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Nr. 2895/21.12.2020

Buletin informativ activitatea de educație ecologică,
conștientizare și turism

Scopul acestui buletin informativ este de a informa publicul larg despre realizările pe
partea de educație ecologică, conștientizare și turism în anul 2020. Acest buletin este structurat pe
cele două mari programe ce includ activitățile din planul de lucru realizate în anul 2020 și anume:

TURISM
În anul 2020 s-au desfășurat următoarele acțiuni pe partea de turism:
 A fost amenajat centru de vizitare cu un fototapet ce
ilustrează un Pin Negru de Banat și care mai cuprinde o
frumoasă poezie despre pin și o legendă interesantă despre
modul cum a apărut pe aceste meleaguri acest arbore. Centrul de
vizitare al parcului național putem spune că este inima parcului
pentru că este locul de unde pornesc toate traseele turistice, la
intrare fiind montați stâlpi cu indicatoare spre toate traseele și
dinstanța până la intrarea în fiecare traseu. Totodată la centru
turiștii pot găsi toate informațiile de care au nevoie clădirea
fiind structurată pe 3 nivele: demisol - lumea peșterilor, parter informațiile generale, etaj - comunitățile locale și simbolizând în
miniatură cât de mare este biodiversitatea și frumusețea parcului
 A fost reparat punctul de informare din zona marilor
hoteluri din stațiunea Băile Herculane unde în vârful sezonului
angajații administrației parcului îi întâmpină pe turiști cu
informații, hărți, materiale promoționale;
 A fost reparat refugiul Casa de Foc de pe traseul Grota Haiducilor - Foișorul Ciorici
- Foișorul Roșu - Poiana cu Peri prin montarea unei prispe, a unor obloane la geamuri și
dotarea interiorului pentru a putea fi folosit ca loc de dormit într-o situație de urgență (2 paturi
surapuse, 1 sobă, un rezervor cu apă pentru spălat);
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A fost reabilitată Moara Dracilor din Cheile Țăsnei;
 Au fost amplasate 10 panouri cu reguli de
mers pe munte la intrările în principalele trasee
turistice în colaborare cu Asociația Montană Carpați și
un panou cu Cascada Fecioara Maria la coada lacului
Prisaca;
 S-au desfășurat 5 acțiuni de reparare panouri
informative: 2 panouri la Cheile Țăsnei, 1 panou la
gara din Băile Herculane, stâlp cu indicator pe Vf.
Domogledul Mare, mai multe săgeți indicatoare de pe
drumul rutier;

 Au fost 4 acțiuni de amenajare a traseelor:
Crucea Albă - Izvorul Jelărău - Poiana Mușuroaie,
Crucea Albă - Vf. Domogled - Poaina Mușuroaie,
Cheile Țăsnei, dirijarea spre intrările în trasee de la
Cloșani până la Pasul Jiul Cerna prin montarea de stâlpi
și săgeți indicatoare;
 Au fost întreținuți 30 km de trasee turistice,
lucrările constând în degajarea doborâturilor, remarcare,
montare săgeți indicatoare, fixare stâlpi pe traseele:
Cheile Tâmnei, Foișoare, Ogașul lui Roșeț - Balta
Cerbului - Cheile Țăsnei, Crucea Albă - Domogled Cheile Feregari;
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 Lucrări
de
întreținere a 8 km de trasee
tematice fiind vorba de
acțiuni desfășurate pe cele
două
trasee
tematice
existente
în
parcul
național:
”Speciile
mediteraneene
de
pe
traseul
Crucea
Albă”
și ”Pe urmele Împărătesei
Elisabeta”
din
zona
Foișoarelor;

 S-au desfășurat 3 acțiuni de igienizare: una în luna ianuarie în zona 7 Izvoare în
colaborare cu Ocolul Silvic Băile Herculane, una în februarie în zona Ogașul lui Roșeț
împreună cu 23 de voluntari și una în septembrie în Cheile Feregari;
 S-au montat plăcuțe de avertizare cu ”traseu nerecomandat iarna” la intrarea in
trasee: Scărițe Ineleț, Cheile Tâmnei, Crucea Albă - Vf Domogled prin Cărarea Pisicii, Cloșani
-Valea Izvorărelor - Foeroaga Șoimului - Piatra Cloșanilor - Valea Mare, Gârdomanu.
 Administrația parcului pune la dispoziția turiștilor două pachete de promovare
turistică fiind vorba de oferirea unor servicii de ghidaj pentru cei care doresc să meargă însoțiți
pe trasee. Astfel în anul 2020 am avut 10 acțiuni de ghidaj/însoțire a vizitatorilor, în zonele:
Crucea Albă, Poiana Beletina-Crovul Medved, Vf. Domogled, Cheile Țăsnei, Cascada
Vânturătoarea, Cătun Ineleț, Munții Godeanu;
 Pe suprafața parcului național există mai multe unități de cazare. Anul acesta au fost
întocmite fișe de inventariere pentru 13 unități de cazare și servire și anume: Pensiunea
Dimitrios, Pensiunea Dumbrava, Vila Matei, Camping 7 Izvoare, Cabana Schit (km 36), Casa
Valea Cernei, Hotel Tierna, Popas Turistic Lac Prisaca, Vila Marina, Vila Aurelia, Pensiunea
Lucia, Pensiunea Izbucul Cernei, Pensiunea Perla Cernei.
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În ce privește monitorizarea turiștilor prezenți în parcul național aceasta s-a realizat atât
prin observații directe pe tren, cât și prin aplicarea de chestionare turiștilor. În urma
centralizării informațiilor din chestionare rezultă următoarele caracteristici ale turiștilor:
- principalele județe din care provin turișii sunt cele din apropierea parcului: Timiș și
Mehedinți cu 15 procente fiecare din total, Gorj și Dolj cu peste 12%, București și Bihor cu
peste 5%, Caraș-Severin - 4%. Celelalte județe dețin ponderi sub 3%, însă parcul național a
fost vizitat din aproape toate județele țării;
- aproximativ 65% dintre turiști au fost bărbați;
- cele mai vizitate obiective de pe suprafața parcului au fost: Grota Haiducilor, Cascada
Vânturătoarea, zona Foișoarelor - Grota cu Aburi, Cheile Țăsnei, Crucea Albă, cătunele;

- aproximativ 40% dintre turiși sunt persoane tinere
cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, categoriile de
vârstă cuprinse între 45 și 65 de ani dețin peste 30% din
totalul celor intervievați, restul procentelor împărțindu-se
între cei cuvârste de 19-24 de ani și peste 65 de ani;
- peste 60% din turiși au petrecut între 2-6 zile, dar au fost persoane care au optat pentru
sejururi mai lungi de peste 7 zile (24%), dar și pentru vacanțe de-o zi (10%);
- principalul tip de cazare ales a fost hotelul cu 42%, urmat de pensiuni/vile cu 33% și
cort/rulotă cu 10%;
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- dintre activitățile desfășurate pe primele locuri se află recreerea - 35%, drumețiile - 27%
tratamentul la izvoarele termale - 17% și vizitarea centrului de informare al parcului național
cu 14%;
- opinia turiștilor despre parcul național este una buna spre foarte bună, peste 80% dintre
respondenți acordând note de apreciere de la 8 în sus.
CONȘTIENTIZARE, CONSERVARE TRADIȚII ȘI COMUNITĂȚI LOCALE
Acest program cuprinde 3 subprograme:
1. Tradiții și comunități
În cadrul acestui subprogram se 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 acest scop am inventariat 4 mori de apă (Moara Marcu, Moara Nistor, Moara Tamburu
și Moara Dracilor) acestea făcând parte din patrimoniu cultural al zonei cărora le-am realizat o
fișă de descriere. Dorim să păstrăm vie identitatea zonei prin promovarea, dar și întreținerea
sau reabilitarea împreună cu comunitățile locale a acestor obiecte de patrimoniu, iar un bun
exemplu în acest sens este reabilitarea Morii Dracilor din Cheile Țăsnei care a fost complet
distrusă de o avalanșă iarna trecută și pe care angajații parcului, împreună cu administratorul
Pensiunii Dumbrava, ciobanul de la stâna din Poiana Țăsnei, mulți voluntari și turiști care au
vrut să participe la lucrări sau să doneze bani, au reușit să o refacă.
Totodată pe suprafața parcului național se desfășoară an de an mai multe manifestări
locale tradiționale/folclorice, unele dintre ele fiind deja de notorietate ajungând să fie
cunoscute nu doar de localnici, ci și de turiștii care vin special în zonă în acele zile pentru a
putea participa la evenimente. Este vorba aici de:
- Sărbătoarea Sânzienelor de la Dobraia care are loc în fiecare an pe 24 iunie și care
serbează hramul bisericii din Dobraia, dar și ziua satului;
- Imn pe Câmpia Soarelui, eveniment ce comemorează amintirea lui Tudor Vladimirescu
și a pandurilor săi și care se desfășoară în primul weekend din luna iunie în localitatea Padeș;
- Festivalul Castanului desfășurat în orașul Tismana, la mijlocul lunii octombrie, este o
sărbătoare închinată castanului - arborele reprezentativ și emblematic pentru oraș;
- Festivalul Pinul Negru de Banat care se desfășoară în ultimul weekend din luna mai în
stațiunea Băile Herculane și care sărbătorește ziua parcului național.
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.
În luna februarie administrația parcului a reușit să organizeze o primă ediție a târgului de
produse tradiționale - Gosti la Ghivan la care au fost prezenți producători, meșteșugari locali
cu diverse produse tradiționale, artizanale. În felul acesta am reușit promovarea produselor
locale, a agriculturii ecologice prezente în zonă, precum și a arhitecturii tradiționale.
Promovarea produselor specifice zonei s-a făcut și în cadrul evenimentuluui organizat de
Romsilva cu ocazia Zilei Internaționale a Mediului, unde parcul național a avut un stand unde
a expus produse tradiționale de la diverși producători locali.
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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. Anul acesta din cauza restricțiilor impuse de pandemie nu au putut fi
organizate aceste întâlniri, însă am desfășurat activități de conștientizare la centrul de vizitare
și pe traseele turistice prin prezentarea turiștilor a parcului național, a regulilor de vizitare, a
obiectivelor turistice.
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. Anul acest am acordat 30 de interviuri pentru Radio Reșita, La
Măruță, TV Timișoara, Ministerul Mediului și au fost publicate 20 de articole pe pagina Radio
Reșița, în Le Petit Journal din Franța, în New York Times, National Geographic, ”La Măruță”
- PRO TV despre parcul național, traseele turistice, colaborarea cu Asociația Montană Carpați,
traseele tematice, principalele obiective turistice, etc.
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
Anul acesta pentru că școlile au fost închise mare parte din
an nu am putut organiza concursul dedicat elevilor de pe
suprafața parcului în cadrul Festivalului Pinul Negru de Banat,
nici plantările de puieți împreună cu elevii sau prezentările în
cadrul școlilor cu ocazia Lunii Plantării Arborilor, nici acțiunile
de ecologizare sau întâlnirile de prezentare a centrului de
vizitare și drumețiile spre diverse obiective desfășurate în
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cadrul programului Săptămâna Altfel din școli, nici alte activități/acțiuni pe care le realizam
an de an împreună cu elevii și cadrele didactice.
Pe perioada verii am avut câteva grupuri de elevi veniți în tabără la Băile Herculane
cărora le-am prezentat centru de vizitare și i-am informat cu privire la importanța ariilor
protejate, cum ar trebui să ne comportăm în natură și care sunt regulile de vizitare a parcului
național. Pentru o parte din ei am organizat o drumeție la Crucea Albă și i-am însoțit ca și ghid.
La final de an am reușit să finalizăm o broșură de educație ecologică pe care într-o primă
fază din cauza restricțiilor existente o vom distribui în mediul online către școlile de pe
suprafața parcului, dar și din zonele limitrofe, o vom posta pe pagina de internet a parcului și
pe pagina de facebook, urmând ca de la anul să o tipărim și să o distribuim în școli și dacă ni
se va permite să mergem să o prezentăm elevilor. În caz contrar vom încerca să găsim soluții
să o prezentăm copiilor în mediul virtual.

