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= Despre voluntariat la GEC Nera =  

îCooperare dincolo de frontiere.  
Programul Interreg-IPA de Cooperare Transfrontalieră Romania-Serbia este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II) 
şi cofinanţat de statele partenere în programn 
Proiect RoRS337 - Reţea de monitorizare România - Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a 
cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră (RoS-NET2) 



PREZENTARE GENERALĂ A GRUPULUI  ECOLOGIC DE  
     COOLABORARE NERA 

 STRUCTURA 

     GEC Nera este o organizatie neguvernamentala (ONG), 

apolitica si nonprofit, care are  27 de membrii activi;  un 
centru de voluntariat - incluzând 55 voluntari; un comitet 
de administraţie, un consiliu ştiinţific şi 4 echipe 
specializate pentru implementarea proiectelor in 
domeniile: educaţie ecologică, protecţia naturii, protecţia 
calităţii cursurilor naturale de apă, gestionarea deşeurilor 

şi dezvoltarea rurală. 
 

 ARIA GENERALĂ DE ACŢIUNE  

     Aria de acţiune a GEC Nera zona parcurilor naționale și 

naturale din Microregiunea de colaborare transfrontalieră 
Dunăre – Nera  

       ARIA DE ACŢIUNE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE 
PARTENERIAT CU LICEUL TEHNOLOGIC 
BERZOVIA  

 Terenurile din România și Serbia contaminate cu deșeuri 
miniere de cupru provenite de la depozitul (iazul minier) 
Tășani – Boșneag din Moldova Nouă 

 

 GRUPURI ŢINTĂ CĂRORA SE ADRESEAZĂ GEC NERA 

      Persoane cu vocaţie şi disponibilitate pentru voluntariat 
(in special tineri), autorităţi locale şi centrale de mediu şi 
dezvoltarea turismului, agenţii economici poluatori, 
autorităţile administraţiei publice locale, grupuri de 
turişti, populaţia din comunităţile locale 

 



 OBIECTIVE 
-Promovarea voluntariatului în scopul 

furnizării către comunităţile locale a unor servicii 
ecologice de interes public ce vizeaza protecţia mediului 
(promovarea ecoturismului, monitorizarea alternativă a 
stării factorilor de mediu şi a biodiversităţii; informarea şi 
sensibilizarea populaţiei şi a grupurilor de turişti privind 
regulamentul de vizitare a parcurilor si rezervaţiilor 
naturale ; igienizarea traseelor şi locurilor de popas din 
interiorul parcurilor şi rezervaţiilor naturale,). 

 -Cooperare cu autorităţile locale pentru 

protejarea   parcurilor naturale şi naţionale. 

 -Monitorizarea calitatii apei pe râurile Nera, 

Caraş, Miniş şi fluviul Dunarea. 

 -Colaborarea transfrontalieră. 
 

 



CENTRUL TRANSFRONTALIER DE VOLUNTARIAT  AL 
GRUPULUI ECOLOGIC DE COLABORARE NERA 

 Ce este voluntariatul ? 
      Voluntariatul este activitatea desfasurata din proprie initiativa, prin care 

o persoana fizica îsi ofera timpul, talentele si energia în sprijinul altora 
fara o recompensa de natura financiara, dar care poate deconta 
cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicata. 

 De ce să fii voluntar ecologist  în cadrul centrului de 
voluntariat al GEC Nera ? 

      Pentru că deteriorarea mediului a atins, la nivel global, valori priculoase 
pentru specia umană iar stoparea fenomenelor de poluare devine o 
nevoie şi în acelaşi timp o obligaţie permanentă pentru fiecare locuitor 
al planetei. 



  Pentru a putea cere, în mod organizat şi legal, autorităţilor publice şi firmelor care agresează 
mediul natural, ca să stopeze poluarea în localitatea ta şi să-ţi respecte dreptul constituţional, al 
tău şi al familiei tale, de a trăi într-un mediu nepoluat pentru a vă putea bucura de viaţă. 

 

 Pentru că în Microregiunea Dunăre – Nera - Caraş, în zona de graniţă dintre Romania şi Serbia, 
există 6 parcuri şi rezervaţii naturale a căror patrimoniu natural trebuie protejat şi valorificat prin 
ecoturism. 

 Drepturile voluntarului  
 -dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale si nu ca mâna de lucru ieftina;  

 -dreptul de a-ti fi luate in calcul preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, 
studiile si -experienta profesionala in acordarea de sarcini;  

 -dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care prestezi activitatea, atat la 
inceputul activitatii cit si pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii in 
domeniu;  

 -dreptul de a stii cat de mult despre centrul de voluntariat si despre organizatia in care esti 
plasat;  

 -dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu 
rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor tale ca voluntar;  

 

 

 



 -dreptul la un loc unde sa iti desfasori activitatea;  

 -dreptul de a fi promovat si de a-ti fi acordata din ce in ce mai multa responsabilitate, in 
conformitate cu rezultatele avute;  

 -dreptul de a fi ascultat si de a juca un rol in planificarea activitatilor, de a te simti liber sa faci 
sugestii si de a-ti fi respectate opiniile;  

 -dreptul la recunoastere, sub forma unor promovari sau premii sau prin exprimarea cotidiana a 
aprecierii pe care o meriti. 

 Echipele  locale de voluntari ale GEC Nera 

 Oravita – Sasca – Nera a Asociaţiei SPEO CARAŞ Oraviţa 

 Nera –Almaj a Liceului Teoretic EFTIMIE MURGU Bozovici   

 Pojejena- Clisura Dunării a Şcoalii Gimnaziale " ATANASIE COJOCARU" Pojejena.  

 Semenic - Anina a Liceului MATHIAS HAMMER   Anina 

 Deliblatska Peščara  a Asociatiei ŠKOLA  PLUS  Bela Crkva (Serbia) 

 Vršačke Planine a Liceului de Chimie şi Medicină Vršac (Serbia) 

 Đjerdap a Gimnaziului Veliko Gradište (Serbia) 

 



   Monitorizarea alternativă a mediului 

      Monitorizarea alternativă a mediului colectează informaţii privind starea factorilor de mediu şi a 

biodiversităţii, precum şi despre cele mai frecvente şi periculoase fenomene de agresiune 
împotriva mediului provocate de activităţile antropice. 

       De regulă informaţiile sunt percepute la nivelul simţurilor umane de bază,iar abilităţile de 
selectare a acestor informaţii,în funcţie de relevanţa lor pentru scopul propus, au fost dobândite 
de către voluntari în urma unui training de specialitate. 

   



 Consiliul voluntarilor 

      Este format din cei 7 coordonatorii locali ai echipelor de voluntari. Numarul total de voluntari 
legitimati in cadrul centrului de voluntariat al GEC Nera: 104 dintre care 55 vor activa în nul 2019 
în baza unui contract de voluntariat. 

 Activitati  în cadrul centruli de voluntariat  al GEC Nera 

 Monitorizarea alternativa a agresiunilor împotriva actracţiilor turistice, a factorilor de mediu si a 
biodiversitatii in zona ariilor naturale protejate de pe cursurile raurilor Caras si  Nera si de pe 
fluviul Dunarea.  Activitatea consta in colectarea de informatii privind starea factorilor de mediu 
(apa, aer, sol), a biodiversitatii şi a ecoturismului precum si despre activitatile antropice care 
produc agresiuni impotriva patrimoniului natural.  Informatiile sunt inscrise de catre voluntari  in 
formulare specifice de monitorizare (fisă de monitorzare alternativă a mediului). Pe baza 
monitorizarilor (fişe, harţi, imagini) , centrul de voluntariat al GEC Nera intocmeste rapoarte 
periodice de monitorizare pe care le trimite autoritatilor responsabile cu protectia mediului. 

 

 



  Igienizari ale zonelor speciale din cadrul ariilor naturale protejate. Activitatea este 

destinata in special curăţirii de deseuri si ambalaje  a traseelor si locurilor de popas din interiorul zonelor 
speciale de protecţie şi conservare (rezervaţiilor naturale) din cadrul parcurilor  naturale sau naţionale. 
Deseurile si ambalajele colectate sunt evacuate si depozitate in cele mai apropiate locuri destinate colectarii 
deseurilor. 

  Informarea populatiei si a grupurilor de turisti privind regulamentul de vizitare 
al parcurilor şi rezervaţiilor naturale. In cadrul activitatii se distribuie materiale informative (foi 

volante, buletine informative, pliante, brosuri) si se instaleaza panouri continand norme de practicare a 
turismului si a altor activitati in zona ariilor naturale protejate. 



 Activităţi de ghid pentru practicarea 
ecoturismului.  În cadrul acestei activităţi 

voluntarii însoţesc grupurile de turişti pe traseele 
tematice din interiorul ariilor naturale protejate şi îi 
sprijină pe turişti la identificarea exemplarelor endemice 
şi rare de floră şi faună. Cu această ocazie sunt oferite 
informaţii detaliate şi despre punctele turistice de pe 
traseu care aparţin patrimoniului natural şi cultural-istoric 
Aceleaşi informaţii le sunt puse la dispoziţie proprietarilor 
de pensiuni turistice şi altor operatori care organizează 
tururi ecoturistice pe cont propriu. Periodic sunt 
organizate întâlniri cu propietarii de pensiuni turistice în 
cadrul unor sesiuni de informare destinate asimilării 
principiilor şi criteriilor de practicare a ecoturismului.  



 
Vă mulţumim ! 


