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1. Zona pentru eveniment

Zona trebuie stabilită anterior evenimentului, 
în baza unei cercetări a zonelor predispuse la 
depozitarea ilegală a deșeurilor.

Aceasta să se afle pe domeniul public astfel încât 
primăria locală să poată aproba desfășurarea 
evenimentului și să fie localizată pe malul Dunării 
sau în imediată vecinătate, unde există pericolul ca 
deșeurile să ajungă în apă.

Dacă acțiunea are loc într-o comună sau oraș 
mic, primăriile pot furniza informații cu privire la 
localizarea acestor zone.

Suprafața necesară pentru activitate este cuprinsă, 
în general, între 10 și 20 m.p. / voluntar, în funcție 
de zona și de cantitatea de deșeuri / m.p.

Suprafața recomandată mai sus este suficientă 
pentru ca fiecare voluntar să strangă 2-3 saci de 
deșeuri.

Zona stabilită conform criteriilor de mai sus 
necesită aprobare de la primaria locală.
În funcție de metoda de comunicare (informare 
scrisă/ verbală), vă vom pune la dispoziție o 
propunere de mesaj.



3. Măsuri Și norme de siguranță

Documentație

Voluntarii minori trebuie să prezinte o declarație semnată de părinte/
tutore legal sau cadru didactic.
Voluntarii sub 16 ani trebuie să fie insoțiți de un adult și nu vor atinge 
obiecte periculoase (sticle, fiare vechi, sârme, baterii de masină, cutii 
de otrăvuri, deseuri medicale sau obiectele instabile) și nu se vor 
deplasa în zonele periculoase, greu accesibile.

Toți participanții la eveniment vor fi informați în legatură cu 
regulamentul și normele de siguranță specifice acțiunii și vor semna 
că au luat la cunoștintă de acestea.

2. Echipament 

OBLIGATORIU:
• Mănuși – 1 pereche/ voluntar
• Saci – doua tipuri: folie & rafie
• Servețele umede/uscate/soluție dezinfectantă – este recomandat 

ca după curațenie și /sau înainte de a mânca, voluntarii să iși spele/
dezinfecteze mainile.

• Măști medicale – acestea sunt folosite pentru situații în care pe 
parcursul curațeniei sunt prezente sau activitatea de curațenie 
ridică in aer pulberi nocive sau praf excesiv, dar și pentru voluntarii 
sensibili la mirosuri neplacute.

• Clești pentru ridicarea deșeurilor – aceștia sunt folosiți pentru 
colectarea deșeurilor contaminate sau în curs de putrefacție (scutece 
folosite, hârtie contaminată cu resturi de mâncare, echipamente 
medicale, produse farmaceutice expirate)

• Mâncare și apă
• Trusă medicală

OPȚIONAL:
• Masă – recomandat de avut o masă pliabilă pentru documente, 

alimente, băuturi
• Tricouri & șepci personalizate
• Toaletă ecologică – dacă evenimentul are o durata mai mare de 4 ore, 

este recomandată închirierea unei astfel de toalete
• Ambulanță la locul acțiunii - în cazul în care la acțiune participă mai 

mult de 50 de persoane



5. Colectarea sacilor cu deșeuri la finalul activitatii

În urma colectării trebuie contactat partenerul ce se ocupă de 
colectarea deșeurilor (stabilit de comun acord cu primaria locală).

Pentru a avea garanția că aceste deșeuri sunt colectate, este de 
preferat ca înainte de a începe acțiunea să stabiliți cu partenerul zona 
exactă unde vor fi depozitate deșeurile (prin coordonate GPS sau prin 
indicații explicite) și ora la care aceștia pot veni să ridice deșeurile.

6. Comunicare

Pre-eveniment - recrutare voluntari:
• online: website Cu Apele Curate / pagina de Facebook Cu Apele Curate
• offline: flyer / poster / sticker

După eveniment – raportare ce conține:
• nr. participanți – se face în baza listei de prezență
• fotografii din timpul activității
• nr. sacilor stranși (cu aproximație)

4. Colectarea deșeurilor în cadrul evenimentului

Se va efectua selectiv (reciclabil / nereciclabil) în funcție de 
capacitatea operatorului de salubritate de colectare și reciclare.

Ce nu curățăm?
• Deșeuri de construcții
• Resturi de mâncare
• Mobilă
• Electrocasnice
• Deșeuri sticlă spartă/geamuri
• Deșeuri medicale
• Explozibile nedetonate
• Alte obiecte ce prezintă pericol

Cum depozităm si marcăm sacii?
• După ce zona este curatată, sacii vor fi duși la cel mai apropiat drum 

la care autoutilitara are acces sau în zona definită la începutul 
activitații (dacă a fost definită).

• Dacă s-a colectat selectiv, sacii vor fi depozitați separat, marcând prin 
metoda disponibilă mormanul de saci cu deșeuri reciclabile.


