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  1. SCOP 
 

In data de 15 septembrie 2018 se va derula proiectul “Ziua Nationala de Curatenie – 2018”                

desfasurat in context global in 150 de tari sub numele de “World Cleanup Day”. Obiectivul este                

de a mobiliza 5% din populatia Globului.  

Let’s Do It, Romania! organizeaza Ziua Nationala de Curatenie si incearca sa mobilizeze 5% din               

populatia tarii, adica 1 milion de romani care iau parte la acest eveniment. 

Prezentul document reprezinta ghidul care stabileste actiunile necesrae pentru a organiza Ziua            

Nationala de Curatenie 15 Septembrie 2018.  

Acest document vine in ajutorul reprezentantilor primariilor pentru a furniza informatii inainte de             

eveniment, in timpul evenimentului si care sunt actiunile de incheiere/raportare. 

   2. CONTINUT 
 

2.1. Actiuni premergatoare 
Let’s Do It, Romania! a obtinut la nivel national acordul Consiliilor Judetene si a altor institutii                

publice privind derularea proiectului “Ziua Nationala de Curatenie” desfasurata in data de 15             

Septembrie 2018, cu localnici si turistii aflati in localitate, pe baza de voluntariat. 

Ca rezultat direct al acestor conventii, Primariile au incheiat conventii de participare in cadrul              

evenimentului prin care acestea din urma s-au angajat sa indeplineasca urmatoarele activitati: 

1. Respectarea programului evenimentului agreat la nivel de judet; 

2. Realizarea unui punct de informare pentru cetatenii localitatii interesati de acest proiect; 

3. Identificarea zonelor in care se propune colectarea deseurilor; 

4. Mobilizarea a cat mai multor voluntari in activitatea de curatare a localitatii; 

5. Asigurarea unui spatiu de depozitare materialelor de lucru; 

6. Asigurarea unui punct de inregistrare a voluntarilor in ziua de curatenie nationala; 

7. Centralizarea persoanelor inscrise la respectivul eveniment, acestia trebuie sa aiba: 

a. Contract de voluntariat pentru evenimentul din 15 Septembrie 2018 insotit de fisa            

voluntarului si declaratia de reemitere si renuntare; 
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b. Sa fie apti din punct de vedere medical; 

c. Sa aiba asimilate regulile de Securitate si Sanatate Ocupationala pentru          

activitatile de curatare realizate in cadrul evenimentului de pe 15 Septembrie           

2018 (acestea se efetueaza in dimineata evenimentului, finalizarea instructajului         

se face prin trecerea numelui complet al voluntarilor in tabelul nominal anexat            

regulilor SSM care vor fi transmise de catre Let’s Do It, Romania! impreuna cu              

instructiunile proprii privind modul in care se realizeaza instructajul); 

d. In cazul minorilor conform cerintelor legale, dupa situatia in care se incadreaza            

fiecare, sa vina insotiti de un parinte sau tutore legal, sa aiba acordul in scris al                

parintelui, etc. 

8. Asigurarea materialelor necesare echiparii voluntarilor participanti in masura        

posibilitatilor legale si financiare; 

9. Asigurarea transportului deseurilor colectate; 

10. Asigurarea unui punct de inregistrare a voluntarilor in ziua de curatenie nationala; 

11. Asigurarea unui punct de prim ajutor functional pe durata evenimentului; 

12. Monitorizarea activitatii de curatare. 

De asemenea Primaria a desemnat o persoana responsabila de proiect si a transmis datele de               

contact al operatorului de salubritate cu care are contract. 

Let’s Do It, Romania! va oferi informatii cu privire la cele spuse mai sus catre toate primariile                 

implicate in proiect, datele coordonatorului judetean sau delegatiai acestora. 

 

2.2  Actiunile din ziua evenimentului 
● Voluntarii se intalnesc la ora convenita la punctul de inregistare stabilit anterior. 

● In cazul in care exista persoane care nu au contractual de voluntariat si instructajul SSM               

realizat, se vor lua masuri astfel incat aceste personae sa indeplineasca din punct de              

vedere legal cerintele de participare la actiunea de voluntariat. 

● In cazul in care exista persoane care sunt in afara legii privind detinerea unui contract de                

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

Septembrie 2018 
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● Intreg grupul compact, sau daca numarul acestora este mult prea mare, in grupuri mai              

mici, dar respectand forma compacta se vor deplasa catre punctele de colectare a             

deseurilor stabilite. 

● Pe intreaga durata a evenimentului se vor lua masuri organizatorice care sa asigure             

integritatea si buna desfasurare a acestuia. Cu alte cuvinte se vor lua rapid masuri care: 

o Vor diminua si/sau inlatura riscul de accidentare a oricarui participant la           

eveniment,  

o Vor aplana toate conflictele aparute 

● Asigurarea ca toti sacii stransi cu deseurile sunt lasati la marginea drumului de access,              

astfel incat salubristul sa poata sa ii ridice la finalul evenimentului 

● Se va tine legatura cu salubristul pentru a i se transmite locatile sacilor stransi in cadrul                

evenimentului, eventual si cantitatea acestora pentru a optimiza procesul de colectare 

● Programul propus pentru actiune:  

o La ora 08:00 sosesc voluntarii la locurile de inregistrare / informare  

o La ora 08:30 voluntarii incep sa plece in teren cu mijloacele proprii de transport sau                

cele puse la dispozitie de organizatori/pe jos  

o Între 08:30 si 15:00 se strange gunoiul din teren si este adus treptat la bazele de                 

stocare a deseurilor. 

● Curatarea deseurilor  

○ Ce nu curatam: deseuri de constructii, resturi de mancare, mobila,          

electrocasnice, deseuri sticla sparta/geamuri, deseuri medicale, explozibile       

nedetonate, obiecte ce reprezinta un pericol  

○ Cum curatam? Recomandam impartirea deseurile pe 2 categorii -  

■ Reciclabil: aluminiu, plastic, sticla intreaga  

■  Nereciclabil 

● Depozitarea si marcarea sacilor: dupa ce zona este curatata sacii vor fi dusi la cel mai                

apropiat drum la care autoutilitara are acces sau in zona definita in fisa de morman               

(daca a fost definita). Sacii vor fi depozitati in 2 mormane in functie de categoriile               

precizate anterior (recilabil si nereciclabil) marcand prin metodata disponibila mormanul          
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de saci reciclabili. Daca se alege varianta in care deseurile sunt colectate impreuna sacii              

nu trebuie marcati. 

Recomandam ca zonele care urmeaza sa fie curatate sa se afle in afara localitatilor. 

2.3  Actiuni post-eveniment 
La finalul actiunii se va intocmi un raport in care se vor trece numarul de persone prezente la                  

actiune prin intermediul institutiei. Acesta este reprezentat de Anexa 2, care va fi transmisa              

pana la 30 septembrie, cel tarziu, la datele de contact amintite in Conventie. 

Se va asigura ca salubristul a inteles locatia deseurilor ce trebuiesc colectate si faptul ca acesta                

a colectat. 

 

   3. DISPOZITII FINALE 

Orice fel de probleme in realizarea evenimentului sau neindeplinirea unor atributii se vor             

comunica coordonatorului judetean sau reprezentantilor acestuia. 

Pentru formele solicitate de catre voluntari (diplome, adeverinte), acestia se vor adresa Let’s Do              

It, Romania! care va lua masuri pentru a elibera toate actele necesare intr-un timp cat mai scurt                 

subliniand faptul ca activitatile de colectare, centralizare a rezultatelor si comunicarea acestora            

mai departe conform celor agreate la nivel national sunt premergatoare celorlalte activitati. 
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