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Organizatori:
Asociania Viiitorul in Zori Bucuregti
Cancelaria Primului Ministru al Romdniei
Ministerul Mediului, Apelor si Pidurilor
Garda Nalionald de Mediu - Comisariatul
Agentia pentru Proteclia Mediului
Romsilva
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CONVENTIE DE PARTICIPARE

subsemnatur........ A0
inca|itatedePrimara||oca|itatii'........'.EE'k.....Ng.r*fk
sunt de acord sa particip la implementarea proiectului LET'S DO lT ROMANIA! ln data de 24

septembrie 2016, ziua oficiala de curatenie din cadrul proiectului. Misiunea proiec{ului este

mobilizarea cetatenilor, autoritatilor, societatii civile, companiilor private si a mass mediei pentru

curatarea arealelor naturale din jurul localitatilor Romaniei.

In calitatea cu care am fost investit de catre locuitori, ma angajez sa indeplinesc urmatoarele

activitati pentru beneficiul cetatenilor:

1. Respectarea programului agreat de comun acord la nivel judetean:

o 08.00 - 09.00 - inregistrare, verificare, echipare voluntari

e 09.00 - 14.00 - activitate de strans deseuri de catre voluntari

o 14.00 - 17.00 - ridicarea sacilor si transportul catre bazele de stocare in

vede rea va lorif ica ri i corespunzatoare a acestora

2. Asigurarea transportului deseurilor colectate pentru valorificarea acestora

3. Mobilizareaa cat mai multor voluntari in activitatea de curatare a localitatii (se recomanda

participarea a cel putin 100 voluntari)

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

5. Asigurarea unui punct de inregistrare a voluntarilor in ziua curateniei nationale. Acesta

presupune: spatiu alocat, personal instruit (LDIR si primarie), formulare de inregistrare

voluntari noi sau confirmare voluntarideja inscrisi)

6. Asigurarea unui spatiu pentru depozitare materiale de lucru (saci, manusi)

7. Punerea la dispozitia voluntarilor a unor materiale de lucru auxiliare:lopeti, greble,

roabe - acolo unde este nevoie

8. Asigurarea unui punct de prim ajutor functionabil pe toata durata evenimentului

(dispensar sau clinica locala)

9. Monitorizarea activitatii de curatare a localitatii de deseuri pe 24 septembrie
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