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EVENIMENTE ŞI
ACTIVITĂŢI

Bujorul bănăţean

9 achiziţii publice cu
impact pozitiv asupra
mediului de pe teritoriul
judeţului Caraş – Severin
sunt monitorizate în ceea ce
priveşte transparenţa.

Grupul
Ecologic
de
Colaborare Nera, în parteneriat
În acest număr: cu Instituţia Prefectului Judeţul
Caraş-Severin, derulează în
Programul IPA
perioada ianuarie – noiembrie
România – Serbia
2010 proiectul NU corupţiei în
debutează şi la GEC
procesul de achiziţii publice
Nera.
destinat protecţiei mediului.
În acest context, până la
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Anina, Oraviţa, Moldova Nouă
şi a comunelor Cărbunari, Şopotu Nou, Sicheviţa, Răcăşdia, Sasca
Montană, Eftimie Murgu.
Monitorizarea priveşte respectarea de către autorităţile
contractante de fonduri publice a prevederilor legale privind
asigurarea transparenţei procesului de achiziţie.
Pregătirea procesului de monitorizare s-a făcut în perioada
februarie – iunie 2010 când au fost realizate sesiuni de informare
la sediul a 28 de primării din aria proiectului. Cu această ocazie a
fost prezentat aleşilor locali şi personalului din primării, direct

implicaţi în procesul de achiziţii publice, un ghid de asigurare a
transparenţei procesului de achiziţie care a fost elaborat în cadrul
implementării proiectului.
Doina Mărgineanu – consilier pentru relaţii publice
●

Programul IPA România – Serbia debutează
şi la GEC Nera.
Biroul Regional de Colaborare Transfrontalieră Timişoara a
publicat lista oficială a proiectelor ce urmează a fi finanţate în
cadrul primei runde de implementare a programului IPA
România – Serbia finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul
României.
GEC Nera se numără printre câştigătorii acestei runde
urmând ca în perioada septembrie 2010 – august 2011 să
implementeze proiectul Poluarea cu deşeuri miniere pe
Dunăre, realitate şi în acelaşi timp bombă mediatică.

Poluarea cu deşeuri miniere de la iazurile Tăuşani –
Boşneag, un coşmar pentru locuitorii de pe ambele
maluri ale Dunării.
Proiectul îşi propune o informare mai corectă a cetăţenilor
de pe ambele maluri ale Dunării în legătură cu cauzele şi
amploarea fenomenului de poluare cu deşeuri miniere în zona
iazurilor de decantare a apelor de mină Tăuşani – Boşneag
aparţinând SC Moldomin SA din Moldova Nouă. Activităţile de
informare includ o campanie de anchete jurnalistice cu o
abordare complexă a impactului acestui fenomen asupra stării
mediului, economiei locale şi vieţii sociale precum şi distribuirea
de către voluntari de publicaţii înformative în spaţii publice şi la
domiciliul cetăţenilor.
Tot în cadrul acestui proiect factorii interesaţi din
comunităţile locale afectate de poluare din Serbia vor fi implicaţi
în completarea Planului Local de Acţiune pentru îmbunătăţirea
managementului deşeurilor miniere de la Moldova Nouă,
document întocmit de GEC Nera în anul 2009 care se află în
momentul de faţă pe masa de lucru a Ministerului Economiei şi

de la care se aşteptă acţiuni concrete în vederea stopării
fenomenului de poluare şi reconstrucţiei ecologice a zonei
iazurilor.
Cornel Popovici Sturza – coordonator de proiect
●

salteaua pneumatică a unei porţiuni de curs a râului Caraş pe
lungimea de 200 m .

VOLUNTARI ÎN LUMEA MIRIFICĂ A
MICROREGIUNII
DUNĂRE – NERA – CARAŞ
Cheile Caraşului, punct final pentru MAREA
HOINAREALĂ – 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” care
este destinat promovării ecoturismului în ariile naturale protejate
din microregiunea de cooperare transfrontalieră Dunăre – Nera –
Caraş
Proiectul a fost implementat pe teritoriul parcurilor şi
rezervaţiilor naturale Semenic – Cheile Caraşului, Cheile Nerei –
Beuşniţa, Porţile de Fier şi Deliblatska Peščara (Dunele Deliblata)
din Serbia sub semnul motto-ului deja tradiţional: 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 !.

21 august 2010 – Poiana Prolaz. Laura Pop prezintă în
calitate de ghid ecoturistic obiectivele patrimoniului
natural ale PN Semenic – Cheile Caraşului.
„Pe teritoriul judeţului Caraş – Severin avem 5 parcuri
naturale şi naţionale care au şi un potenţial major de practicare
a ecoturismului. Încercăm să convingem factorii majori de
decizie, la nivel local şi naţional, că în materie de politici
publice este nevoie de fapte concrete şi nu de strategii pe hârtie
pentru promovarea ecoturismului în zona acestor parcuri.
Numai în acest fel parcurile din zonele limitrofe defileului
Dunării ar putea contribui, prin ecoturism, la diminuarea
sărăciei din sudul Banatului. La rândul lor Ministerul Mediului
şi administraţiile parcurilor trebuie să facă mai mult pentru ca
cei cca. 180 milioane de Euro ai UE, care le sunt destinaţi, să
nu mai stea necheltuiţi în conturile ministerului. Plata de către
turişti a unei taxe de vizitare îşi are logica ei, dar ea nu va
acoperi niciodată nevoia majoră de infrastructură de vizitare, a
acestor parcuri” spune coordonatorul proiectului dr.ing. Cornel
Popovici Sturza, ca şi concluzie la finalul din 2010 a
programului ecoturistic MAREA HOINĂREALĂ.
●

Participarea la Carnavalul Florilor de la Bela Crkva.
18 iunie 2010 – Baziaş. Igienizare în rezervaţia naturală
Balta – Nera Dunăre
În cadrul proiectului au fost realizate, prin activităţi de
voluntariat, monitorizarea alternativă a stării factorilor de mediu,
biodiversităţii şi a infrastructurii de vizitare; informarea populaţiei
şi grupurilor de turişti privind regulile de vizitare a parcurilor;
igienizarea zonelor de protecţie specială din cadrul ariilor naturale
protejate; furnizarea de ghizi însoţitori voluntari pentru practicarea
ecoturismului, la cererea grupurilor organizate şi a operatorilor de
turism.
La implementarea proiectului au participat voluntari de la
Grupul Şcolar „Mathias Hammer“ Anina, Grupul Şcolar Industrial
Moldova Nouă, Asociaţia Speo Caraş Oraviţa şi Asociaţia NVO
Škola Plus „Dositej Obradovič“ Bela Crkva, care activează în
cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera, precum şi angajaţi de
la Direcţia Silvică Pančevo, Administraţia Parcului Natural Porţile
de Fier şi Administraţia Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa.
În zilele de 20 şi 21 august a.c a fost realizată pe Cheile
Caraşului ultima etapă din acest an a programului MAREA
HOINĂREALĂ care a inclus ca punct final Poiana Prolaz, loc în
care s-a realizat şi un concurs de viteză privind parcurgerea cu

În perioada 18.06 – 27.06.2010 a avut loc în Serbia
tradiţionalul Carnaval al Florilor de de la Bela Crkva (Biserica
Albă), ocazie cu care în oraşul de la frontiera cu România s-au
desfăşurat ample manifestări culturale şi sportive.

Voluntari ai GEC Nera la carnavalul de la Bela Crkva

La invitaţia voluntarilor de la NVO Škola Plus “Dositej
Obradović“ în data de 26 iunie a.c la festival au participat şi un
grup de voluntari ai GEC Nera care, împreună cu voluntarii de la
Škola Plus au realizat, din mers, un montaj destinat sensibilizării
factorilor responsabili în legătură cu cantitatea mare de PET-uri
existente în prezent în rezervaţia naturală transfrontalieră Delta
Nerei.
Alin Şuşan – coordonatorul centrului
de voluntariat al GEC Nera

Neamţu – loc de adăpost în timpuri de restrişte a celebrului
haiduc Adam Neamţu.
Flora din acest teritoriu prezintă unele caracteristici ale unui
climat cu influenţe mediteraneene. Aici creşte smochinul,
castanul, liliacul şi migdalul.
În 20 iulie, de Sf. Ilie, are loc ruga bisericii şi petreceri
populare în cartierul Oraviţa Română iar în 15 august, de Sf.
Maria (Adormirea Maicii Domnului) au loc ruga bisericii şi
petreceri populare în cartierul Oraviţa Montană.
●

Lumea mirifică a Microregiunii
Dunăre – Nera – Caraş.
ORAVIŢA – un oraş în care trecutul
este plin de premiere.

Rezervaţia mulinologică
Valea Rudăriei
Ansamblul este alcătuit din 22 de mori de apă cu roată
orizontală, construcţii din lemn de dimensiuni reduse, utilizate
pentru necesităţile de măcinare de cereale ale comunităţii.

Denumirea de Oraviţa derivă din cuvintele de origine slavă
“hora”(deal) sau “ohra” (nucă).
În Oraviţa se construieşte în 1816 primul teatru din România
(Teatrul Mihai Eminescu), se dă în funcţiune în 1854 linia ferată
Oraviţa-Baziaş care este prima linie ferată din România, iar în
1875 se dă în funcţiune linie ferată Oraviţa-Anina care este prima
linie ferată montană din România.
Oraşul Oraviţa este aşezat la poalele Munţilor Aninei la o
distanţă de 110 km de Timişoara pe Drumul Naţional Timişoara –
Moldova Nouă.
În oraş şi în împrejurimi pot fi vizitate Farmacia - muzeu
Knoblauch, Catedrala ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" ,
Biserica romano-catolică, Mănăstirea ortodoxă ”Călugăra”,
Mănăstirea catolică "Maria Ciclova".
Moară de apă pe Valea Rudăriei

Teatrul - muzeu “ Mihai Eminescu “ , cel mai vechi
teatru din România
Oraviţa este deasemenea un punct de plecare pentru traseele
turistice Cheile Minişului, Cheile Nerei , Clisura Dunării şi linia
ferată Oraviţa – Anina denumită şi Semeringul Bănăţean.
Cadrul natural deosebit oferă vizitatorilor posibilitatea de a
vizita în apropiere Pădurea de liliac din rezervaţia naturală Valea
Ciclovei – Ilidia; Gorunul cu icoană - un loc renumit datorită
icoanei sfinte care este bătută pe trunchiul său, a cărei autor s-a
pierdut în negura timpului; Poiana Iuliei înconjurată de păduri de
foioase şi conifere - un loc excelent pentru recreere; Piatra
Rolului Nou - o stânca solitară de 987 m ţâşnind din mijlocul
pădurii care este vizibilă de la mari depărtări şi Peştera lui Adam

Rezervaţia este situată de-a lungul cursului Rudăriei, pe o
lungime de cca. 3 km, pe ambele maluri, atât în interiorul cât şi
în afara satului Eftimie Murgu.
Complexul mulinologic este alcătuit din mori cu ciutură
(roată orizontală cu cupe radiale). Potenţialul energetic modest al
râului, datorat unor diferenţe de nivel nesemnificative, a fost în
mod excepţional valorificat prin crearea de acumulări în spatele
unor baraje din trunchiuri de arbori, construcţia de stăvilare,
străpungeri de tunele în stâncă, jgheaburi, instalarea morilor pe
ambele maluri şi realizarea admisiei pe ambele părţi ale axului
hidraulic vertical.
Rezervaţia este înscrisă în Lista Monumentelor Istorice din
România ca obiectiv de valoare naţională - grupa valorică A.
Se păstrează , sunt în stare de funcţionare şi parţial
utilizate 22 de mori din cele cca. 40 câte se pare că au existat pe
Valea Rudăriei.
Morile sunt în proprietatea comunităţii fiind fiecare
construite , apoi exploatate şi întreţinute, în sistem asociativ, de
mai multe familii care îşi păstrează şi azi calitatea de rândaşi
(după rândul cuvenit la măcinarea grânelor în cursul fiecărei
săptămâni).
Măcinatul propriu-zis este o operaţie cunoscută şi transmisă
din tată în fiu, în fiecare dintre familiile utilizatoare.
Întrucât necesităţile de măcinare ale comunităţii sunt mult
scăzute faţă de capacitatea celor 22 mori, se încearcă adaptarea
sistemului de exploatare descris şi utilizarea morilor prin rotaţie,
fapt ce contribuie implicit la întreţinerea lor.
●

Veliko Gradište
La poalele Carpaţilor şi muntelui Homolj, la intrarea în
Clisură, acolo unde se întâlnesc apele albastre ale Dunării şi
apele aurii ale râului Pek, este situat oraşul Veliko Gradište
denumit şi vestibulul Porţilor de Fier. Dezvoltarea economică a

comunei se bazează pe agricultură, turism şi industria de
producere a uleiurilor vegetale. În structura economiei, ponderea
principală o reprezintă agricultura, care este practicată pe o
suprafaţă de 22.000 ha, cultivându-se în special porumbul, grâul,
plante industriale, pomi fructiferi, legume.

balcoane care se deschid deasupra apei, oferind o minunată
privelişte, vizitatorului.
Doar câteva galerii laterale ascendente, de mici dimensiuni,
la care se ajunge prin căţărare uşoară, oferă celor mai îndrăzneţi
şansa explorării acestei formaţiunii. În timpul ploilor abundente
galeria este inundată complet, deci nu poate fi vizitată.
Ca mai toate locurile de pe Cheile Nerei şi Lacul Dracului îşi
are legenda sa. Se spune că un păstor îsi păzea caprele pe pajiştea
de lângă Lacul Dracului. La un moment dat apare un
omuleţ mic, dracul, care îl provoacă pe păstor să-i frigă
un peşte fără ca peştele să se îndoaie. Păstorul acceptă, cu
condiţia ca dracul să-i frigă un cap de ţap fară ca ţapul să
rânjească. Dracul acceptă iar păstorul ia peştele, infige un băţ în
el şi îl frige fară să se îndoaie. Dracul ia şi el un cap de ţap, îl
leagă, dar când îl pune la prăjit, botul ţapului îsi arată dinţii.
De ciudă, dracul s-a aruncat în lac.
Ion Gheorghe Chiran – Speo Caraş
Marius Olđja -Vojvodina šume

Veliko Gradište - centrul oraşului

Turismul s-a dezvoltat pe malurile Dunării, râului Pek şi
lacului Srebreno Jezero pe o lungime de peste 14 km. Aici sunt
amenajate plaje şi zone de agrement pe o lăţime de 28 m. În
vestitul complex turistic Beli Bagrem îşi petrec weekend-ul atât
localnicii, cât şi turiştii veniţi din alte zone ale ţării.
Centrul cultural Veliko Gradište are secţiuni de folclor,
teatru şi muzică. În fiecare an, în luna iulie, la Veliko Gradište are
loc festivalul de muzică „Carevcevci Dani“ (zilele lui Carevac),
care promovează muzica populară tradiţională şi spiritul operei
muzicianului local Vlastimir Pavlović Carevac.
Comuna Veliko Gradište a realizat un parteneriat
transfrontalier cu oraşul Moldova Nouă. În cadrul acestui
parteneriat de peste treizeci de ani, au loc colaborări între firme
economice, reprezentanţi ai administraţiei locale, culturii şi
sportului.

●
Lacul Dracului
Este situat în M-ţii Locvei, în aval de sălaşul lui Trifu şi
moara lui Untan, în partea de început a Cheilor Nerei din amonte.
Este unic în felul lui, fiind singura peşteră care se poate ,,lăuda” cu
un lac în adevăratul sens al cuvântului.

Umor .....rural !

În Ardeal, seara la poartă, Ion şi Gheorghe stau de vorbă !
-Măi Ioane am auzit de necazul ce ţi s-o întâmplat, ţi-o ars
casa, grajdu, vaca şi nevasta.
-Da mă, după aşa nenorocire, îs necăjit !.
-Lasă Ioane, te-om ajuta cu toţii, uite eu cunosc o văduvă
care-i frumoasă, gospodină şi ţi-oi prezenta-o !.
-Vezi măi Ioane cum îi lumea, toţi îmi recomandă ba una
că-i tânără, ba alta căi gospodină.......
-No şi ?
- Nmeni n-o venit să-mi spună: na mă şi ţie altă vacă !

●
Badea Gheorghe la doctor .
-Zii bade ce te doare !
-Domn’ doctor ! Dacă apăs cu degeetul aici deasupra
ochiului drept mă doare, dacă apăs după urechea stângă mă
doare, dacă apăs aici pă foale iar mă doare.
-Vezi bade că ţi-ai rupt degetul !

●
Într-un sat izolat din Ardeal le moare măgarul primăriei cu
care cărau apă, vara, la lumea care lucra 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 altu‘ sau vă aşteptăm pe
dumneavoastră ?
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Misterioasa lume de la Lacul Dracului
Lacul s-a format prin prăbuşirea tavanului peşterii, are o
adâncime de până la 9 metri şi o apă cristalină în care îşi fac
veacul numeroşi peşti (păstrăv şi clean).
Galeria lungă de aprox. 70 m, este aproape lipsită de
formaţiuni speologice specifice (stalactite, stalagmite sau
coloane), dar este foarte înaltă şi ne conduce prin mici săritori la
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