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ARIA DE IMPLEMENTARE
O zon preponderent rural format din orasele
Anina, Oravita, Moldova Noua si comunele Sasca
Montana, Bozovici, Sopotu Nou, Lapusnicu Mare,
Carasova, Ciudanovita, Berzasca, Socol i Pojejena
din jud. Cara – Severin i comunele Dubova i Svinita
din jud. Mehedin i.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:
1 aprilie 2017 – 31 martie 2018

PARTENERII PROIECTULUI:
Grupul Ecologic de Colaborare NERA (partener leader),
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin.

COLABORATORII PROIECTULUI:
Administraţiile parcurilor naţionale Cheile NereiBeuşniţa şi Semenic-Cheile Caraşului şi Adm. Parcul
Natural Porţile de Fier, liceele CLISURA DUN RII
Moldova Nou , GENERAL DRAGALINA Oraviţa şi MATHIAS
HAMMER Anina; Prim riile din aria proiectului.
FINAN ATOR: Fondului pentru Inovare Civic ,
program dezvoltat de Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societ ţii Civile in parteneriat cu Romanian-American
Foundation, sprijinit de Enel România și Raiffeisen Bank

BUGETUL TOTAL: 79622 RON, din care:
Fondul pentru inovare civic - 59499 RON

Principalele agresiuni impotriva mediului,
constatate de c te GEC Nera în ultimii 5 ani in
zona parcurilor naturale din sudul Banatului,
includ t ierile ilegale de arbori in interiorul
parcurilor, poluare cu de euri miniere, dintre
care unele radioactive, poluarea masiv cu
ambalaje de plastic a cursurilor naturale de ap
in interiorul localit ilor i a ariilor naturale
protejate i intentia de a se construi mini
hidrocentrale pe râurile de munte.
În parcurile Semenic - Cheile Cara ului i
Cheile Nerei – Beu ni a se taie în zona
rezerva iei naturale Buhui – Marghita si în
zonele de protec ie integral Vogiun i Oga ul
Porcului. In zona localit ilor Moldova Nou ,
Anina i Sasca Montan exist depozite
neprotejate de de euri miniere care polueaz
cu praf iar in zona localit ii Ciudanovi a exist
depozite neprotejate de de euri radioactive pe
care pasc animale, poluarea ajungând in corpul
uman pe lan ul alimentar.

Pe malul Dun rii, la Bazia i in interiorul localit ilor
riverane exist mari depozite de ambalaje de plastic. Turismul
neorganizat degradeaz patrimoniul natural din zona cascadelor
Big r i Beu ni a i din pe terile Comarnic i Liliecilor.
Prezentarea acestor cazuri concrete de agresiune poate fi
consultat pe larg in rapoartele de monitorizare ale GEC Nera de
pe http://www.gecnera.ro/arhiva_raport_monitorizare.html.
Autorit ile direct responsabile de respectarea legisla iei de
mediu (Garda Forestiera, Garda de Mediu, Prim riile,
administra iile parcurilor, Apele Române, Poli ia etc) nu au
statistici și, deși sesizate de c tre GEC Nera, în mare parte nu
recunosc aceste agresiuni. Secretomania i complicitatea
autorit ilor la ascunderea adev rului în leg tur cu agresiunile
relevante împotriva mediului, în special a patrimoniului natural,
nu permit o statistic oficial a acestor agresiuni. Faptul c
autorit țile gestioneaz în mod necorespunz tor cazuri relevante
de agresiune este probat de cazul de infringement declansat
impotriva României în 2015 din partea CE in legatur cu poluarea
cu de euri miniere de la Moldova Nou si infringementul declansat
in domeniul construirii de MHC.
Prin implementarea acestui proiect se creeaz cadrul
organizatoric pentru implicarea concret a cet țenilor, în special
a tinerilor, din aria proiectului în activit ți de combatere a
agresiunilor ce se manifest asupra mediului și de
responsabilizare a autorit ților pentru o implicare la nivel
superior în combaterea acestor fenomene.

Implementarea proiectului
contribuie la:
- creșterea implic rii
cet enilor, in special a
tinerilor, in ac iuni concrete de
combatere a principalelor
agresiuni impotriva mediului ce
se produc in aria proiectului.
- responsabilizarea i
imbun t irea rezultatelor
autorit ilor în combaterea
principalelor agresiuni impotriva
mediului ce se produc in aria
proiectului.

GRUPURI INT :
-Voluntari implica i în activit i de
educa ie civic i combaterea
agresiunilor impotriva mediului.
-Autorit ile publice direct
responsabile de combaterea
agresiunilor impotriva mediului.
-Agen i economici i cet țeni care
agreseaz mediul.
BENEFICIARI :
- Cet țeni informați/sensibilizați
direct în campanii de informare în
scopul implic rii la nivel individual
în acțiuni civice destinate
combaterii agresiunilor împotriva
mediului

ACTIVIT

I:

► Training de abilitare a voluntarilor în activit i
specifice societ ii civile, destinate combaterii
agresiunilor contra patrimoniului natural din aria
proiectului.
► Activit i de voluntariat pentru monitorizarea

impreun cu autorit ile a principalelor agresiuni
impotriva patrimoniului natural
► Activit i de advocacy destinate interac iunii cu

autorit ile direct responsabile de implementarea
pe plan local a politicilor publice de combatere a
principalelor agresiuni impotriva mediului

► Informarea în localit i a cet țenilor, realizat de

catre voluntari, privind principalele agresiuni
impotriva patrimoniului natural din aria proiectului
i nevoia implic rii civice la nivel individual pentru
combaterea acestor agresiuni.
► Concurs de anchete jurnalistice privind

principalele agresiuni împotriva patrimoniului
natural al parcurilor.
► Elaborarea publica iilor i materialelor de

vizibilitate

REZULTATE :
►20 agen i ecologici voluntari abilita i pentru
prestarea de activit i specifice proiectului.

►4 rapoarte de monitorizare a agresiunilor

impotriva patrimoniului parcurilor na ionale
Semenic - Cheile – Cara ului i Cheile Nerei –
Beu ni a i a Parcului Natural Por ile de Fier .
►Plan de măsuri pentru combaterea agresiunilor
impotriva patrimoniului natural al parcurilor .
► Campanii publice de informare i sensibilizare
a popula iei destinat cre terii gradului de
implicare în ac iuni civice de combatere a
agresiunilor impotriva patrimoniului natural al
parcurilor .

► Campanie de informare in media în cadul
concursului de anchete jurnalistice privind
principalele agresiunil impotriva patrimoniului
natural al parcurilor .
►Publica ii i materiale de vizibilitate: 2 pliante,
bro ur , poster, videoclip publicitar, link-uri pe
pagina web www.gecnera.ro,

ECHIPA DE PROIECT:
GEC NERA:
Cornel Popovici Sturza - coordonator de
proiect, Alin u an, Ilie Găină, Mariela
Popovici Sturza
APM CARA – SEVERIN:
Mirela Iano i, Ciomaga Elena
Consultant independent informare Rotaru
Ileana Cristina

LICEUL TEHNOLOGIC “CLISURA DUN RII”
MOLDOVA NOU :
Corina Conţescu, Lunuţa Novăcescu
LICEUL TEORETIC „MATHIAS HAMMER” ANINA:
Dumitru Boboescu
LICEUL “GENERAL DRAGALINA” ORAVI A:
Lenuţa Novăcescu
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