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Buletin informativ activitatea de educație ecologică,
conștientizare și turism, semestrul I 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 I din anul 2021 s-au desfășurat următoarele acțiuni pe partea de turism:
 La centrul de vizitare au fost realizate două noi amenajări constând în: un terariu
incluzând un trunchi de arbore mort, acoperit cu mușchi, pietre, frunze uscate, specii de insecte
specifice acestui tip de habitat și recondiționarea unei părți
dintr-una din scările de la traseul Scărițe-cătun Ineleț și
expunerea ei la etajul cu comunitățile.

 Au fost amplasate 5 panouri informative, între care: două panouri în Cheile Țăsnei,
unul cu habitatul Pinului Negru de Banat și unul cu panorama ce se deschide înainte de intrarea
în chei, un panou la Grota de sub Șerban pe traseul Crucea Albă - Vf. Domogled, un panou la
Cheile Corcoaiei și unul la Motru Sec cu descrierea și harta parcului;
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 Au fost reparate 28 de panouri informative: a fost recolantat panoul belvedere
Crucea Albă, s-au refăcut și montat 9 panouri de informare cu interzis motociclete/biciclete pe
traseele turistice, s-au refăcut și montat 15 panouri informative cu campare interzisă și au fost
revopsite 3 panouri informative de la Foișorul Galben, Foișorul Ciorici și Foișorul Roșu;

 Au fost amenajate 5 trasee turistice: pe traseele: Piatra Băniței - Poiana Culmea
Mare, Băile Herculane-La scărițe-Cătun Ineleț-Punte Stoian și Pod Coada Lacului - Cascada
Vânturătoatea - Poiana Cicilovete au fost montate săgeți indicatoare. pe traseul Cheile Țăsnei Poiana Țăsnei au fost montate două panouri noi și traseul Păstrăvăria Pecinișca - Cruce Vf.
Colariu - Cheile Feregari a fost amenajat prin marcare și degajare potecă;

 Au fost întreținuți 22 km de trasee turistice, lucrările constând în: înlăturare a
doborâturilor pe traseele: Ogașul lui Roseț - Cascada Cociului, traseul Crucea Albă - Grota de
Sub Șerban, Pod coada lacului Băile Herculane - Cascada Vânturătoarea. În colaborare cu
Serviciul de Voluntariat Montan si Cercetașii Phoenix Arad au fost realizate acțiuni de
întreținere pe traseele: DN 67D - Crucea Albă - Vf. Șușcu (remarcare, degajare doborâturi,
ndepărtare vegetație de pe potecă, montare stâlp pe vârf), Culmea Mazdronia - Vf. lui Stan Poiana Beletina - Cheile Tâmnei (remarcare, montare stâlp pe vârf), montare stâlp pe Vf.
Pietrele Albe. A fost curațată și pregătită pentru amenajare noua intrare din Cheile Feregari, au
fost îndepărtate resturile de la fosta moară din Cheile Țăsnei;
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 Mai multe acțiuni de întreținere a celor două trasee tematice existente în parcul
național: ”Speciile mediteraneene de pe traseul Crucea Albă” și ”Pe urmele Împărătesei
Elisabeta” din zona Foișoarelor. Lucrările au constat în: înlăturarea doborâturilor, realizarea de
băncuțe și revopsirea cadrelor panourilor de pe traseul Grota Haiducilor - Foișorul Galben Foișorul Ciorici - Foișorul Roșu, consolidarea potecii spre Grota Haiducilor, închiderea cu
arborii doborâți a intrărilor nepermise;

 Au fost refăcute podeaua și scările de la Foișorul Galben;
 Am participat la 2 acțiuni de igienizare: una organizată de administrația parcului în
zona 7 Izvoare si pe Valea Cernei în data de 1 aprilie, în cadrul Lunii Pădurii în colaborare cu
mai multe școli și instituții la care au participat peste 170 de persoane și a doua organizată de
Geoparcul Platou Mehedinți în colaborare cu Primăria Obîrșia Cloșani pe raza comunei Obîrșia
Cloșani;
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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 februarie administrația
parcului a organizat a 2-a ediție a evenimentului
”Goști la Givan” - Târg de produse tradiționale
si meșteșuguri. Din cauza restricțiilor impuse de
pandemie evenimentul s-a desfășurat doar în
mediul online. Astfel, a fost creat un eveniment
si un grup asociat evenimentului pe pagina de
facebook a administrației parcului, iar
participanții au postat filmulețe cu produsele,
meșteșugurile
pe
care
le
comercializează/promovează.
În luna iunie am participat la Sărbătoarea Sânzienelor la Capela Dobraia.
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 primul 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 încheierea de protocoale de colaborare cu
centrele de informare turistică din Cornereva și Baia de Aramă, unde am distribuit materiale
promotionale (broșuri, pliante, hărți) și organizarea de vizite de informare și conștientizare în
aceste centre;
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 Să defășurăm mai multe activități în cadrul evenimentului Luna Pădurii constând în:
prezentări în școli, plantare puieți, organizare concursuri pentru elevi, igienizare.

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 primul semestru din acest an am acordat 25 de interviuri, dintre
care 23 pentru Radio Reșița despre amenajarea și întreținerea traseelor, despre turiști și centru
de vizitare, evenimente, acțiuni de igienizare organizate, impactul ATV-urilor, acțiuni de
educație ecologică și concursuri organizate de administrația parcului, etc., 1 interviu pentru
reper24 legat de evenimentul Goști la Givan și 1 interviu pentru siteul tion.ro (timiș online)
despre amenajarea traseului La Scărițe-Cătun Ineleț-Punte Stoian.
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 am reușit să desfășurăm mai multe activități și acțiuni pe partea de educație
ecologică.
În cadrul evenimentului Luna Pădurii am organizat mai multe acțiuni constând în:
- încheirea de protocoale de colaborare cu 7 unități de învățământ: Lic. Hercules - Băile
Herculane, Lic. Tehnologic Nicoale Stoica de Hațeg - Mehadia, Șc. Profesională Agricolă
Cornereva, Șc. Gimnazială Topleț, Șc. Gimnazială Obîrșia Cloșani, Șc. Gimnazială Isverna,
Șc. Gimnazială Balta, în cadrul cărora au fost stabilite programe educaționale pentru anul
2021.
- deplasări la școli și prezentarea ghidului de educație ecologică. Astfel, am reușit să
ținem ore deschise la clase de la: Liceul Hercules (cls. pregătitoare, cls. I și cls a IV-a), Lic.
N.S. de Hațeg - Mehadia (cls. a IX-a si a X-a), Șc. Gim. Topleț (cls. a II-a și cls. a III-a), Șc.
Profes. Agricolă Cornereva (cls. a VI-a), Șc. Gim. Gruni (cls. a V-a și cls. a VI-a), Șc. Gim.
Isverna (cls. a VII-a), Șc. Gim. Obîrșia Cloșani (cls. a VII-a), Șc. Gim. Călugăreni (cls. I si cls.
a IV-a), Șc. Gim. Motru Sec (cls. a IV-a și cls. a VIII-a), Lic. Tehnologic Tismana (clasa a
VII-a);
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- organizarea concursului ”Elevul de azi, Rangerul de mâine” constând în mai multe
probe: identificare specii, plantare puieți, măsurare înălțime și diamentru arbori, tăiere cu
joagărul la care au participat elevi de la Lic. Teh. N.S. de Hațeg - Mehadia, Șc. Profes.
Agricolă Cornereva, Șc. Gimnazială Obîrșia Cloșani, Șc. Gimnazială Topleț. Elevii au fost
răsplătiți cu diplome și diverse materiale promoționale.

- plantarea de puieți cu elevi ai

cls. I de la Liceul Hercules;
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- igienizarea Văii Cernei cu participarea elevilor de la Liceul Hercules - Băile Herculane, Lic,
Tehnologic N. S. de Hațeg - Mehadia, Șc. Gim. Gruni, Șc. Gim. Topeț.

În cadrul Festivalului Pinul Negru de Banat am organizat concursul de desen/pictură,
poezie/eseu, produse artizanale dedicat elevilor din școlile de pe suprafața parcului. Am primit
foarte multe lucrări frumoase, iar o parte din ele au fost premiate, administrația parcului acordând
peste 55 de premii constând în diplome, dulciuri și materiale promoționale.

La sfârșitul lunii iunie a fost organizată, în cadrul orelor de practică, o oră deschisă cu
elevii clasei a IX-a, profil protecția mediului de la Liceul Tehnologic N.S. de Hațeg Mehadia.
Tot în luna iunie administrația parcului a semnat un parteneriat de colaborare cu studenți,
anu I ai Universității din București - Facultatea de Geografie. Aceștia, împărțiți în două serii
își vor desfășura practica pe suprafața Parcului Național Domogled-Valea Cernei în perioada
29 iunie - 9 iulie printre activități numărându-se și prezentarea centrului de vizitare, însoțire
studenți pe traseele temetice sau alte trasee turistice.

