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„Let’s Do It, Romania!” 2013 în județul Cluj 

 

Bine v-am regăsit! După două luni de la Ziua Natională de Curățenie, după sesiuni de feedback și după 

evenimentul festiv (14 noiembrie 2013, Hotel Agape, Cluj-Napoca) în cadrul caruia am avut plăcerea să avem 

alături de noi prieteni din intreg județul care cred în acest proiect, ne-am gândit că e cazul să trecem în revistă 

întreaga noastră activitate din 2013 desfășurată în județul Cluj, și să revenim cu un „scurt” rezumat „Let’s Do 

It, Romania!”. Vă invităm să vă așezați confortabil și să împărtășim cele scrise mai jos. 

Cei mai mulţi dintre noi se întreabă, poate, ce este cu „acest” „Let’s Do It, Romania!”, de unde vine şi care este 

menirea proiectului... 

Ca orice mișcare civică (dacă tot vorbim despre una dintre mișcările civice cu cea mai rapidă expansiune în 

istorie), „Let’s Do It, Romania!” se bazează pe un set de valori, obiective bine definite, încercând să-și 

îndeplinească misiunea/scopul care rezidă din viziunea întregii echipe, din idealul pentru care luptăm și în care 

suntem încrezători (ne dorim să fim parte a unei comunități care iși identifică în mod responsabil și moral 

propriile obiceiuri în relația cu mediul înconjurător). În particular, scopul nostru, celor care ne-am reunit 

forțele pentru a pune bazele “Let’s Do It, Romania!” în 2013 (în județul Cluj),  este de a promova în rândul 

comunității din care facem parte un comportament civic, ecologic și responsabil, ajutând la dezvoltarea unui 

mediu propice pentru păstrarea curățeniei în arealele naturale din județ, prin proiecte durabile și eficiente. 

Pentru îndeplinirea scopului, am definit la începutul anului 2013 un set de obiective pe care le avem în vedere 

și care reprezintă piatra de temelie a echipei de organizare (în cazul în care consideri că suntem pe aceeași 

lungime de undă, nu ezita să ne scrii): 

 încurajarea dezvoltării unei infrastructuri care să poată susține colectarea selectivă atât în județul 

Cluj cât și la nivel national; 

 îmbunătățirea procesului de monitorizare a deșeurilor amplasate ilegal pe raza județului Cluj dar și 

la nivel național; 

 susținerea unui proces de educare coerent în rândul comunităților din județul Cluj cu privire la 

adoptarea unui comportament civic și responsabil față de mediul înconjurător; 

 facilitarea procesului de comunicare între cetățean și autoritățile responsabile de probleme legate 

de protecția mediului înconjurator. 

Revenind la valori, ne identificăm cu: respect pentru natură, respect față de colegi, corectitudine, 

transparență (inclusiv “sharing” de cunostiințe și invățături utile), consecvență și încredere reciprocă. 

Având toate aceste „ingrediente” am pornit la drum cu gândul că vom mai trage încă un semnal de alarmă pe 

28 septembrie 2013, care să fie conștientizat de cât mai mulți dintre noi.  

Natura strigă în fiecare zi dupa ajutor și avem datoria morală să acționăm în consecință. 

Așadar, începând cu aprilie 2013 am dat startul la recrutări atât pentru a consolida echipa de coordonare cât și 

în ceea ce privește reinventarea întregii echipe pe fiecare departament în parte. Prima întâlnire oficială din 

2013 cu voi, cei care ne-ați urmărit pe parcursul tuturor celor 4 ani – începând cu ediția 2010 – a avut loc într-

un cadru muzical creat cu migală și multă răbdare, Electric Castle, „pus în scenă” în perioada 21-23 iunie 2013.  

După câteva zile de vreme bună și oameni faini în echipă, am demarat sesiunea de cartări, care s-a desfășurat 

în județul Cluj începând cu luna iulie 2013. Credem că toate comunităţile din judeţul Cluj au de câstigat un plus 

de valoare socială în cazul în care societatea civilă se implică activ în procese de cartare, monitorizare și 

sesizare a deșeurilor amplasate ilegal în natură, atât în cadrul sesiunilor organizate de cartare cât şi în mod 

individual.  

http://goo.gl/frsm5r
http://letsdoitworld.org/about
http://letsdoitworld.org/about
https://www.facebook.com/events/274170302718419/
https://www.facebook.com/events/553871781336891/
http://blog.letsdoitromania.ro/uncategorized/povestea-electric-castle/
https://www.facebook.com/events/506202809453657
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A urmat una dintre cele mai mari provocări: cu ajutorul Consiliului Județean Cluj și a Prefecturii Cluj am reusit 

să organizăm întâlnirea anuală “Let’s Do It, Romania” cu primăriile din județul Cluj, în data de 24 iulie 2013. Au 

răspuns invitației noastre 36 de primării din totalul de 81 existente în județ, implicându-se efectiv în cadrul 

“Let’s Do It, Romania!” nu mai mult de 24 dintre acestea.  

Începând cu luna august 2013, odată cu integrarea noilor colegi de echipă, am demarat procesul de contactare 

a partenerilor, având în prim plan ideea organizării unei zile oficiale de cartare, dorind să evidențiem prin 

aceasta importanța sesiunilor de cartare pentru Ziua Natională de Curățenie. Totul a decurs corespunzător, iar 

după sesiunea de cartare din 31 august 2013, pe care am organizat-o împreună cu Topcar Transilvania, 

Compexit Trading, Time4News și Money Street, cu sprijinul Farmec și Starbucks Coffee am intrat într-o lună 

hiperactivă.  

Septembrie 2013 a fost pentru noi o provocare, dar una pe care am așteptat-o cu drag, o provocare care, în 

cele din urmă, ne-a adus bucurie și experiențe plăcute. 

Plini de entuziasm și de dorința de a reda o vizibilitate și mai mare proiectului „Let’s Do It, Romania!”, am 

pregătit un concurs de fotografie, intitulat „Let’s Capture Cluj!”, care a depășit așteptările concurenților. 

Perioada de înscrieri (29 august – 12 septembrie 2013) ne-a dat emoții dar, din nou, munca în echipă (în mod 

susținut și cu perseverență) a arătat faptul că lucrurile se rezolvă, „ingredientul” de bază fiind IMPLICAREA. Am 

pregătit acest concurs (gândit ca un concurs foto de tip maraton) în urma unui brainstorming intern, care ne-a 

făcut să credem că această idee poate veni cu un suflu nou și poate genera valențe pozitive proiectului „Let’s 

Do It, Romania!”. Ne-am bucurat că așa a și fost. 

Cu ajutorul prietenilor noștri, Yellow Store, Asociația Photo Romania și Shto College Bar, am reușit să creăm 

un mediu propice pentru desfășurarea concursului. Ne-am bucurat că a ieșit frumos și că premiile au fost 

acordate în urma unei sesiuni de jurizare obiective. Juriul, format din Sebastian Vaida (Photo Romania 

Festival), Petrina Irimie (Yellow Store), Camelia Burduja (Camelia Burduja Photography) și Mihai Giurgiu 

(Asociația pentru Turism Activ Cluj), a stabilit un set comun de criterii, după un regulament bine definit, care a 

fost propus în ziua concursului, fiecărui participant. Castigătorii concursului au fost: 

 Premiul I: 199 puncte - Verdeș Iancu - DSC03556.JPG, Tricou Lowepro negru și geantă Urban Photo 

Sling 250 (black) 

 Premiul al II-lea: 194 puncte - Stancu Dora - DSC_3333.JPG, Tricou Lowepro portocaliu și Geantă 

Passport Sling (black) 

 Premiul al III-lea: 185 puncte - Sfârlea Sorin - DSC_4977.JPG, Creion de curatare Lenspen Original și 

Microfibra Fog Klear 

Toate pozele (codificate și necodificate) pot fi vizualizate accesând link-ul: detalii concurs>>> 

Septembrie a continuat, am mers mai departe, următorul nostru scop fiind desfășurarea în bune condiții a Zilei 

Naționale de Curățenie astfel încat 28 septembrie 2013 să NU fie o zi ca oricare alta pentru cei care au spus 

DA apelului nostru la IMPLICARE.  

În dimineața zilei s-au stabilit mai multe puncte de întâlnire pe raza județului Cluj (detalii AICI>>>), voluntarii 

au primit saci și mănuși plecând ulterior spre locațiile cu mormane alocate. Ne-a bucurat faptul să vedem că 

unele grupuri de voluntari și-au alocat mormanele online și au ieșit la curățenie fără să mai treacă pe la 

punctul de înregistrare – asta înseamnă ca s-a format deja o cutumă în rândul clujenilor în a-și mobiliza 

prietenii și a merge împreună cu ei la curățenie, cu propriul mijloc de transport. Ar trebui că astfel de 

mobilizări de voluntari pentru cauze de bun simț și în armonie cu natura să fie luate ca exemplu și de către cei 

sceptici.  

Puteți urmări totodată, un set de imagini reprezentative „Let’s Do It, Romania!” – 28.09.2013 

http://blog.letsdoitromania.ro/uncategorized/fii-responsabil-hai-la-cartare-in-judetul-cluj/
http://www.letsdoitromania.ro/noutati/concurs-foto-cluj
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/W8Tv6DwNZ6/Criterii%20de%20jurizare%20-%2014%20sep.docx
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/9zmTl44-od/Regulament%20Let%27s%20Capture%20Cluj%202013.pdf
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/edpZqbOLRR/Fotografii%20concurs%20-%20necodificate/VERDES%20IANCU%20KX019#lh:null-T1.JPG
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/gxPAPKvrlp/Fotografii%20concurs%20-%20necodificate/STANCU%20DORA%20KX008#lh:null-R2.JPG
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/i84CAapiDv/Fotografii%20concurs%20-%20necodificate/SFARLEA%20SORIN%20KX013#lh:null-P2.JPG
https://www.dropbox.com/sh/ijl14ye5uy6djn9/RlfxOveb3a
http://us7.campaign-archive1.com/?u=25cf782319986c7eebd20e778&id=ec3e8641fc&e=8f0f947e75
http://goo.gl/DSe3Bn
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Și iată că s-a făcut început și sfârșit pentru acest rezumat, prin intermediul căruia dorim să comunicăm cifrele 

de anul acesta și să mulțumim partenerilor noștri care nu au precupețit niciun efort să creadă într-un proiect 

care face parte din una dintre mișcările civice cu cea mai rapidă expansiune la nivel internațional – World 

Cleanup. 

Așadar cifrele ne spun: 

 3899 voluntari implicați în sesiuni punctuale de curățenie (pe baza mormanelor alocate) în județul Cluj 

o Am lucrat cu alocări de mormane având o bază de 535 mormane identificate (+ necurățate) în 

cadrul sesiunilor din perioada 2010 - 2012 și 31 mormane noi identificate în 2013, din care am 

alocat în total 81 pentru 28 septembrie 2013; în perioada 2010-2012 s-au curățat în total 384 

mormane de pe raza județului Cluj, care au fost considerate curățate la începutul perioadei de 

alocări. Întreaga situație e preluată din Aplicația care se dorește a pregăti Registrul Național al 

Deșeurilor din România. 

o Zonele avute în vedere pentru 28 septembrie 2013 au fost: Cluj Napoca (Hoia, drumul Sfantu’ 

Ion, Pădurea Făget, colonia Sopor, Strada Oașului, Strada Fânațelor - în spatele 

supermarketului Real, Dâmbul Rotund, Valea Gârbăului - poligonul militar, Aleea Detunata, 

Strada Cosminului), Mera, Aluniș, Așchileu, Băișoara, Câmpia Turzii, Cașeiu, Ceanu Mare, Dej, 

Beliș, Feleac (Pârtie + casele Micești), Florești, Gherla, Catina, Chinteni, Mociu, Valea Ierii, 

Baciu, Aghireșu, Palatca, Turda, Gilău, Sânpaul, Aiton, Apahida cu Sânnicoara și Mințiul Gherlii. 

 6646 saci colectați (adica 665 MC deșeuri – calculat la saci a câte 120 l fiecare) de către voluntari și 

lăsați la marginea drumurilor de acces pentru a fi colectați de salubrizori la solicitarea autorităților 

legal responsabile, din care: 

o 5803 – general 

o 595 – nereciclabil 

o 248 – reciclabil 

 

Mulțumim sponsorilor „Let’s Do It, Romania!” din județul Cluj: 

 

 

  

 
 

 

   

Vasp Com S.R.L. 
  

 

 
 

http://letsdoitworld.org/
http://letsdoitworld.org/
http://letsdoitworld.org/
http://app.letsdoitromania.ro/home.jsf
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Mulțumim partenerilor noștri: 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

Totodată vrem să mulțumim instituțiilor care au fost alături de noi în 2013: 

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului – Cluj 

 Agenția pentru Protecția Mediului Cluj 

 Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă "Someș - Tisa"  

 Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

 Primăria Municipiului Cluj-Napoca 

 Consiliul Județean Cluj 

 Instituția Prefectului Județului Cluj 

 Garda Naționala de Mediu - Comisariatul Județean Cluj 

 Penitenciarul Gherla 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj 

 Gruparea de Jandarmi Mobilă "Cluj-Napoca" 

 

Felicităm și încurajăm la cât mai multe evenimente de acest gen toți reprezentanții companiilor care au 

implicat voluntari în această acțiune, toți profesorii și toate școlile care i-au mobilizat pe cei mici pentru încă o 

zi națională de curățenie, persoanele responsabile din cadrul primăriilor din județ care au ajuns să înțeleagă 

proiectul „Let’s Do It, Romania!”, salubrizorii care s-au implicat cu dorința de schimbare. 

 

Mulțumim din suflet tuturor Stakeholder-ilor „Let’s Do It, Romania!” fără de care elementele de bază ale 

acestui proiect nu ar fi putut fi diseminate în randul entităților implicate. 

 

Echipa „Let’s Do it, Romania!” Cluj 

P.S. Tineți aproape, vă vom face cunoștința în urmatoarele zile cu CREZUL „Let's Do It, Romania!”, frământat și 

dospit de munca atâtor oameni faini, care au facut realitate dintr-un vis. 

https://www.facebook.com/dgaspccluj
http://apmcj.anpm.ro/
http://www.rowater.ro/dasomes/default.aspx
http://www.isjcj.ro/
http://www.primariaclujnapoca.ro/
http://www.cjcluj.ro/
http://www.prefecturacluj.ro/
http://www.gnm.ro/sitenou/cj_prim.php?idpoz=214
http://anp.gov.ro/web/penitenciarul-gherla
http://www.djstcluj.ro/
http://www.jandarmeriamobilacluj.ro/

