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COMUNICAT DE PRESĂ 
„CURĂŢĂM ROMÂNIA!” 

 
Campania Națională de ecologizare Curățăm România, desfășurată sub deviza 

„Vrem o țară fără deșeuri abandonate”, se derulează în perioada 4 aprilie - 4 mai 2022 și 

implică participarea activă a tuturor instituțiilor din subordinea ori coordonarea 

Ministerul Mediului - România, a unităților administrativ-teritoriale, a autorităților 
județene.  

La nivelul judetului Hunedoara, grupul de lucru este constituit din reprezentanti 
ai Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, Consiliul Judeţean Hunedoara, Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Hunedoara, Direcţia Silvica Hunedoara, Sistemul de 

Gospodărire a Apelor Hunedoara şi Sistemul Hidrotehnic Independent Petroşani. 
Programul Curățăm România este derulat de Ministerul Mediului - România și 

finanțat din Fondul pentru Mediu, iar unitățile administrativ-teritoriale organizate la 
nivel de comună, oraș, municipiu, județ, subdiviziunile administrativ - teritoriale și 

asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se pot inscrie în acest Program. 
Împreună putem să schimbăm percepția și atitudinea factorilor de răspundere, a 

instituțiilor și a cetățenilor din comunitățile în care va avea loc campania. Trebuie să-i 
responsabilizăm și să-i implicăm activ pe toți partenerii și beneficiarii campaniei, în 

scopul colectării selective a deșeurilor abandonate și pentru predarea acestora într-un 
mod corect și prietenos cu mediul.  

Vom face curățenie în case, în curți, pe drumuri și șosele, în păduri, pe ape. Este o 

campanie care se adresează tuturor românilor, de la copii la cei maturi, din toate 

gospodăriile și din toate colțurile țării! 
Avem nevoie de voi toți, cei care iubesc mediul, să urmăriți pagina oficiala a 

campaniei Curățăm România și să fiți alături de noi în număr cât mai mare, pentru că 

numai prin implicarea fiecăruia dintre noi putem să asigurăm reușita campaniei! 
 
https://www.facebook.com/curatamRO 
http://apmhd.anpm.ro 
#curatamromania 
#mediu #ministerulmediului 
#otarafaradeseuriabandonate 
#deseuri #waste #ecologizare 

      
Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara - Compartiment Relaţii Publice 

 

https://www.facebook.com/curatamRO?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mediu.Romania?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/curatamRO?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Mediu.Romania?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/curatamRO?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/curatamRO?__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=-%5dK-R
http://apmhd.anpm.ro/
https://www.facebook.com/hashtag/curatamromania?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mediu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ministerulmediului?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/otarafaradeseuriabandonate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/deseuri?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/waste?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ecologizare?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqZxJVHe-sul9CHnMPEmjt6HoqbGXdqN2f9QuNVUR8NZ0HcNdGVog7PxYXvmI7GAd2K2tm45TxLWi7pEypCBU2klxNnc_8TajtoGHVSV2vM4G503-BXT_gB2p5-dTFMYvPMA2EMK_y9XbvYOY7dPfv&__tn__=*NK-R

