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Suntem Plantăm  
fapte bune în România, 

o inițiativă amplă  
de împădurire la nivel 

național, bazată  
pe voluntariat,  

sub Înaltul Patronaj  
al Majestății Sale 

Margareta, Custodele 
Coroanei române.



Premii

Best Hack for the
“Yahoo Open Hack Europe”

(2011)

Social GoodProud Restarter
Restart Romania 

(2011)

1st Prize
Civil Society Gala 

“Environmental Section”

(2012)

The Goal
of EUROPA FM

social network competition

(2012)

Best Practice
Social Responsibility Project

at JCI Romania

(2012)

1st Prize
National Volunteer Gala

Environmental Protection Section

(2012)

Golden Drum
in Activation Category

Golden Drum Advertising Festival

(2016)

2nd Prize
CSR Romanian Awards
Environment Category 
“Daikin, we plant air!” 

(2018)

for Green Endorsement in the section

(2011)

3rd Prize
CSR Romanian Awards
Environment Category 
“Daikin, we plant air!” 

(2019)

3rd Prize
Romanian CSR Awards

Categoria MEDIU 
“JYSK Romania - Padurea JYSK” 

(2019)

3rd Prize
Civil Society Gala  

“Environmental Section”

(2019)

3rd Prize
Civil Society Gala  

“Volunteering Projects and Campaign”

(2019)

Eco-education
Itsy Bitsy

(2020)

Award



10 ani de  
fapte bune
De 10 ani creștem împreună  
pădurile României.  
Cu fiecare puiet plantat am sădit  
păduri pe care le vedem deja  
de la distanță. Am plantat peste  
1,5 milioane de puieți în 10 ani,  
alături de zeci de mii de voluntari, 
susținători și parteneri, și așteptăm 
nerăbdători următorul deceniu.

2020 ne-a arătat cât de important este 
să avem un plan B atunci când apar 
situații neprevăzute. Așa am reușit să ne 
adaptăm rapid la contextul pandemiei 
și să ne continuăm misiunea. Am avut 
grijă de cei care și-ar fi dorit să fie 
alături de noi și am înlocuit acțiunile 
de plantare bazate pe voluntari cu 
plantări desfășurate în siguranță 
prin intermediul zilierilor și folosind 
echipamente mecanizate.

1.520.890
PUIEȚI

401
HECTARE

43.744
VOLUNTARI

2.049
APARTIȚII  
ÎN PRESĂ

164
SPONSORI

128
PARTENERI ÎN 
ADMINISTRAȚIE

33
JUDEȚE

https://youtu.be/bE19vnWUOG8


Fapte bune 
plantate

în 2020 Pepiniera PFBRo

2020 a fost cel mai bun an pentru împădurire din perspectiva 
numărului de puieți plantați. În contextul pandemiei de 
Covid-19, am ales să privim spre viitor și să ne adaptăm 
condițiilor actuale care impun distanțarea socială. Acțiunile din 
2020 ne-au demonstrat puterea comunității noastre create în 10 
ani de activitate și parteneriate puternice. Am reușit să mergem 
mai departe într-un nou context, dar nu înseamnă că vom 
continua mereu așa. Ne este dor să ne întoarcem cu toții la 
plantat și să simțim din nou energia care se naște într-o echipă, 
așa că de-abia așteptăm să im din nou împreună.

Tot în 2020,  
ne mândrim cu noua 
pepinieră care a luat 

naștere pe un teren de 
12.500 mp din Vernești, 
în județul Buzău, unde 

am însămânțat primele 
două specii pe care 

pepiniera le va produce: 
stejar roșu (Quercus 
rubra) și mesteacăn 

(Betula pendula). Cu 
sprijinul Gebrüder 

Weiss, FAN Courier 
și JTI, pepiniera are 

astăzi și un spațiu de 
depozitare. Proiectul 

este la început de 
drum și are nevoie de 

susținere pentru  
a-și putea atinge

potențialul.

503.760
DE PUIEȚI PLANTAȚI

114
HECTARE

15
JUDEȚE

30
SPONSORI

O PEPINIERĂ

12.500 MP

DOUĂ SPECII 
DE COPACI  

DEJA 
PLANTATE



2020 a fost al patrulea an în care 
alături de JYSK am continuat 
plantarea în „Pădurea JYSK”.  
26.000 de puieți au prins rădăcini în 
2020, în zone pitorești, cu potențial 
turistic: Sohodol, Abrud și Avram 
Iancu, din județele Alba și Cluj.  
Alți 56.000 de puieți au fost plantați 
în cadrul acestui proiect între  
2017 și 2019.

Pădurea 
JYSK crește

https://www.youtube.com/watch?v=_SB1zqMvOLg


Bergenbier, berea inspirată din 
natură, a continuat să răcorească 
România și să planteze brazi în 2020.  
Peste 50.000 de puieți de brad, 
molid și larice au prins rădăcini 
la Sohodol și Câmpeni, în județul 
Cluj, la Bucium și Avram Iancu, în 
județul Alba, precum și în Băiuț, 
Maramureș. Prin implicarea Echipei 
naționale de răcorire, formată din 
consumatorii Bergenbier care susțin 
campania, am reușit să extindem 
pădurile României. În 2018 și 2019 au 
fost plantați 100.000 de puieți  
de conifere.

Bergenbier 
răcorește 
România



Unilever 
plantează 
bine
În 2020, Unilever a lansat 
campania „Tradiția de a face 
bine”, prin care a împădurit 
alături de Plantăm fapte bune 
în România.  
150.000 de puieți au fost plantați 
la Mârșani, județul Dolj, Romoș, 
județul Hunedoara, și în Garoafa, 
județul Vrancea. 
Plantările continuă, iar până la 
finalul anului 2022 Unilever va 
planta în total 300.000 de puieți.

https://www.youtube.com/watch?v=oWWaq2csRz8


Pădurea 
Dedeman
Dedeman este unul dintre 
partenerii longevivi ai cauzei 
Plantăm fapte bune în 
România. Împreună am plantat 
prima pădure Dedeman, în 
Moinești, județul Bacău, pe 
o suprafață de 10 hectare,
acoperită cu 50.000 de puieți
de pin, molid și paltin.
În 2021, Dedeman va ajuta la
plantarea unei noi păduri în
România.



România 
plantează 
pentru mâine

Țara lui Andrei

Plantăm fapte bune în România 
este partener OMV Petrom în 
proiectul „România plantează 
pentru mâine”, împreună cu alte 
ONG-uri de mediu. 
În 2020, au fost plantați 178.000 
de puieți forestieri pe o suprafață 
de 42.7 hectare în 18 localități din 
11 județe. În 2019, Plantăm fapte 
bune în România și OMV Petrom 
au împădurit împreună  
3 hectare cu 15.000 puieți de 
salcâm în localitatea Mârșani, 
județul Dolj.

https://www.youtube.com/watch?v=ww79_PSmaZE


40.648 €
SERVICII TERȚI

9.584 €
UNELTE

2.401 €
FACILITATE FISCALĂ  

(2% ȘI 3,5%)

969.845 €
VENITURI TOTALE

879.942 €
SPONSORIZĂRI 
ȘI DONAȚII 1.014.398 €

CHELTUIELI TOTALE

541.710 €
ÎNTREȚINERE PLANTAȚII 
ȘI ÎMPĂDURIREA 
TERENURILOR NOI

39.860 €
CONSUMABILE

12.798 €
COMBUSTIBIL ȘI 
TRANSPORT

4.493 €
CAZARE ÎN VIZITE DE LUCRU

4.002 €
AUDIT25.454 €

ALTE CHELTUIELI

56.059 €
TVA NEDEDUCTIBIL

208.512 €
SALARII, TAXE ȘI IMPOZITE

71.278 €
PUIEȚI

Raport  
finaciar 
2020

87.350 €
ACTIVITATE  
ECONOMICĂ



DE FAPTE BUNE ÎN 10 ANI 
VREI SĂ TE IMPLICI?



Nu lăsa banii tăi să se risipească! 
Redirecționează 3,5% din impozitul anual pe 
venit către Asociația EcoAssist. 

E nevoie de doar 3 euro  pentru plantarea 
și îngrijirea unui puiet până la maturitate. 
Donează prin transfer bancar sau prin PayPal.

Devino sponsor Plantăm fapte bune 
în România și plantează următorul  
proiect de succes.

Direcționează 20% din impozitul pe profit 
sau 7,5‰ din cifra de afaceri către Asociația 
EcoAssist și suma se va deduce din impozitul 
anual datorat. Susținerea ta este foarte 
importantă pentru noi.

Redirecționează 3,5% Donează

SponsorizeazăRedirecționează 20%

Dacă vrei să faci parte din schimbare, dacă vrei o țară mult mai verde, dacă vrei un aer mult mai 
curat, dar nu știi cum să faci, iată câteva modalități prin care poți ajuta, chiar și de la distanță!

Cum te poți implica

http://www.plantamfaptebune.ro/redirectioneaza-impozitul-pe-venit/
http://www.plantamfaptebune.ro/redirectioneaza-impozitul-pe-venit/
http://www.plantamfaptebune.ro/doneaza/
http://www.plantamfaptebune.ro/implica-te/
http://www.plantamfaptebune.ro/redirectioneaza-20-din-impozitul-pe-profit/
http://www.plantamfaptebune.ro/implica-te/
http://www.plantamfaptebune.ro/redirectioneaza-20-din-impozitul-pe-profit/
http://www.plantamfaptebune.ro/doneaza/


Parteneri financiariParteneri naționali



Am plantat în numele lor  Susțin cu produse



ANI

Mulțumim!

http://www.plantamfaptebune.ro
http://linkedIn.com/company/Plantam-Fapte-Bune-in-Romania/
http://instagram.com/PFBinRo
https://www.facebook.com/PlantamFapteBuneInRomania/
https://www.youtube.com/channel/UCzi6cfmj2Tn63bwktwD1Eug



