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Prezentul document reprezintă ghidul care stabilește acțiunile ce trebuiesc întreprinse pentru a organiza Ziua de Curățenie 

Națională 15 Septembrie 2018. Acest document vine în sprijinul cadrelor didactice pentru a le transmite ce trebuie făcut înainte 

de eveniment, în timpul evenimentului și care sunt acțiunile de încheiere/raportare. 



Ghidul Școlilor privind organizarea Zilei Naționale de Curățenie– 15 septembrie 2018 

 

2 
 

1 DESPRE LET S DO IT, ROMANIA! ȘI PROIECT 

Asociația Viitorul în Zori, cunoscută sub numele de Let’s Do It, Romania! este cea mai 

mare mișcare socială din România. În cei 7 ani de activitate aceasta a implicat peste 1.400.000 

de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de 

educație ecologică.  Asociația este membră a rețelei internaționale Let`s Do It, World! a cărei 

activitate a început în 2008, în Estonia. 

Proiectul „Ziua Națională de Curățenie – 15 septembrie” se desfășoară în context 

global, fiind organizat simultan în 150 de țări sub numele „World Cleanup Day”, și constă într-o 

acțiune de ecologizare și de responsabilizare a populației privind depozitarea deșeurilor în spații 

neautorizate. 

Obiectivul pentru 15 septembrie 2018 este mobilizarea a 5% din populația planetei pentru 

a curăța deșeurile de pe toată suprafața Pământului într-o singură zi. În România, acest obiectiv se 

traduce prin mobilizarea a 1 milion de cetățeni, participanți în cadrul proiectului, ca beneficiari 

direcți ai acestuia. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este nevoie de  mobilizarea a 5% din 

populația fiecărui județ. 
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2 ORGANIZAREA PROIECTULUI 

2.1 Cadrul general 

Partenerii instituționali la nivel național sunt: Ministerul Mediului, Ministerul Educației 

Naționale (acord nr. 121m/13.06.2018), Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Turismului, 

Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 

Comert și Antreprenoriat, Jandarmeria Română, Administrația Națională a Penitenciarelor, 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Asociația Municipiilor din România. 

La nivelul fiecărui județ, proiectul beneficiază de sprijinul mai multor parteneri 

instituționali între care: primăriile reședințelor de județ, Instituțiile Prefectului, Consiliile 

Județeane, Agenția de Protecție a Mediuluii, Comisariatele Gărzii de Mediu, Direcțiile Silvice ale 

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva.  

La nivelul UAT-urilor din județ, ca rezultat direct al conventiilor de parteneriat încheiate 

între Let’s Do It, Romania! și autoritățile locale, primăriile s-au angajat să îndeplinească 

următoarele activități: 

1.      Respectarea programului evenimentului agreat la nivel de județ; 

2.      Asigurarea transportului deșeurilor colectate; 

3.      Mobilizarea a cât mai multor voluntari în activitatea de curățare a localității; 

4.      Identificarea zonelor în care se propune colectarea deșeurilor; 

5.      Realizarea unui punct de informare pentru cetățenii localității interesați de acest proiect; 

6.      Asigurarea unui punct de înregistrare a voluntarilor în ziua de curățenie națională; 

7.      Asigurarea materialelor necesare echipării voluntarilor participnati în măsură posibilităților 

legale și financiare; 

8.      Asigurarea unui spațiu de depozitare materialelor de lucru; 

9.      Asigurarea unui punct de prim ajutor funcțional pe durata evenimentului sau a unor materiale 

medicale necesare tratării eventualelor afecțiuni minore ce pot interveni; 

10.  Monitorizarea activității de curățare. 

De asemenea, primăria a desemnat o persoana responsabilă de proiect și a transmis datele 

de contact ale operatorului de salubritate cu care are contract. 

2.2  Rolul instituțiilor de învățământ 

2.2.1. Acțiuni premergătoare evenimentului 

        Să desemneze două cadre didactice care să se ocupe de acest proiect; 
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         Cadrele didactice delegate vor ține legătură cu membrul echipei județene Let’s Do It, 

România! delegat pentru relația cu unitățile de învățământ. În cazul unităților de învățământ din 

afara reședinței de județ, este recomandat ca profesorii să colaboreze în vederea realizării 

proiectului cu primăria din oraș/comună.  

       

      Echipa județeană a Let’s Do It, România! va trimite materiale promoționale și logistice (saci și 

mănuși) către toate școlile din municipiu care doresc să se implice, precum și către primăriile din 

județ care au semnat convenția de pateneriat și au solicitat echipei județene materiale logistice; 

 Informarea unui numar cât mai mare de cadre didactice, de elevi și a familiilor acestora cu 

privire la acțiunea Let’s Do It, Romania! din 15 septembrie; 

 Pentru participarea la eveniment cu un grup de elevi trebuie întocmite următoarele 

documente: 

1. Acorduri parentale pentru minori (până în 16 ani) - pot fi semnate în format individual 

sau sub formă de tabel (conform modelelor transmise de echipa Let’s Do It, România!); 

2. Declarație pe proprie răspundere a profesorului care are în supraveghere un grup de 

minori (conform modelelor transmise de echipa Let’s Do It, România!); 

3. Contracte de voluntariat pentru elevii cu vârstă peste 15 ani; 

      4. Instructajul SSM semnat. Regulile SSM sunt prezentate fie vineri, 14 septembrie, la 

școală, fie în dimineață evenimentului. Finalizarea instructajului se face prin trecerea numelor 

complete ale elevilor, cadrelor didactice și ale părinților în tabelul nominal anexat regulilor 

SSM care vor fi transmise de către Let’s Do It, România! împreună cu instrucțiunile proprii 

privind modul în care se realizează instructajul. 

Aceste documente trebuie înmânate coordonatorului județean sau organizatorului 

punctului de înregistrare. În cazul în care școală este organizatorul proiectului în localitate acestea 

trebuie păstrate de profesorul care își asumă organizarea acțiunii. 

          Condiții de participare pe care trebuie să le îndeplinească elevii: 

 Contract de voluntariat pentru evenimentul din 15 septembrie 2018 pentru elevii care 

au peste 16 ani ; 

 Acordul în scris al părintelui pentru participarea în ziua evenimentului pentru elevii 

minori (conform unuia dintre modelele trimise de echipa Let’s Do It, România!); 

 Să fie apți din punct de vedere medical;  
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 Să aibă asimilate regulile de Securitate și Sănătate Ocupațională pentru activitățile de 

curățare realizate în cadrul evenimentului de pe 15 septembrie 2018;  

 Conform celor convenite cu persoană desemnată de către echipa județeană/ coordonatorul 

local al activității Let’sDo It,România!, se va stabili locul și ora la care se vor adună 

în ziua evenimentului elevii împreună cu cadrele didactice, angajații școlii și rudele 

celor mai înainte enumerate. De asemenea, se va agrea și modul în care se vor deplasa aceștia 

mai sus enumerați, cum vor intră în posesia sacilor, mănușilor și dacă este cazul a 

altor instrumente folosite în cadrul activității de voluntariat; 

 

 Înscrierea școlii în proiect 

Pentru a înscrie o școală sau un grup de elevi în acest proiect puteți opta pentru una 

dintre următoarele variante:  

I. Varianta online:  

1. Accesați www.letsdoitromania.ro; 

2. Butonul „Mă înscriu”;  

3. Va înregistrați/Logați;  

4. Accesați meniul din stânga „Coordonez o organizație care participa la curățenie”;  

5. Apăsați butonul albastru „Adaugă o organizație”; 

 6.Selectați câmpul „școală” și completați celelalte câmpuri cu datele corespunzătoare 

și numărul aproximativ de participanți  

II. Varianta offline:  

1. Transmiterea intenției de a participa însoțită de următoarele informații: Numele 

persoanei de contact, Numele instituției, Județ și Localitate, Număr de telefon, Adresa mail, 

Număr aproximativ de persoane participante.  

2. Acestea vor fi transmise pe mail la adresa coordonatorilor județeni, având în cc. 

adresa școli@letsdoitromania.ro . Acestea sunt disponibile în documentul cu datele de 

contact ale coordonatorilor județeni LDIR.  

 

 

http://www.letsdoitromania.ro/
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2.2.2. Acțiuni din ziua evenimentului 

 Elevii împreună cu cadrele didactice, angajații școlii (pot veni însoțiți și de rude) se vor întâlni 

la punctul stabilit în acțiunile de mai sus la ora convenită; 

 În cazul în care există persoane care nu au contractual de voluntariat și instructajul SSM 

realizat, se vor lua măsuri astfel încât aceste persoane să îndeplinească din punct de vedere 

legal cerințele de participare la acțiunea de voluntariat; 

 În cazul în care există persoane care sunt în afară legii privind deținerea unui contract de 

voluntariat și al unui instructaj SSM, acestea nu vor putea participa la evenimentul din 15 

Septembrie 2018; 

 Întreg grupul compact (dacă numărul participanților este mult prea mare, se vor organiza în 

grupuri mai mici, dar respectând formă compactă) se va deplasa către punctele de colectare a 

deșeurilor convenite; 

 Pe întreagă durata a evenimentului se vor lua măsuri organizatorice care să asigure buna 

desfășurare a acestuia. Cu alte cuvinte se vor lua rapid măsuri care: 

 Vor diminua/ înlătura riscul de accidentare a oricărui participant la eveniment; 

 Vor aplana eventualele conflicte apărute;  

 

Programul propus pentru acțiune: 

 La ora 08:00 sosesc voluntarii la locurile de înregistrare / informare; 

 La ora 08:30 voluntarii încep să plece în teren cu mijloacele proprii de transport sau cele 

puse la dispoziție de organizatori/pe jos; 

 Între 08:30 și 15:00 se strânge gunoiul din teren și este adus treptat la bazele de stocare a 

deșeurilor. 

 

Curățarea deșeurilor  

1.Unde curățăm? 

a) În incinta unității de învățământ sau în zona din apropierea unității de învățământ dacă 

problema deșeurilor este o constantă acolo (variantă recomandată grupurilor de elevi din ciclul 

pre-școalar și celor din ciclul primar); 

b) În zonele stabilite de către echipa de organizare județeană, dacă școala este din reședința 

de județ sau în zonele stabilite împreună cu autoritățile locale, dacă școala este din afara reședinței 

de județ. 

2. Ce nu curățăm?  
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- Deșeuri de construcții - Resturi de mâncare - Mobilă - Electrocasnice - Deșeuri sticlă 

spartă/geamuri - Deșeuri medicale - Explozibile nedetonate - Obiecte ce reprezintă un pericol. 

3. Cum curățăm? (fiecare județ decide cum face curățenie) Recomandăm împărțirea 

deșeurile pe 2 categorii:  

a) Reciclabil: aluminiu, plastic, sticlă întreagă  

b) Nereciclabil 

Sacii vor fi depozitați în 2 mormane în funcție de categoria în care se încadrează 

deșeurile,  marcând prin metodata disponibilă mormanul de saci reciclabili. Dacă se alege 

varianta în care deșeurile sunt colectate împreună, sacii nu trebuie marcați. 

 

2.2.3. Acțiuni ulterioare evenimentului 

o La finalul acțiunii se va întocmi un raport care va conține numărul de persoane prezente la 

acțiune prin intermediul instituției de învățământ. 

o Cadrele didactice împreună cu elevii vor transporta sacii cu deșeuri la cel mai apropiat punct 

de depozitare autorizat (nu în coșurile sau pe lângă coșurile stradale, ci în punctele cu 

tomberoane).  

- În cazul în care activitatea are loc la periferia reședinței de județ, cadrele didactice și 

elevii vor depozita sacii la punctul stabilit de organizatorii județeni ai activităii. Acest 

punct trebuie să se afle la marginea unui drum de acces de unde vor fi preluați de către 

operatorul de salubritate.  

- În cazul în care activitatea are loc în afara reședinței de județ, sacii vor fi depozitați 

într-un loc (punct special de colectare al comunei/orașului, curtea primăriei, curtea școlii) 

de comun acord stabilit cu autoritățile locale de unde vor fi preluați ulterior de operatorul 

de salubritate. 

o Cadrele didactice responsabile vor comunica echipei județene numărul de saci cu deșeuri 

strânși în cadrul activității de către elevi și punctul de depozitare. 

o Profesorii participanți din cadrul școlii vor primi adeverințe pentru participarea și mobilizarea 

elevilor în cadrul acestui eveniment, iar elevii vor primi diplome de participare. Acestea vor 

fi transmise unităților de învățământ participante de către coordonatorul județean.  
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3 NORME DE SIGURANȚĂ 
o Prezentele norme de siguranţă trebuie citite şi însuşite de toţi cei care iau parte la activități de 

ecologizare în cadrul proiectului Ziua de Curăţenie Națională, organizată sub egida „Let’s Do 

It, Romania!”.   

o Liderii de echipe, în persoana cadrelor didactice, au datoria de a prezenta aceste norme 

membrilor echipei sale şi de a se asigura de buna şi deplina înţelegere a acestora.  Toţi membrii 

echipei trebuie să evite să se expună riscurilor, să se protejeze pe sine şi să aibă grijă de cei din 

echipa din care fac parte, conform prezentelor norme.   

o  

 

Echipament   

 Sugerăm dotarea elevilor cu spray-uri sau creme cu protecţie solară şi împotriva 

ţânţarilor, căpuselor şi a altor insecte şi aplicarea acestora înainte de începerea 

activităţilor, dar şi pe întreaga durată a acestora. Sprayurile de protectie este indicat 

sa fie aplicate şi pe suprafața pantalonilor, până la nivelul genunchilor; 

 Elevii voluntari trebuie să aibă îmbrăcăminte adecvată acestui tip de activitate. Este 

recomandat ca aceștia să poarte pantaloni lungi sau jampieri înalţi pentru a fi 

protejați împotriva zgârâieturilor; 

 Voluntarii trebuie să aibă îmbrăcăminte adecvată condiţiilor.Este indicat ca elevii 

să poarte haine deschise la culoare pentru a identifica mai eventualele insecte care 

s-ar putea prinde de ei, iar materialul să fie alunecos pentru a nu favoriza căţărarea; 

 Încălţămintea trebuie să protejeze piciorul (spini, ţepi, teren accidentat, pietre) şi să 

fie comodă, permiţând o activitate susţinută timp de 6 ore. Este interzisă orice fel 

de încălţăminte cu toc, sandale sau şlapi de plajă;   

 Sugerăm accesorii (cercei, brăţări, lănţişoare) cât mai simple sau chiar evitarea lor;  

 Sugerăm folosirea unor ghiozdane/rucsacuri uşoare, cu strictul necesar: apă, 

mâncare, ciocolată, bomboane sau alte alimente care să ofere energie, obiecte 

igienice. Activitatea va fi considerabil îngreunată de un ghiozdan prea încărcat sau 

de obiecte care nu permit folosirea ambelor mâini. 

Protecţia personală pe durata desfăşurării activităţii   
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Colectarea deșeurilor se va face doar purtând mănuși de cauciuc. Elevii nu vor manipula 

obiecte care prezintă pericol (ascuţite, contondente, substanţe toxice sau materiale în poziţii 

instabile); Cadrele didactice lideri ai echipelor de elevi vor evita zonele periculoase (e.g. zone 

abrupte) pentru desfășurarea activității. 

 

Stare medicală / efort fizic   

 Este recomandat ca toţi participanţii la eveniment să fi mâncat de dimineaţă pentru a le 

permite o activitate susţinută pe parcursul a celor 6 ore;   

 Ţinând cont că în cadrul evenimentului activităţile desfășurate se rezumă în mare parte la 

mișcări de aplecare repetate, urcat şi coborât, este recomandat ca alimentele consumate 

înainte de eveniment să fie bogate în fibre si carbohidraţi în timp ce grăsimile să fie reduse 

chiar eliminate în dimineaţa respectivă.  

 Este indicat ca elevii participanți să se fi hidratat înainte cu minim 500 ml apă, limonadă 

sau alte sucuri naturale; 

 Elevii care suferă de o anumită afecţiune (cardiaci, hipertensivi, astmatici etc.) trebuie să 

comunice cadrelor didactice aceste informaţii;   

 Dacă elevii voluntari resimt o stare accentuată de oboseală sau leşin, vor întrerupe 

activitatea şi se vor adresa cadrului didactic lider de echipă;   

 În caz de accidente elevii trebuie să anunţe cadrul didactic responsabil de gravitatea 

acestora;  

 Este recomandat ca fiecare grup de elevi să aibă o trusă medicală de urgenţă/produse 

medicale necesare tratării eventualelor afecțiuni minore ce pot apărea (julituri, înâepături 

șmd);  

 În cazul unui accident major, cadrul didactic va apela de urgenţă serviciul 112 şi va informa 

un reprezentant LDIR al echipei județene;  

 Dacă elevii observă lipsa unui coleg, acesta trebuie să anunţe de urgenţă cadrul didactic 

responsabil; activitatea de colectare a deşeurilor va înceta până la găsirea elevului lipsă; 

Condiții de participare entru elevii voluntari minori   

 Pentru a putea participa, voluntarii minori trebuie să prezinte un acord semnat de 

părinte/tutore legal. (vezi cele 2 modele anexate ghidului);   
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 Participanții care nu au vârsta de 16 ani împliniţi trebuie să fie însoţiţi de un părinte, 

tutore legal sau un cadru didactic;   

 Voluntarii minori nu vor atinge obiectele periculoase (ascuţite, contondente, instabile). 

Dispoziţii speciale  

 Este strict interzis consumul de băuturi alcoolice şi /sau a substanţelor stupefiante cu 12 

ore înainte şi în timpul desfăşurării activităţii(*);   

 Este strict interzisă aducerea de injurii, folosirea unui limbaj tendenţios sau un 

comportament abuziv şi neadecvat faţă de persoanele cu care interacţionaţi pe parcursul 

proiectului(*);   

 În cazul descoperirii unui cadavru uman se va anunţa de urgenţă serviciul 112 şi se va 

aştepta echipajul de poliţie în vecinătatea locului respectiv; de asemenea, se va informa 

un reprezentant LDIR;   

 În cazul descoperirii unui proiectil nedetonat, voluntarii se vor indepărta la o distanţă 

considerabilă de locul respectiv şi vor anunţa de urgenţă serviciul 112; de asemenea, se 

va informa un reprezentant LDIR; sub nicio formă nu se vor mişca respectivele obiecte.   

(*) Organizatorii, precum şi cadrul didactic au dreptul de a exclude din echipă persoana sau persoanele care nu respectă 

această normă.  

 

4 DISPOZITII FINALE 

Orice fel de probleme întâmpinate în realizarea evenimentului sau neîndeplinirea unor 

atribuții se vor comunica coordonatorului județean sau reprezentanților acestuia 

 


