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„Plantăm fapte bune în România”
este o inițiativă amplă de împădurire la 

nivel național ,  bazată pe voluntariat. În

2013, „Plantăm fapte bune în România” a 

primit Înaltul Patronaj al Alteței Sale 

Regale Principesa Margareta a României.



„Pinii și brazii sunt foarte comuni pe munți. Mai sunt apoi
fagi, arțari, ulmi și frasini de diferite soiuri, tei, plopi, nuci și
duzi albi și nu numai. Pădurile formate de acești copaci
falnici sunt pline de nenumărate soiuri de păsări cântătoare.
Viersul privighetorii e mai dulce și mai des auzit în pădurile
din Țara Românească decât în orice altă parte a Europei și
melodia sa sporește încântarea ce o simți călătorind prin
această țară în frumoasele seri de vară”, scria acum două
secole englezul Thomas Thornton despre pădurile românești.
„Printre ceasurile fericite ale vieții mele sunt acelea petrecute
în pădure”, scria și istoricul pădurilor românești, Constantin
Giurescu, în urmă cu mai bine de patru decenii.

Purtăm pădurile noastre în minte, în suflet și lor le datorăm
existența (aer, lemn, fructe etc.) trecută, prezentă și viitoare.
Azi simțim cu toții că suntem îndatorați acestora și că
drumul spre o comuniune benefică tuturor cu întreaga natură
este lung și anevoios. Dar necesar. Veșnicia se naște și în
pădure! În toți acești ani, misiunea noastră a fost și încă este
aceea de a planta păduri și de a crește împreună cu ele.
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Pădurea JYSK, 
începutul unei tradiții
JYSK România a continuat tradiţia faptelor bune,
fiind partener oficial al „Plantăm fapte bune în
România” şi în 2018. Doi ani la rând, angajaţii au
participat, ca voluntari, la acţiunile de împădurire
din Şotânga, judeţul Dâmbovița.

„Pădurea JYSK” este realizată exclusiv prin
implicarea companiei scandinave și a angajaților
acesteia, iar în cei doi ani de parteneriat au fost
plantați 30.000 de puieți.

Echipa „Plantăm fapte bune în România" va
monitoriza, va completa și va îngriji suprafața
împădurită.

Citește mai multe informații 
despre campania JYSK

http://www.plantamfaptebune.ro/padurea-jysk-devine-traditie-prin-implicare-si-perseverenta/


Alex Bratu
Country Manager JYSK 
România și Bulgaria

„A fost cel de-al doilea an în care am plantat

Pădurea JYSK de la Șotânga. Prima acțiune de

plantare la care am participat a fost ceva inedit

pentru noi, pentru că nu știam exact ce înseamnă

a împăduri. A doua oară am venit mai pregătiți,

am știut la ce să ne așteptăm și, în plus, am avut

alături de noi mai mulți colegi din magazine și de

la sediul central. De fiecare dată ne-a plăcut

atmosfera, energia voluntarilor și faptul că mulți

au venit cu prietenii, familia și copiii”.



Acțiune plantare Pădurea JYSK, noiembrie 2018



https://www.youtube.com/watch?v=OcuPAekREJA
https://www.youtube.com/watch?v=OcuPAekREJA


Bergenbier
„Răcorim România”
50.000 de puieți forestieri de conifere au
fost plantați anul trecut în cadrul campaniei
„Te răcorești și reîmpădurești”, inițiată și
finanțată de Bergenbier și realizată cu
ajutorul „Plantăm fapte bune în România”,
Ocolului Silvic Abrud și Primăriei Rîu de
Mori.

În primăvara anului 2018, la Bucium, în an
centenar, pe o suprafață mică , s-a plantat în
forma hărții României. În 2019, Bergenbier și
„Plantăm fapte bune în România” vor planta
încă 50.000 de puieți de conifere.

Citește mai multe informații 
despre campania Bergenbier

http://www.plantamfaptebune.ro/bergenbier-planteaza-50-000-de-brazi-in-trei-zone-din-vestul-romaniei/




Mihaela Mocanu
Brand Manager Bergenbier

În 2017, am lansat misiunea Bergenbier de a „răcori

România”, iar plantarea brazilor a fost o etapă

naturală de îndeplinire a acestei misiuni ambițioase.

Inspirația pentru berea răcoritoare ne-a venit din

natură, iar pentru că brazii ne asigură răcoarea la

munte, am decis să dăm înapoi naturii o parte din

această inspirație prin plantarea a 50.000 de brazi.

Ne-am îndreptat către cineva cu experiență și așa

am ajuns la colegii de la „Plantăm fapte bune în

România”. A fost o energie foarte faină din partea

tuturor. Toți erau cu zâmbetul pe buze si spuneau:

„Pun și eu un nume brăduțului acesta pentru tatăl

sau fiul meu sau pentru cineva drag”. A fost o dublă

satisfacție: o dată că te-ai mobilizat și te-ai implicat

în acțiune și, apoi, că rămâne ceva în urma ta,

valoros pentru generațiile următoare.



Acțiune plantare Bergenbier ,  aprilie 2018



https://www.youtube.com/watch?v=lhXbzEPgZZY
https://www.youtube.com/watch?v=lhXbzEPgZZY


Daikin România,
„Noi plantăm copaci, tu 
colecționezi aer curat”
Pentru al doilea an consecutiv, Daikin România
a susținut acțiunile de împădurire organizate de
„ Plantăm fapte bune în România”.

După succesul acțiunii din 2017, în urma căreia
au fost plantați 13.000 de puieți, în 2018, sub
sloganul „Noi plantăm copaci, tu colecționezi aer
curat”, Daikin România a făcut încă un pas spre
redobândirea echilibrului naturii prin programul
de responsabilitate socială „Plantăm Aer”,
contribuind cu peste 6.000 de puieți forestieri la
împădurirea mai multor terenuri din țară.
Pentru al doilea an consecutiv, compania a
susținut financiar și cu voluntari acțiunile de
împădurire din luna noiembrie.

Citește mai multe informații
despre campania Daikin

http://www.plantamfaptebune.ro/plantam-aer-programul-de-responsabilitate-sociala-dezvoltat-de-daikin-romania-continua-cu-experiente-autentice-din-inima-naturii/




Daniel Vasile
Managing Director Daikin 
România

Pentru al doilea an consecutiv, ne-am

alăturat bucuroși inițiativei „Plantăm fapte

bune în România”, ducând mai departe

succesul programului nostru de suflet,

„Plantăm Aer”. 2018 a fost anul în care am

plantat mii de puieți și am „colecționat” aer

curat alături de o mulțime de oameni

pasionați de natură. Entuziasmul și

implicarea lor, împreună cu organizarea

impecabilă a acțiunilor de plantare,

reprezintă o doză de motivație și o

provocare de a reveni pe teren în număr și

mai mare în 2019.



Acțiune plantare Daikin România,  noiembrie 2018



https://www.youtube.com/watch?v=H5Jviiio0x8
https://www.youtube.com/watch?v=H5Jviiio0x8


PĂDUREA SPORTIVILOR
Pădurea Sportivilor este un proiect pornit în 2016, prin care
fondurile strânse de voluntari la diverse evenimente sportive
sunt direcționate către plantarea unor păduri dedicate. În 2016 și
2017 am plantat în localitatea Jegălia din județul Călărași.

În 2018, 480 de voluntari au alergat la Semimaratonul București și
la Maratonul Internațional București, iar alți 15 voluntari au
înotat la Swimathon București, grupați în 3 echipe „Plantatorii
subacvatici”, „Toate frunzele sus” și „Culoarul verde”. Fondurile
strânse în cadrul evenimentelor vor fi direcționate către
extinderea Pădurii Sportivilor, în 2019, în localitatea Topoloveni
din județul Argeș.

Totodată, continuăm inițiativa de strângere de fonduri pe
Galantom, una din cele mai populare platforme de crowdfunding
pentru cei care aleg să susțină o cauză, prin donații, în numele
sportivilor alergători.



RAPORT 
FINANCIAR





CUM NE VEDE 
COMUNITATEA



Oana Belciuganu
Director Marketing și Comunicare
CEC Bank

În toamna anului trecut am participat la o acţiune pe care ne-o

doream de mult, ca parte a politicii noastre de CSR, anume

plantarea de stejari, stejarul fiind simbolul nostru după

rebranding-ul din 2008. Ce am apreciat cel mai mult la ceea ce ne-

au propus cei de la „Plantăm fapte bune în România” a fost că nu

au ales terenuri populare, ci terenuri cu o istorie mai puţin fericită.

De exemplu, terenul pe care am plantat noi a fost o groapă de

gunoi pentru materiale de construcții, deci un teren compromis,

foarte greu de lucrat.



Magda Cristescu
Director Executiv
Fundația FAN Courier

Plantarea copacilor și a arbuștilor decorativi este una dintre cele mai

ușoare și durabile metode prin care putem ajuta natura, dar și pe

noi. Avem nevoie de copaci pentru a respira un aer mai curat, pentru

a ne adăposti la umbra lor de arșița verii și, unde mai pui că un peisaj

(fie el chiar urban sau industrial) arată înzecit mai bine

dacă este înconjurat de verdeață.

Am participat cu drag și entuziasm la plantarea copacilor din jurul

noului HUB FAN Courier și mă pot lăuda că, împreună cu restul

voluntarilor FAN Courier, am transformat un peisaj fără viață într-

unul care te îndeamnă la relaxare.



Tal Lahav
CEO Sixt Group România

Pentru SIXT Group România, rezultatele în business nu sunt tot

ceea ce contează. Sprijinul oferit comunității și susținerea

educației sunt valori care fac diferența. În urmă cu doi ani, am

creat platforma #AlwaysYesToEducation, cu obiectivul de a ajuta

copiii aflați în dificultate prin susținerea programelor sustenabile

pentru o educație durabilă. Voluntarii noștri au fost implicați în

diferite inițiative, pornind de la educația zilnică a copiilor din

familii defavorizate, participarea activă la orele de educație rutieră

din școlile primare, până la munca în echipă, alături de copii,

pentru plantarea de copaci și protejarea naturii. Toate acestea vor

continua și în 2019.



Bogdan Candrea
Managing Director Forest Design

În contextul zbuciumat al societății, în care există mult zgomot

referitor la subiectul pădurilor din România, considerăm că doar

prin implicare poți face diferența. Ca parte a viziunii noastre,

înțelegem că inovarea și dezvoltarea ne ajută să identificăm

acel echilibru între resursele extraordinare pe care ni le oferă

natura și cerințele societății moderne. Am apreciat inițiativa

PFBRo de a planta pe terenuri degradate și ne-am bucurat că am

putut să ne implicăm prin realizarea proiectelor tehnice.



Ioana Căruțașu
Înotător fundraiser Swimathon 2018

Când am primit invitația de a mă alătura inițiativei PFBRo, am

fost extrem de fericită să aflu că pot face ceva pentru natură

mai departe de acțiunea de plantare în sine. Mai participasem

la acțiunile de plantare în trecut și a fost o bucurie pentru mine

ca de această dată să mă implic și în strângerea de fonduri. Am

avut așteptări foarte mari la început și mă așteptam să strâng

foarte mulți bani pentru această cauză în care cred. Am simțit

o oarecare dezamăgire, însă, treptat, mi-am recalibrat

așteptările și am reușit să strâng mai mulți bani decât îmi

propusesem. Cu siguranță vreau să repet experiența!



IMPLICĂ-TE
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MULȚUMIM!


