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Proiectul “Let’s do it!” continua si anul acesta in Maramures. Ziua curateniei generale a fost
stabilita pentru 16 mai, data la care voluntarii implicati in proiect spera sa mobilizeze cat mai
multi oameni pentru colectarea gunoaielor.
Pana atunci, tinerii incearca sa identifice
zonele cu probleme din judet pentru a stabili traseele pe care se va actiona.

Este al cincilea an cand in judetul nostru se deruleaza actiunea de ecologizare generala “Let’s
do it!”. Organizatorii, in principal tineri, care activeaza in organizatii nonguvernamentale isi
doresc sa implice in actiune, si in acest an, un numar cat mai mare de maramureseni.

„Noi ne-am gandit ca anul acesta sa tinem ziua de curatenie in 16 mai si asteptam un numar
minim de 8.500 de voluntari in tot judetul, atat elevi si studenti, cat si oameni care lucreaza.
Dorim sa avem un simt civic in acest judet si sa mobilizam cat mai multa lume”, a declarat, la
conferinta de lansare, Miradona Balog, coordonatorul proiectului la nivel judetean.

Ca si in ceilalti ani, administatia publica locala, dar si cea judeteana, precum si diferite institutii
sprijina initiativa ecologica a tinerilor.

„Prezenta voastra in judet, nu numai in Baia Mare, poate ii va determina pe multi dintre ei sa
inteleaga de ce nu e bine sa arunce gunoaiele pe rauri, pe ses sau in padure, in locurile pe care
le numim de agrement”, au fost cuvintele prefectului judetului, Anton Rohian.

„O sa dorim totodata sa realizam si o harta a deseurilor la nivelul Baii Mari si la nivelul judetului,
daca se poate. Sa reinnoim sau sa operationalizam procedura de cartare privind identificarea
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mormanelor de deseuri. Chiar dorim sa cream un imn particularizat al Maramuresului”, a spus
Silvia Pop, coordonator Garda Ecologica Baia Mare.

Organizatorii isi propun sa acopere o arie cat mai mare din judet, sa mentina curatenia si dupa
data de 16 mai dar si sa monitorizeze zonele curatate in anii precedenti.

„Impreuna putem face orice, chiar si sa schimbam lumea. Acesta find si mesajul nostru catre
voluntari. 100 de tari si milioane de voluntari vor participa la cea mai mare actiune de curatenie
la nivel global. Vino si tu sa facem curatenie intr- singura zi in tot judetul. Motto-ul nostru de anul
acesta va fi <<Schimbam lumea impreuna>>”, a fost mesajul uneia dintre voluntarii implicati in
organizare, Iulia Moldovan.

„Vom asigura indrumarea participantilor voluntari la aceasta campanie, pe traseele montane, in
zonele geu acesibile. Va putem informa si sprijini, de asemenea, la realizarea acelei harti a
deseurilor, deoarece cunoastem bine toate zonele judetului nostru”, a declarat si Mirela Cocian,
purtator de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Maramures.

Anul acesta, doar doua judete din Romania, Maramures si Timis, si-au asumat organizarea
actiunii de curatenie generala. In anii precedenti, la actiunea “Let’s do it!” din judetul Maramures
au participat 750.000 de voluntari si s-au strans peste 1.500.000 saci de deseuri.
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