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15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națională. 
Românii şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au 
participat la “Let`s Do It, Romania!”, cea mai 

mare mobilizare de voluntari din țară, cu scopul 
de a strânge deşeurile din arealele naturale. 
Și în județul Ilfov, voluntarii au strâns tone de 
gunoaie în doar câteva ore, ambalaje, hârtii, 
cartoane, haine şi sticle, dar şi cauciucuri şi 

foarte mult plastic.

Cristina NEDELCU

La curățenie au participat primării, școli, 
instituții județene, alături de companii, ONG-
uri și centre de plasament. De asemenea, 
sute de soldați ai Armatei Române, angajați 
ai Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei Române 
au luat parte la Ziua de Curățenie Națională, 
dar și angajați ai penitenciarelor și deținuți.

Comisarii Gărzii de Mediu Ilfov au fă-
cut front comun cu voluntarii și organizato-
rii în lupta contra deșeurilor, fiind prezenți 
în zonele în care există deșeuri abandona-
te. Pe lângă faptul că au participat efec-
tiv la ridicarea deșeurilor, comisarii Gărzii 
Naționale de Mediu s-au implicat în coor-
donarea activităților de pe teren, monito-
rizând colectarea selectivă a deșeurilor și 
asigurându-se că acestea au fost trans-
portate de operatorii de salubritate, în 
vederea sortării și valorificării. 

Comisarii de Mediu, 
alături de voluntari
Din cauza focarelor de pestă por-

cină, Ziua de Curățenie Națională s-a 
desfășurat doar în anumite zone din Il-
fov. O primă estimare arată că aproape 
2.000 de voluntari au făcut curățenie 
în aproape 20 de localități ilfove-
ne, ne-a declarat comisar Brîndușa 
Orășanu, de la Garda de Mediu Ilfov. 

”Pentru Ilfov este importantă su-
pravegherea zonelor vulnerabile. Cei 
de la Let`s Do It, Romania! au iden-
tificat zone cu deșeuri necontrolate. 
Problema deșeurilor este una reală 
peste tot, dar Ilfovul  este un județ 
foarte dezvoltat, la limita Capitalei. 
Majoritatea deșeurilor inerte, adi-
că pământ din excavări și materia-
le din demolări din București își gă-
sesc locul pe câmpurile județului. 
De aceea, avem acțiuni de patru-
lare săptămânal, printr-un proto-
col de colaborare cu colegii noștri 
de la Jandarmeria Ilfov. Lucrăm 
în general cu toate ONG-urile și 
cu toți cei care vor binele me-
diului”, ne-a declarat Emil Grigo-
re, comisar șef al Gărzii de Me-
diu Ilfov.

„Ziua Curățeniei ar trebui 
să fie în fiecare zi! Haideți să 
arătăm și noi, românii, că pu-
tem să ne mobilizăm pentru o 
Românie mai curată și mai fru-
moasă!”, potrivit unui mesaj 
al Gabrielei Dorojan, comisar 
general al Gărzii Naționale de 
Mediu.
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2.000 de voluntari  
au strâns gunoaie  
în 20 de localitati ilfovene

Comisarul șef Emil Grigore verifică, împreună cu șeful Poliției 

Locale din Bragadiru, Mihai Zaharia, modul în care se desfășoară 

acțiunea de voluntariat

Voluntarii strâng, împreună cu comisarii  

Gărzii de Mediu Ilfov, deșeuri abandonate în diferite 

zone ale comunei Bragadiru

 În zona comunei Cornetu, voluntarii  au strâns, într-un timp foarte scurt, un morman de saci plini cu gunoaie

Comisar  Brîndușa Orășanu și comisar Mirel Porumbel discută cu viceprimarul comunei Cornetu, Nicolae Păun, despre problemele cu care se confruntă din cauza gunoaielor

La finalul acțiunii, comisarii Gărzii de Mediu  au cerut operatorilor de salubritate să intervină cât mai rapid pentru transportarea deșeurilor  în vederea sortării și valorificării


