


The best time to plant a 
tree was 20 years ago. 
The second best time is 
now.

old Chinese proverb
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31.869 de 
voluntari 

REALIZĂRI
2011-2017

664.328 de 
puieți plantați

22 de județe
în care am plantat

103
 sponsori

18 ONG-uri care 
s-au alăturat 

inițiativei noastre

207,4 hectare 
împădurite

79 de parteneri din 
administrația publică

1.730 apariții în 
presă



FAPTE BUNE 
PLANTATE ÎN 2017







Pădurea JYSK, 
începutul unei 
tradiții

Plantarea dedicată a 20,000 de puieți 
de plop alb

Implicarea a 1.000 de voluntari 
independenți și angajați JYSK

Împădurirea unei suprafețe de 8 ha, 
în Șotânga, jud. Dâmbovița

20.000 de copaci plantați de JYSK 
România.



"Plantăm Aer" 
Daikin România

Plantarea dedicată a 13,000 de copaci. 
Daikin a plantat câte un copac pentru 
fiecare aparat de aer condiționat vândut în 
perioada 5 iunie – 15 septembrie 2017.

Împădurirea unei suprafețe de 4 hectare de 
teren, în 8 județe din țară, în localitățile 
Sînmihaiu Român (jud. Timiș), Vladimir (jud. 
Gorj), Moinești (jud. Bacău), Peștera (jud. 
Constanța), Jegălia (jud. Călărași), Armășești 
(jud. Ialomița), Cozieni (jud. Buzău), Grecești 
(jud. Dolj).

13.000 de copaci plantați de Daikin 
România.



Pădurea 
sportivilor

”Plantăm fapte bune în România” a pus în 2016 bazele pădurii 
sportivilor, în localitatea Jegălia din județul Călărași, și a continuat să 
o împădurească și în 2017.

420 de voluntari au alergat anul trecut la Semimaratonul București și 
la Maratonul Internațional București din partea PFBRo care a devenit 
astfel Cauză Asociată*, iar alți 20 de voluntari au înotat la Swimathon 
București, grupați în 4 echipe ”Plantatorii subacvatici”, ”Toate frunzele 
sus”, ”Dream Green Team” și ”Culoarul verde”. Fondurile strânse în 
cadrul evenimentelor au fost direcționate către extinderea pădurii 
sportivilor în 2017.

Totodată, ”Plantăm fapte bune în România” a continuat inițiativa de 
strângere de fonduri pe Galantom, una din cele mai populare 
platforme de crowdfunding pentru cei care aleg să o cauză, prin 
donații, în numele sportivilor alergători.

*Cauză asociată: peste 50 de alergători unici la 2 evenimente consecutive și deservirea unui 
punct de hidratare – apa și bureți – cât și o echipă de animație (încurajări pentru alergători),  la 
2 evenimente consecutive.



Green 
Endorsement

”Plantăm fapte bune în România” a continuat campania Green 
Endorsement, care are ca scop conștientizarea importanței 
implicării, ca voluntar, în acțiunile de protecția mediului, precum 
și încurajarea și recunoașterea celor care se implică în astfel de 
acțiuni. 

Voluntarii care au participat la acțiunile de împădurire au primit 
certificatul electronic Green Endorsement, care recunoaște oficial 
în CV voluntariatul realizat în cadrul inițiativei „Plantăm fapte 
bune în România” și îl transformă într-un plus la angajare la 
peste 30 dintre cele mai mari companii din România care sunt 
implicate în campanie.

Peste 2.000 de voluntari au primit în 2017 

certificatul Green Endorsement, 
iar campania va continua și în următorii ani.
 







http://www.youtube.com/watch?v=k0z1viygFe0
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CUM NE VEDE 
COMUNITATEA

























CUM NE POȚI 
SUSȚINE ȘI TU









PARTENERI





















I

MULȚUMIM!

Facebook.com/Plantam
FaptebuneInRomania

Twitter.com/PlantamFB


