în cadrul cărea au distribuit un
număr de 2500 de seturi informative de publicaţii formate
din broşuri, pliante şi fluturaşi.

15 octombrie 2011 – Voluntari de la GEC Nera şi Škola
Plus în Campanie de informare la Veliko Gradište
Prin aceste materiale informative voluntarii au
informat locuitorii afectaţi de poluarea cu deşeuri miniere

Corpul de voluntari al anului 2011
Training-ul va fi realizat în perioada decembrie 2011 –
aprilie 2012 şi va include sesiuni de informare urmate de
aplicaţii practice în localităţi şi pe traseele parcurilor şi
rezervaţiilor naturale din Microregiunea Dunăre – Nera –
Caraş.
La finanlul training-ului cursanţii vor fi seminarizaţi iar
celor care se califică pentru poziţia de agent ecologic
voluntar , le vor fi încheiate contracte de voluntariat
urmând ca până la sfârşitul anului 2012 să realizeze misiuni
de voluntariat, minim 15 ore/ lună, în cadrul unor proiecte
concrete derulate de către GEC Nera.
În luna decembrie a.c. GEC Nera intenţionează să
realizeze selecţii ale candidaţilor, pentru programul de
voluntariat al anului 2012 la liceele şi grupurile şcolare din
Anina, Oraviţa, Moldova Nouă, Veliko Gradište, Bela Crkva
şi Vršac.
În acest scop, la începutul lunii decembrie a.c. GEC
Nera va trimite o ofertă de colaborare acestor instituţii
şcolare urmând ca în aprilie 2012, la finalul trainingul-ui,
să încheie convenţii de colaborare cu acele instituţii
şcolare în care învaţă/lucrează un grup de minim de 15
voluntari validaţi .
Alin Şuşan – coordonator al centrului de voluntariat
al GEC Nera

LUMEA MIRIFICĂ A MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ.
Rezervaţia naturală Valea Ciclovei
Rezervaţia naturală Valea Ciclovei este inclusă în Parcul
Naţional Cheile Nerei –Beuşniţa. Suprafaţa rezervatiei este
de 1.939,30 ha şi este încadrată ca rezervaţie mixtă ZCS /
RN - categoria I. Baza legală de constituire este Decretul
555/1973 şi Hotarârea Consiliului Judeţean Caraş – Severin
nr. 8/1994.
Romsilva administrează această rezervaţie prin
intermediul Administraţiei Parcului Natural Cheile Nerei –
Beuşniţa a cărui sediu este în oraşul Oraviţa.
Rezervaţia naturală Valea Ciclovei este situată pe teritoriul administrativ al oraşului Oraviţa – satul Ciclova Montană.
La rezervaţie se poate ajunge din Oraviţa, pe şoseaua
spre Ciclova Montană. Din faţa fostei fabrici de bere din
Ciclova Montană, se parcurge drumul din partea dreaptă.
Acest drum duce pâna în rezervaţie.

Piatra Rolului
Ca floră specifică, trebuie menţionat ghimpele (Ruscus
aculeatus), bujorul de pădure (Peonia mascula var
triternotifolia), alunul turcesc (Corylus colurna), nucul
comun (Jugleus regia), iar ca faună râsul (Lynx lynx), ursul
(Ursus arctos), pietrosul bărbos (Emberiza cirulus) şi vipera
cu corn (Vipera ammodytes).
Cele mai importante obiective turistice sunt:
mănăstirea Călugăra, Piatra Simionului , Piatra Rolului,
Peştera Sf. Elena.
Mariela Sturza Ppovici – profesor de biologie.

●
Lepenski Vir
În Đjerdap (Serbia), pe o terasă a Dunării, este situat
Lepenski Vir, unul dintre cele mai importante situri
arheologice din Serbia. Cu ocazia săpăturilor arheologice

din anii şaizeci au fost descoperite, arhitectura sacră şi
sculpturi monumentale din perioada anilor 7000 – 6000
î.Ch. care au schimbat ideile despre lume şi începuturile
civilizaţiei.

Situl arheologic Lepenski Vir
În conformitate cu aceste descoperiri, in perioada 5300
- 4800 î.Ch. aici au existat şapte aşezări construite
succesiv de către vânători, pescari şi culegători de hrană.
Urmele civilizaţiei umane găsite sub forma unui număr de
habitate, morminte, reflectă ritualurile funerare neobişnuit
de diverse, instrumente şi bijuterii din piatră, sculptura în
corn, os şi piatră. Documente sub formă de gresie şi dale
cu semne gravate indică faptul că vânătorii primitivi şi
comunităţile culegătorilor care s-au stabilit pe lângă
terasa Lepenski Vir au stabilit relaţii sociale complexe, au
stabilit un stil unic de arhitectură, sculptură monumentală
modelată pe pietre uriaşe.
În toate habitatele, săpăturile arheologice au scos la
iveală 136 obiecte cu o formă trunchiată la un unghi de 60
de grade. Aşezările au fost construite în conformitate cu
ceea ce azi numim un plan urbanistic, cu construcţii
armonioase şi funcţionale, fapt care artă un simţ dezvoltat
pentru arhitectură.
Arhitectura originală şi sculptura monumentală de la
suport Lepenski Vir, ne oferă informaţii despre o formă
specială de cultură într-o etapă foarte timpurie a culturii
preistorice din Europa.
Jasmina Turturea – preşedinte Škola Plus Bela Crkva

Umor .....rural !
Ion şi Gheorghe vin la Bucureşti şi trec prin faţa unei
secţii de poliţie care era vecină cu grădina zoologică. În
grădină păşteau două cămile. Când le vede, Gheorghe
izbucneşte în plâns şi zice:
- Ioane tu vezi ce văd eu ?
- Ce vezi ?
- Mă tu vezi ce rău bat ăştia caii ?
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