
PAȘI PENTRU ÎMPACHETAREA COMPONENTELOR HARDWARE DONATE 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ”TOȚI PENTRU EDUCAȚIE” 

 

Salut, 

Mulțumim pentru sprijinul acordat școlilor din România prin intermediul proiectului ”Toți 

pentru Educație”! 

Pentru că vrem ca procesul de livrare și de diseminare către elevi a materialelor donate de 

tine să meargă cât mai ușor, iată mai jos toate informațiile pe care noi le considerăm 

necesare pentru livrare: 

 

1. Înainte de a împacheta componentele donate, asigură-te că le dezinfectezi! 

2. După ce le-ai dezinfectat, te rugăm să te asiguri că, pe lângă cutia / cutiile în care 

acestea vor fi trimise, ai și folie cu bule de aer care să protejeze donația ta. Sfatul 

nostru este să folosești cât mai multă folie protectoare astfel încât, în cazul 

manipulării mai agresive de către curier a coletului tău, componentele donate să nu 

pățească nimic. Te rugăm să ai grijă mai ales la monitoare, tablete, smartphone-uri 

sau alte componente cu display. 

3. După învelirea în materialul protector, asigură-te că acestea vor fi transportate într-

o cutie rezistentă. Cutia poate fi de carton, dar merită să te asiguri că ea nu are 

crăpături, găuri sau locuri în care aceasta poate ceda pe parcursul livrării. 

4. Dacă ai verificat cutia și totul este în regulă, asigură-te că folosești îndeajuns de mult 

scoci, astfel încât să securizezi toate deschizăturile cutiei. 

5. După aceea, inscripționează coletul / coletele tale cu ”FRAGIL” într-un loc vizibil, 

astfel încât manipulatorii să știe acest lucru în timpul livrării. 

 

Dacă ai ajuns aici, felicitări! Acum coletele tale sunt gata să fie livrate! Dă-ne de veste 

despre donația ta prin intermediul paginii ”Implică-te!” de pe ave-romania.ro și noi te vom 
pune în scurt timp în contact cu directorul școlii la care donația ta va ajunge. 

Ține minte! Procesul de livrare al materialelor tale la școală va fi stabilit împreună cu 

directorul și responsabilitatea de livrare este a ta. 

Pentru orice detalii suplimentare, ne poți contacta la george.lapadat@ave-romania.ro. 

 

Mulțumim că oferi acces la educație copiilor și profesorilor fără resurse din România, 

Echipa AVE 

mailto:george.lapadat@ave-romania.ro

