
Comunicat de presă post eveniment “Darul ești tu! Râșnov”

Sâmbătă, 5 mai 2018, Asociația Om pe Munte în colaborarea cu Orașul Râșnov și 

Asociația Tot Mai Verde , au organizat o acțiune de curățare în orașul Râșnov, în pădurea 

străbătută de drumul spre Poiana Brașov până în Poiana Cristianului și în zona Glăjerie. 

La acestă acțiune a fost binevenită orice persoană dornică să participe ca voluntar.

La începutul acțiunii, după instructajul primit, fiecare voluntar a primit mănuși și saci de 

gunoi. La acține au participat 46 de voluntari. Aceștia au strâns peste 500 de saci plini ochi

cu deșeuri, de la peturi, sticle, scutece.

Constantin Țăposu, președintele Asociației Om pe Munte a declarat: ”Astfel de acțiuni sunt

absolut necesare. Oamenii trebuie să înțeleagă că așa nu mai putem continua. Zone 

întregi sunt sufocate de tot felul de deșeuri. Sperăm că într-o zi, oamenii vor conștientiza 

pericolul reprezentat de deșeuri și nu le vor mai depozita pe unde prind un colțișor de 

natură liber.Oamenii trebuie să înțeleagă că toți suferim de pe urma deșeurilor și că 

voluntarii nu sunt slugile celor care aruncă. Nu o să ezităm să facem sesizări la poliție 

atunci când avem dovezi că o persoană fizică sau juridică a depozitat deșeuri în locuri 

nepermise. Cumva trebuie să descurajăm astfel de practici. Mulțumesc, voluntarilor, 

pentru felul în care au gestionat activitatea, atunci când efectiv eram sufocați de deșeuri. 

Cine ești atunci când nu te vede nimeni?”

Iulian Dudiță, președintele Asociației Tot Mai Verde a declarat: ” Acesta este prima acțiune 

de acest fel din 2018. Vom continua cu astfel de acțiuni pentru că este nevoie. Multe zone,

mai ales de-a lungul drumurilor naționale, sunt la fel. Problema cea mai mare este ca cei 

care aruncă gunoiul în natură nu participă la aceste evenimente.” 

Prin acest eveniment, se dorește a se trage un semnal de alarmă către fiecare dintre 

membrii comunității și anume că fiecare din aceștia trebuie să se implice mai mult și în 

număr mai mare, pentru a salva natura de la deșeuri. Numai astfel, viitoarele generații vor 

putea să se bucure de mediul încojurător și de ceea ce oferă natura.



Mulțumim Primăriei Râșnov care a fost deschisă și s-a implicat în această acțiune, ne-au 

ajutat cu mănuși, saci și transportul voluntarilor. Toți saci adunați de voluntari au fost 

ridicați de Goscom Cetate Râșnov S.A.

Link poze : https://www.dropbox.com/sh/nbno30imd7zljx2/AAD9NVfwCDcGaTYCTGVsj0uAa?

dl=0




