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Buletin informativ activitatea de educație ecologică,
conștientizare și turism, semestrul II 2021

Acest buletin informativ a fost conceput cu scopul de a fi cât mai transparenți și a
împărtăși publicului larg informații de interes despre activitățile pe care administrația parcului le
desfășoară de-a lungul anului. L-am structurat pe pricipalele categorii de activități incluse în planul
de management pentru a fi mai usor de urmărit și de înțeles.

TURISM

În semestrul II din anul 2021 s-au desfășurat următoarele acțiuni pe partea de turism:

 Au fost amplasate 5 panouri informative, între care: două panouri pe traseul DN 67D
- zona 7 Izvoare - Piatra Băniței, unul cu turnul de acolo și unul cu panorama care se deschide
de la turn, un panou cu reguli de vizitare și locuire a refugiului Căsuța de Foc din Munții
Cernei, un panou cu Cascadele Vanturatoarea și Fecioara Maria pe DN67D și un panou la
intrarea în stațiunea Băile Herculane cu principalele obiective turistice;

 A fost amenajat un nou traseu: Păstrăvărie Pecinișca - Vf. Colariu - Cheile Feregari
prin degajare potecă, marcare, montare stâlpi cu săgeți indicatoare;
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 Au fost întreținuți 22 km de trasee turistice, lucrările constând în: înlăturare
doborâturi și vegetație pe traseele 7 Izvoare - Piatra Băniței și Pod Coada Lacului - Cascada
Vânturătoarea, montare stâlpi și săgeți indicatoare la centrul de vizitare si la km 27, refacere
marcaj pe traseul Lunca lui Tudor - Cerna Sat, remontare săgeți dispărute pe traseul La Scărițe
- Cătun Ineleț - Punte Stoian, montare stâlpi cu marcaj din Poina Beletina spre Crovul Mare,
până în Crovul Medved;

 Mai multe acțiuni de întreținere (înlăturare doborâturi, igienizare) a celor două trasee
tematice existente în parcul național: ”Speciile mediteraneene de pe traseul Crucea Albă”
și ”Pe urmele Împărătesei Elisabeta” din zona Foișoarelor;

 Au fost amenajate 3 trasee de cicloturim prin montarea de stâlpi și săgeți indicatoare.
Cele 3 trasee de cicloturism sunt: Păstrăvărie Pecinișca - Topleț, Coada Lacului Băile
Herculane - Nod de presiune și Topenia - Bogîltin.

 A fost amenajată o punte peste Cerna la Izbucul Cernei, pentru a facilita accesul
pietonal al turiștilor la izvoarele Cernei. Totodată, a fost reconstruită vechea punte spre
obiectivul turistic Crucea Albă, punte de care sunt legate legendele crucii și care, în trecut,
făcea parte din poteca folosită de localnici pentru a ajunge de la Podeni la Baile Herculane;
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 Am organizat o acțiune de igienizare în cadrul campaniei Let’s do it Romania la care
au participat peste 80 de persoane de la Primăria Băile Herculane, Ocolul Băile Herculane,
Liceul Hercules, Apele Bazinale Banat, Aquacaras, Compania Națională de Drumuri,
Jandarmeria Băile Herculane, Ecologica, Cercetașii Aetos - Drobeta Turnu Severin. Zonele
vizate au fost: Aleea Romană, zona 7 Izvoare, parcările de pe DN67D și intrarea în Cheile
Țăsnei.

CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE

Această categorie cuprinde 3 domenii principale de activitate:

1. Tradiții și comunități
Acest domeniu de activitate urmărește păstrarea în permanență a legăturii cu

comunităților locale pentru a le cunoaște nevoile și a-i ajuta, pentru a le promova tradițiile,
obiceiurile, preparatele culinare locale. Încercăm astfel să conservăm și să menținem vie
identitatea fiecărei comunități în parte, parcul național aflându-se la confluența Banatului cu
Oltenia.

În fiecare an administrația parcului organizează sau participă la astfel de manifestări
tradiționale, urmărind astfel să le promoveze, să le facă cunoscute în rândul cât mai multor
oameni astfel încât ele să dainuiască în timp și să se poată bucura de ele și generațiile viitoare.

Astfel, în luna septembrie am participat la două evenimente organizate în Băile
Herculane. Unul a fost zilele orașului, unde au fost prezenți mai mulți artiști și cântăreți de
muzică populară, ansambluri folclorice și meșteșugari locali. Celălalt eveniment a fost
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Festivalul Răchiei la care au participat mai mulți producători locali cu o varietate foarte mare
de produse tradiționale (preparate din carne, lapte, fructe, etc.).

2. Conștientizare și comunicare
Pentru creșterea gradului de conștientizare atât în rândul comunităților locale, cât și în

rândul turiștilor administrația parcului organizează întâlniri cu membrii comunității locale,
(Consiliul Consultativ), organizează acțiuni de conștientizare în școli, la centrele de vizitare
din diverse localități.

Astfel, în al doilea semestru al anului 2021 am reușit:
 Să organizăm 6 acțiuni de conștientizare constând în: prezentarea centrului de

vizitare mai multor grupuri de turiști, elevi, studenți, organizarea de drumeții tematice cu
studenți de la Facultatea de Geografie din cadrul Universității București care și-au desfășurat
stagiul de practică în Parcul Național Domogled-Valea Cernei;

Legat de comunicare administrația parcului desfășoară o strânsă colaboare cu
reprezentantul local al Radio Reșita, oferind constant interviuri despre activitatea parcului,
despre evenimente, colaborări, diverse acțiuni și noutăți care prezintă interes pentru
comunitate și publicul larg. În al doilea semestru al acestui an am acordat 17 interviuri, dintre
care 15 pentru Radio Reșița despre: prezența studenților în practică pe suprafața parcului
național, tabăra de copii organizată pe Valea Cernei, amenajare trasee de cicloturism, montare
panouri Piatra Băniței, activitățile rangerilor - încasare tarif, prezența turiștilor la centru de
vizitare, traseele turistice cu zone problematice, prezența viperei cu corn pe trasee, montarea
de stâlpi cu marcaj în Poiana Beletina și Crovuri, amenajarea unei punți la Crucea Albă,
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începerea derulării unui proiect POIM, remontare săgeți dispărute pe traseul La Scărițe -
Cătun Ineleț, recomandări pentru sezonul rece, activități desfășurate la sfârșit de an, etc.
Celelalte 2 interviuri au fost realizate de TVR Timișoara, care transmit la Banat TV, subiectele
fiind activitatea de educație ecologică, prezența turiștilor în parcul național și întreținerea
traseelor.

În ce privește articolele publicate în mass-media, în semestrul al doilea am avut 8 apariții
în presa scrisă și la televizor, astfel: un articol pe site-ul expressdebanat.ro legat de puntea pe
care administrația parcului a realizat-o la Izvoarele Cernei, un articol pe site-ul editurii
educaționale internaționale Twinkl, care include Parcul Național Domogled-Valea Cernei într-
un clasament cu locuri de vizitat cu familia în România, trei comunicate de presă despre
începerea proiectului ”Măsuri de management pentru protejarea și conservarea biodiversității
din arealul PNDVC” care au apărut în ziarele Jurnalul de CS, Gorjanul și Jurnalul Olteniei. La
TV aparițiile au fost: 1 reportaj cu Cheile Corcoaiei în cadrul emisiunii ROventura de pe
Kanal D, două reportaje la TVR Timișoara despre activitatea de educație ecologică, prezența
turiștilor în parcul național și întreținerea traseelor.

De asemenea, oamenii pot găsi informații despre parcul național pe pagina sa de internet,
dar și pe pagina de facebook unde postăm constant informații utile, poze, filmulețe cu
activitățile desfășurate, cu flora și fauna din parcul național, cu peisaje deosebite și atracțiile
turistice, cu evenimentele organizate, etc, Tot pe facebook răspundem întrebărilor venite din
partea turiștilor și ținem cont de sesizările făcute de aceștia.

3. Educație ecologică
În al doilea semestru am reușit să desfășurăm ore deschise de educație ecologică în cadrul

taberei de copii organizate pe Valea Cernei, să continuăm activitatea de educație ecologică și
conștientizare cu cea de-a doua serie de studenți ai Universității din București - Facultatea de
Geografie, veniți în practică pe suprafața parcului național.

După începerea anului școlar am efectuat deplări către toate unitățile școlare de pe
suprafața Parcului Național Domogled-Valea Cernei și ne-am întâlnit cu directorii școlilor
discutând cu aceștia despre activitățile pe care dorim să le desfășurăm împreuna în anul școlar
2021-2022. Astfel, am semnat protocoale de colaborare cu școlile și am stabilit un plan
educațional pentru anul școlar 2021-2022.

Totodată, am prezentat reprezentanților școlilor proiectul POIM ”Măsuri de management
pentru protejarea și conservarea biodiversității din arealul Parcului Național Domogled-Valea
Cernei” pe care administrația parcului a început să îl implementeze din luna septembrie și care
cuprinde mai multe activități educative în care sunt implicați elevii și profesorii.
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