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Let's Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din
România și face parte din comunitatea internațională Let`s

Do It, World!, cu un total de 190 țări și 60 de milioane de
voluntari implicați în organizarea Zilei de Curățenie Globală,

care împreună au strâns 303 000 tone de deșeuri.
 
 

România a fost cea de-a 4 ţară din comunitatea Let`s Do It,
World!, încă din 2010, care a avut curajul să organizeze o
astfel de acţiune şi este astăzi un model de bune practici

pentru alte ţări de pe întreagă Planetă.



"Începutul lui 2022 ne-a găsit în plin proces de construcție a unor proiecte de impact în
domeniul protecției mediului și a educației de mediu, însă, în februarie a început războiul din

Ucraina, moment în care am decis să ne concentrăm forțele și resursele pentru a veni în
ajutorarea poporului ucrainean aflat în suferință, dar și a colegilor noștri din echipa Let’s Do

It, Ucraina.
Astfel, timp de 2 luni, am organizat transporturi în Ucraina. Nu ne-am gândit că va fi simplu,
am întâlnit multe piedici care au întârziat transporturile către Ucraina, dar am învățat și ne-

am organizat mai bine de la un transport la altul, iar fotografiile care stăteau mărturie că
sprijinul nostru aduce bine și speranță ne emoționau și motivau deopotrivă.

În același timp, anul 2022 a fost unul plin de activitate datorită companiilor care și-au
îndreptat atenția către proiectele cu impact asupra mediului, dorind tot mai mult să își

aducă aportul și să își implice angajații. După o perioadă de pandemie în care multe companii
au sistat activitățile de grup, în 2022 am putut organiza numeroase acțiuni de curățenie cu

impact semnificativ asupra mediului”.
 

Valentin Krancevik, Board Member



Sprijin umanitar

În contextul războiului, Let’s
Do It, Romania! a venit în

ajutorul colegilor din Ucraina 

Mediu și social

Proiecte create cu scopul
de a contribui la o țară în
care oamenii se implică și
sunt parte din schimbarea

pe care și-o doresc,
devenind la rândul lor

inspirație pentru ceilalți

Direcții de implicare

Viziune

O țară cu Zero Deșeuri
aruncate în natură. 



Anul acesta, Ziua de Curățenie Națională a adunat un număr impresionant de voluntari, adulți și
copii. Ne-am bucurat să avem alături de noi oameni de bine, oameni care conștientizează efectele
poluării, produse de depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și care vor să contribuie la o țară

cât mai curată. Ne-am bucurat, de asemenea, să îi avem alături de noi pe colegii coordonatori
județeni, cei fără de care nu am fi reușit de-a lungul anilor să curățăm întreaga țară. Ca în fiecare

an, am avut și colegi noi care și-au manifestat dorința de implicare, au înțeles și au rezonat imediat
cu misiunea noastră, astfel am reușit să organizăm acțiunile de curățenie și să colectăm deșeurile

întâlnite în natură. Și în 2022, am avut parteneri instituționali: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor,
Ministerul Educației. Ministerul Afacerilor Interne, Romsilva și autoritățile publice locale, care au

oferit sprijin în organizarea proiectului. 
Nu vrem să ne oprim aici! Dacă vrei să te implici, urmăreste-ne pe rețelele de socializare sau scrie-

ne. 
 
 
 

Ziua De Curățenie Națională 17.09.2022

Principalele activități

https://letsdoitromania.ro/voluntar/
https://www.euronews.ro/articole/o-zi-de-munca-in-cinstea-naturii-mii-de-romani-au-strans-deseuri-din-natura-in-su


Rezultate

 
160.165 voluntari

1.320.000 kg de deșeuri
colectate într-o zi

188.628 saci cu deșeuri
41 de județe implicate

 
 

https://drive.google.com/file/d/1k_19jX3MaMlTUC2xIA1R07Z6p7dpDzFu/view?fbclid=IwAR3qulMLChn0bmLGAGD_VPzG9y1CzYHZGnBWvihTIWBWszyAHFY9sFppIaw


 

 

Din solidaritate față de colegii noștri din Let’s Do It Ucraina! care ne-au solicitat ajutorul,
atât nouă, cât și celorlalte țări din comunitatea World Cleanup Day, ne-am implicat

extrem de rapid pentru a facilita accesul celor din Ucraina la materialele și alimentele de
care aveau mare nevoie.

Ne-am mobilizat și am făcut publică lista cu materialele necesare primită de la cei
rămași în Ucraina și am lansat o campanie de strângere de fonduri. Ne-au sărit în ajutor

atât persoane fizice, care au donat bani în conturile asociației, dar și companiile
partenere, care au contribuit cu donații în bani și produse.

Colegii din țară s-au mobilizat și ei și și-au îndreptat eforturile și resursele către zonele
de graniță pe unde refugiații soseau în țară.

Spiritul de #doer i-a cuprins și pe o parte din refugiații din Ucraina care si-au dorit sa
mulțumească pentru tot ajutorul primit și au participat ca voluntari la o acțiune de

curățenie.
 

Ajutor pentru Let's Do It, Ucraina!

https://docs.google.com/presentation/d/1EgpN8Jo26rlUSd9ZisH4JyDkOVX37Ote/edit#slide=id.p12


Cum am contribuit:

4 transporturi de 25 de tone, în
valoare totală de 116,837.50 euro,

cu: alimente neperisabile,
echipamente de comunicații,

medicamente, corturi și mâncare
pentru animale, haine călduroase,

saci de dormit care au fost
direcționate către cetățenii

ucraineni.



Acțiuni de curățenie

Acțiuni de curățenie cu
voluntari din 36 de companii

partenere

O acțiune de curățenie cu
voluntari din Ucraina

Partenerierea cu Asociația
Montană Carpați pentru

realizarea unor campanii de
curățenie pe traseele montane

Acțiuni de curățenie cu 

 
 

asociații studențești
 

 
Harta Companiilor care au făcut

curățenie 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1F74ZPpT8V3fZl0XJzu4kFQ1QVJ6pEAI&hl=en&ll=45.66666995596728%2C25.011990532812476&z=7
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1F74ZPpT8V3fZl0XJzu4kFQ1QVJ6pEAI&hl=en&ll=45.66666995596728%2C25.011990532812476&z=7


 

Organizarea unui Team
Building cu tematică

ecologică pentru angajații
unei companii

Knowledge sharing

Trei sesiuni de training
pentru angajați din

companiile partenere;
Susținerea de

comunicări cu ocazia
Zilei Oceanelor cu

scopul conștientizării
situației poluării

apelor



Rezultate 4B
 

15 voluntari 
1633 - notificări primite
1450 - notificări trimise
250   - zone igienizate

 
 

Platforma 4B este un proiect inițiat de Let’s
Do It, Romania! care are scopul de a transmite
informații primăriilor cu privire la depozitele

ilegale de deșeuri din întreaga țară.
Datele referitoare la aceste zone sunt

colectate din aplicația de mobil TrashOut și
validate de o echipă de voluntari Let’s Do It,

Romania!. Platforma generează și trimite
automat către autoritățile responsabile prin
email și fax o sesizare referitoare la zona în

care au fost identificate deșeuri în natură, iar
acestea au un termen de 30 de zile pentru a

curăța zona.

Platforma de sesizări 4B



Apariții media



Cheltuieli lei
1,221,301.97

Sponsorizări în bani lei
842,837.52

Sponsorizări în produse lei
378,464.45

Raport financiar



Parteneri 
Sprijin Let's Do It,

Ucraina!
 



Parteneri 2022
 



Parteneri instituționali
2022

 



Redirecționează
20% din impozitul
pe profit din anul
2022 completand

formularul

Cum te poți implica?
 
 
 
 

Include proiectele
Let’s Do It,

Romania! în bugetul
pentru anul 2023

Fii voluntar în
organizarea

proiectelor Let's Do
It, Romania!

Donează pentru
realizarea

proiectelor!

Redirecționează
3,5% din impozitul
pe venit din anul
2022 completand

formularul

https://letsdoitromania.ro/wp-content/uploads/2022/11/177_OPANAF_1679_2022.pdf
https://letsdoitromania.ro/doneaza/
https://letsdoitromania.ro/wp-content/uploads/2023/01/Formular-35_2022.pdf


ZIUA DE CURĂȚENIE
NAȚIONALĂ 2023

16 septembrie 2023

PLATFORMA DE
SESIZĂRI 4B

LET'S DO IT, RIVER!
LET'S DO IT,

COMMUNITY!

Ce ne-am propus pentru
anul 2023

 
 
 
 

 

LET'S DO IT,
COMMUNITY!

EDUCAȚIE
ECOLOGICĂ ȘI

INFRASTRUCTURĂ
MONTANĂ



#BEADOER

www.LetsDoItRomania.ro

https://www.facebook.com/LetsDoItRO/
https://www.instagram.com/letsdoitromania/
https://twitter.com/LetsDoItRo
https://www.linkedin.com/company/let's-do-it-romania/
https://letsdoitromania.ro/

