
Supported by

RAPORT
ZERO WASTE

Iași, 2021



Rocanotherworld #6, prima ediție Zero Waste 

Felicitări organizatorilor, partenerilor, 
sponsorilor, voluntarilor și tuturor 
participanților la festivalul Rocanotherworld 
#6 pentru succesul cu care au fost 
implementate obiectivele Zero Waste, pentru 
prima dată în cadrul acestui festival. 

Împreună am reușit să atingem și să depășim 
scopul pe care ni l-am propus pentru ediția 
din 2021!



Despre Rocanotherworld #6, pe scurt

- Ediția a șasea a festivalului s-a desfășurat în aer liber, în perioada 23-27 iunie, și a 
avut pe scenă 15 trupe românești și o trupă din Republica Moldova.

- Eforturile de organizare au presupus și respectarea condițiilor sanitare, fiind 
permis accesul până la 1000 de participanți pe zi. 

- Componenta socială a festivalului din acest an o reprezintă reabilitarea și 
modernizarea școlii din satul Zmeu. 

- În cadrul evenimentului s-au desfășurat o serie de dezbateri cu profesioniști din 
industria evenimentelor și a sustenabilității. 

- Și la această ediție a fost susținută campania „Ai cumva o păturică?”, prin care 
s-au strâns aproximativ 700 de kilograme de mâncare umedă și uscată pentru 
cățeii și pisicile din padocurile ieșene.



Motivația Zero Waste pentru Rocanotherworld #6

Un festival implică foarte multe resurse, iar asta atrage cu sine și foarte multă 
risipă. În fiecare an există alte materiale de promovare, altă identitate, foarte 
multe consumabile, prin urmare foarte multe deșeuri. 

Conform statisticilor la nivel global, festivalurile produc aproximativ 24.000 de 
tone de deșeuri, incluzând sticlele de plastic, resturile alimentare și vestimentare.

Rocanotherworld a avut mereu ca punct de interes responsabilitatea socială 
(prin campaniile umanitare de la fiecare ediție), iar începând cu acest an și-a luat 
angajamentul de festival sustenabil, responsabil față de mediul înconjurător pe 
principii bazate pe prevenire, reutilizare, redesign și reciclare.



Obiective Zero Waste și descrierea implementării acestora

Privind conceptul de Zero Waste am stabilit obiective pe termen scurt, mediu și 
lung, pe mai multe direcții generale, crescând procentual, pe parcursul a 5 ani, 
începând de la această ediție.

Ca obiective generale, ne-am propus:

- Desfășurarea unei campanii de conștientizare privind creșterea nivelului de 
colectare a deșeurilor la nivel local și național.

- Dezvoltarea unei campanii privind comportamentul responsabil și sustenabil al 
oamenilor față de natură.

- Realizarea unui festival folosind principiile de zero waste începând cu 2021, pe 
parcursul următorilor 5 ani.



Obiectivele specifice
au fost alese în funcție de aplicabilitatea 
la caracteristicile festivalului (zonă, 
număr de participanți, logistică și altele)



1. Utilizarea materialelor sustenabile

La această ediție am reușit să înlocuim 
plasticul cu materiale sustenabile și 
biodegradabile în zona de food și bar, 
precum și în producția mobilierului și a 
signalisticii. Utilizarea consumabilelor de 
unică folosință a fost eliminată 
complet. 

↗ Până în anul 2025 se urmărește 
eliminarea definitivă a plasticului. 



2. Folosirea energiei regenerabile și alternative

La Rocanotherworld #6 am folosit 
regenerabilă produsă de panourile 
fotovoltaice pentru 85% din 
iluminatul ambiental.

↗ Până în 2025 se urmărește 
alimentarea întregului festival cu 
energie regenerabilă.



3. Colectarea separată a deșeurilor

În ediția din vara 2021 am colectat 
separat (deșeuri de ambalaj 
reciclabile, biodeșeuri, ulei uzat, 
menajer) peste două tone de 
gunoi. 

↗ Pentru viitor, se urmărește 
continuarea colectării separate, pe 
categorii, conform normelor 
firmelor de salubritate din Iași.



4. Campanie de informare și conștientizare despre comportamentul 
sustenabil și responsabil

Campania de comunicare a festivalului 
Rocanotherworld #6 a a vut o secțiune special 
rezervată mesajelor Zero Waste, care au cuprins 
statistici și explicații despre impactul și  importanța 
acțiunilor sustenabile, atât în rândul beneficiarilor 
direcți (experiența de festivalier responsabil, 
expunerea la acțiunile întreprinse la eveniment), cât 
și pentru beneficiarii indirecți (distribuirea mesajelor 
prin intermediul social media și presă).

↗ Ne propunem să continuăm cu informarea 
comunității despre comportamentul responsabil, nu 
doar în cadrul festivalului, ci și în perioadele dintre 
ediții.
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5. Înlocuirea promovării invazive clasice OOH cu promovarea DOOH 

Comunicarea evenimentului s-a derulat prin 
canale digitale (DOOH), renunțându-se la 
promovarea clasică prin bannere, flyere sau 
panouri publicitare. 

Dacă s-a ales comunicarea pe materiale fizice, 
am ales produse pe care urmează să le 
reutilizăm la următoarele ediții sau care prezintă 
un grad mai mare de degradare (panouri din 
lemn, metal sau fier).

↗ Ne dorim să continuăm promovarea DOOH a 
festivalului și suntem deschiși la orice metodă de 
promovare a evenimentului, prietenă cu mediul 
înconjurător.



6. Prezența vendorilor locali/regionali/naționali 

La Rocanotherworld am avut parte de bere 
artizanală locală și ne-am răsfățat și cu 
produse gătite din ingrediente naturale, 
produse local. De asemenea, am colaborat 
preponderent cu parteneri și furnizori locali, 
încurajând astfel businessurile mici, locale sau 
regionale.

↗ Ne propunem să aducem în festival cât 
mai mulți vendori locali, astfel încât să 
maximizăm expunerea produselor și 
serviciilor autohtone.



Pe lângă obiectivele stabilite inițial am reușit să explorăm și alte 
acțiuni în direcția Zero Waste:

a. Încurajarea transportului alternativ - 
reducerea amprentei de carbon

La intrarea locației evenimentului am montat 
un suport pentru parcarea de biciclete, astfel 
încât participanții la festival să poată ajunge la 
noi fie cu bicicletele, fie cu trotinetele și să le 
poată lăsa în siguranță în grija voluntarilor 
noștri. 

De asemenea, am reușit să stabilim un 
program de rute regulate cu transportul 
public de la cea mai apropiată stație până în 
centrul orașului, până la ora 00.00, în toate 
cele cinci zile de festival.



Pe lângă obiectivele stabilite inițial am reușit să explorăm și alte acțiuni în 
direcția Zero Waste:

b. Asimilarea conceptului și actului 
slow fashion

Pentru participanții la festival am avut 
un serviciu special de personalizare a 
tricourilor vechi, astfel încât să nu fie 
nevoiți să achiziționeze produse noi. 

Multe dintre materialele de producție ale 
festivalului de la edițiile trecute au fost 
reutilizate sau personalizate prin 
vopsire bio.











Rocanotherworld este un festival explorator de muzică, artă, gânduri, oameni și 
idei organizat la Iași începând cu anul 2016 de către Asociația Industrii 
Creative, unul dintre cei mai activi actori pe piața cultural-socială din România, 
și Showberry, promotor de concerte publice și evenimente tematice din 
regiunea de nord-est a României.

Supporting Partner: Kaufland România

Sponsors: Levi9, Ness Digital Engineering, CGM

Partener de mobilitate: Bras

Producători locali: Șapte Coline, Cearfisă, Gramma

Parteneri media: Radio Guerrilla, Music Channel, Adevărul, Zile și Nopți, life.ro, IQads, Suplimentul de Cultură, 
Observator Cultural, Infomusic, Un site de muzică, Best Music, Viva FM, Hit Radio, Ziarul de Iași, Fashion Premium 
Magazine, AltIași, Mavericks Digital, Wink Media
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https://rocanotherworld.com/index.html
https://asociatiaindustriicreative.com/
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