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Gândurile de început de an sunt asemeni 
pietrelor aruncate pe suprafața apei. Dacă sunt 
bine proiectate, au traiectoria și energia 
cinetică necesare, vor propaga salturi deasupra 
apei, iar undele fiecărui punct de  impact vor 
ajunge să tulbere inerția lucrurilor pentru mult 
timp. Așa începe fiecare an, cu gânduri care se 
nasc din învățămintele anului precedent sau 
momentul de stabilire a traiectoriei și vitezei, 
dar cu speranța că noul an va duce la 

materializarea schimbărilor inițiate în anul ce-a 
trecut și vor sta la baza schimbărilor viitoare.

Uitându-mă în urmă la 2019, mă gândesc la 
entuziasmul cu care am descoperit conceptul 
Forest School, pe care noi l-am tradus, după mai 
multe încercări, în Școala din Pădure. Pe scurt, 
Forest School este o filozofie de învățare în 
natură, în zone cu arbori, astfel încât copiii să 
descopere cu propriile simțuri minunăția naturii. 
M-am gândit la vizitele la pădurile noastre cu 
copiii din comunitățile locale, la țipetele fetelor 
de clasa a șasea la vederea unui păianjen, la 
cum pășeau copiii speriați să-și murdărească de 
iarbă tenișii din pânză și mi-am dat seama că 
avem nevoie de acest concept și în România. Ce 
este mai bizar, avem nevoie de acest mod de 
învățare experiențială, la fel de mult la ”oraș” 
cât și la ”țară”, în mediul rural, unde se 
presupune că cei mici sunt înconjurați de 
natură.

Dar Forest School, în mintea mea, nu este doar 
despre copiii care se reconectează cu natura, 
este și despre adulții care, forțați sau nu de 
împrejurări, stau izolați de natură. În 2019 am 
gândit și testat activități de învățare pentru cei 
mici și mari deopotrivă. Ne-am jucat cu copiii în 
redacția de știri de mediu, ocazie cu care copii 

au făcut documentare, au realizat textele și au 
prezentat un jurnal de știri despre Ziua 
Internațională a Mediului, despre pădurile 
României și despre cei mai faimoși arbori din 
lume. Tot în 2019, am realizat un atelier cu 
persoane private de libertate din cadrul  
Penitenciarului de Femei din Târgșoru Nou, un joc 
de rol în care prizonierele reprezentau 
comunitatea ”Concordia” (nume ales intenționat, 
datorită semnificației cuvântului de armonie) și 
trebuiau să aleagă democratic dacă se vor face 
împăduriri și pe ce suprafețe ale comunității. 

Exercițiul, a plecat de la un alt concept scandinav, 
cel de design cooperativ, în care deciziile ar trebui 
să fie luate de întregul colectiv, indiferent de 
gradul de pregătire sau experiență.

La momentul în care scriu aceste gânduri, 
COVID-19 face ravagii în Europa, iar copiii din 
România stau în case și învață online pentru ca 
anul școlar să nu fie înghețat, adulții ”privilegiați” 
lucrează de acasă, iar alții, mai puțin norocoși, au 
intrat în șomaj tehnic sau lucrează expuși la 
pericolul infectării. În această realitate, mi-e puțin 
teamă de cum va arată viitorul comunităților!? 
Totuși, știu că oricare va fi viitorul umanității, vom 
avea nevoie de păduri pentru a exista și de bucuria 
de a fi în preajma lor, pentru a trăi!

Teodora Alexandra Pălărie - Președinte

CUVÂNT ÎNAINTE 
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DESPRE NOI
Cap. 1



Sudul țării împădurit prin implicarea 
oamenilor este mai sustenabil și 
acționează ca un scut de apărare 
împotriva schimbărilor climatice 
pentru zona metropolitană București.

VIZIUNE

Misiunea noastră se traduce pe scurt în 
angajamanetul pe care ni l-am luat de a:
- Înființa păduri în 100 de comunități din 
Regiunea Sud-Muntenia.
- Învăța oamenii să se comporte asemeni 
unor custozi responsabili ai pădurilor, ca 
niște părinți de păduri. 

Pentru ca viziunea și misiunea să devină realitate în 2019, a luat naștere campania ”100 pentru 
păduri”. Dacă 100 de păduri este scopul final, acest lucru se va putea materializa doar dacă vom 
avea alături cel puțin 100 de companii, care conștientizează pericolul schimbărilor climatice, iar 
echipele acestor organizații vor deveni susținători ai Pădurii Copiilor.

ȘI MISIUNE

PENTRU
PĂDURI
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HARTA PĂDURILOR

Vîlcelele 13 ha

Poroschia 7 ha

Finta 0,32 ha

Băneasa, București 0.25 ha

Drăgănești Vlasca 0,4 ha

Dragoș Vodă 19.6 ha

Bărbulești 6,7 ha

Ariceștii Rahtivani 5,8 ha 

Parcul Municipal Ploiești 0,5 ha

Cuza Vodă 8 ha

Troianul 0,25 ha

GIURGIU

CĂLĂRAȘI

IALOMIȚA

ILFOV

PRAHOVA

DÂMBOVIȚA

ARGEȘ

TELEORMAN

Tinosu 3 ha
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2008
47.000
puieți

2009
20.000
puieți

2011
40.500
puieți

2013
29.300
puieți

2015
31.435
puieți

2017
165.100
puieți

2010
60.000
puieți

2012
35.400
puieți

2014
13.470
puieți

2016
23.595
puieți

2018
51.350
puieți

2019
86.500
puieți

2008
600

voluntari

2018
929

voluntari

2010
1500

voluntari

2012
2000

voluntari

2014
700

voluntari

2016
725

voluntari

2009
600

voluntari

2011
1600

voluntari

2013
1220

voluntari

2015
1106

voluntari

2017
850

voluntari

2019
1900

voluntari
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ÎMPĂDURIRI
Cap. 2 
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Motivați de gândul că ceea ce faci pentru 
ceilalți rămâne pentru totdeauna, în 
2019 ne-am dedicat, unor noi păduri în 
comunitățile Finta, Bogdana și Tinosu 
și am completat și  îngrijit pădurile ce au 
prins viață în anii trecuți în comunele 
Poroschia, Cuza-Vodă, Dragoș-Vodă, 
Troianu, Băneasa, Ploiești, Ariceștii - 
Rahtivani și Bărbulești pentru a ne 
asigura că totul merge ca la carte cu 

acești noi plămâni verzi din Sud - 
Muntenia.
Dacă în 2019 am plantat în total 86.500 de 
puieți, ne-am preocupat și ca ceilalți 
517.450 să fie bine îngrijiți! Ceea ce am 
reușit a fost posibil prin implicarea a 1.900 
de voluntari și a echipelor de zilieri, care 
împreună au acumulat 2.687 de zile de 
muncă voluntară și plătită în toate zonele 
menționate mai sus. Știți ce reprezintă 

această mobilizare de voluntari pentru 
pădurile noastre!? Pe scurt, dacă toată 
munca ar fi fost plătită, ar fi fost nevoie 
de minim 475.599 lei, puțin peste 
100.000 de euro. În realitate însă, zilierii 
au constituit o cheltuială de 68.700 de lei, 
restul de aproximativ 400.000 de lei 
reprezentând o economie importantă prin 
implicarea voluntarilor. 



0,3 Ha sunt acum acoperite de o tânără pădure ce a luat viață în primăvara lui 2019, 
datorită efortului depus de cei 130 de voluntari care ni s-au alăturat la plantarea din 
6 aprilie. Cei 1.850 de puieți vor fi îngrijiți pentru a se transforma într-un scut natural 
al comunei. 

3,2 Ha din cel mai dificil teren antropizat, au prins viață în primăvara și toamna anului 
2019, cu ajutorul a 700 de voluntari dornici de schimbare. 13.800 de puieți de frasin, 
cireș, vișin turcesc, stejar pedunculat, ulm de turkestan, corcoduș, glădiță, sălcioară, 
sânger și lemn câinesc supravegheați atent de pădurea învecinată, „sora” lor mai 
mare, sunt pregătiți să devină perdele forestiere și să protejeze autostrada A2, dar și 
terenurile agricole din vecinătate.

O pădure pe câmpul de luptă al lui 
Matei Basarab - Comuna Finta, 
județul Dâmbovița 

O „surată” a pădurii din 2014 în Bogdana, 
Comuna Dragoș-Vodă, 
județul Călărași
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3 Ha de teren nisipos sunt gata de acum să protejeze comuna Tinosu și împrejurimile 
acesteia. În toamna anului 2019, peste 550 de voluntari au pus cazmalele la treabă 
pentru plantarea a 16.500 de puieți de frasin, cireș, stejar pedunculat, plop alb, ulm de 
turkestan, mojdrean, cătină, păducel, vișin turcesc, glădiță, sălcioară, lemn câinesc, tuia 
și ienupăr. Noua pădure îmbină o necesitate de mediu cu una socială, 
estetico-recreativă! Am încercat, pe de o parte, să experimentăm reziliența speciilor la 
condițiile de sol destul de sărăcăcioase, iar pe de altă parte să indeplinim dorința 
comunității de a face o oază verde și primitoare pe malul Prahovei, în inima satului, 
aproape de primărie.

Pădurea de lângă Brazi - 
o necesitate... estetică! - Comuna Tinosu, 
județul Prahova
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Pe data de 23 noiembrie, 497 de voluntari s-au 
alăturat campaniei ”România plantează pentru 
mâine”, inițiată de OMV Petrom și Țara lui Andrei, 
pentru a planta primii puieți din viitoarea pădure 
din Tinosu, județul Prahova.

ROMÂNIA PLANTEAZĂ
PENTRU MÂINE

”România plantează pentru mâine” și-a propus, 
pentru noiembrie 2019, plantarea a 70.000 de 
copaci în 8 comunități din România. Am reușit 
să atingem 71.000 de puieți plantați pe 13,5 ha 
cu ajutorul celor 7 ONG-uri partenere. 
Mulțumim Asociației Pădurea Copiilor pentru 
profesionalismul cu care au organizat acțiunea 
de la Tinosu și pentru bucuria pe care au 
dăruit-o voluntarilor la plantare! Ne dorim să 
continuăm și în anii care urmează această 
campanie și sper să rămânem partenerii voștri 
pe mai departe!” 
Mona Nicolici, Manager Sustenabilitate 
OMV Petrom



Realizarea unei păduri presupune minim 3 ani 
de completări și 5 de lucrări de întreținere, în 
multe cazuri însă, lucrările care conduc 
plantația spre starea de masiv, unirea 
coroanelor arborilor, pot dura 7-8 ani. 
Așadar, în 2019, am revenit în Poroschia, 
Cuza-Vodă, Dragoș-Vodă, Troianu, Băneasa, 
Ploiești, Ariceștii-Rahtivani și Bărbulești cu 
prașile, frezări mecanizate și completări 
pentru a ne asigura că scutul forestier devine 
din ce în ce mai puternic. Parte din îngrijirea 
pădurii constă în testarea gradului de 
prindere în ani diferiți de întreținere dar și în 
mai multe momente din sezonul de 
vegetație, peste vară. 

În baza estimărilor făcute am realizat 
completări în primăvară la Poroschia cu 1500 
de puieți de stejar pe o parcelă de 
aproximativ 1 ha din cele 8 existente, unde 
gradul de prindere era de aproximativ 70%. 
Completări s-au realizat și la Bărbulești cu 
11.500 de  puieți de frasin, salcie, plop, ulm și 
sălcioară, pentru plantația care avea un grad 
de prindere de aproximativ 73%, însă lucrări 
de completare s-au realizat aici și în toamnă 
cu alți 10.000 de frasini și glădiță. O altă 
localitate în care am realizat completări și 

ÎNTREȚINEREA PĂDURII
primăvara și toamna a fost Dragoș-Vodă, 
Călărași, unde în primăvară s-au plantat în 
completare 3900 de puieți pe o suprafață de 
aproximativ 4 ha cu un grad de prindere de 
82%, iar în toamnă au fost reluate 
completările pe o suprafață de 8,6 ha, de 
această dată replantându-se alți 18.000 de 
puieți de stejar, frasin și salcâm. 

În ceea ce privește lucrările de îngrijire, pe 
lângă completări realizate, în Dragoș-Vodă au 
avut loc 3 prașile manuale, 2 frezări, un 
discuit și o cosire; în Bărbulești s-au executat 
2 prașile manuale, o frezare și un cosit; la 
Ariceștii Rahtivani au avut loc 2 prașile 
manuale, două tratamente împotriva făinării 
la stejar și un cosit; la Troianu s-a realizat o 
descopleșire; la Finta și Băneasa au avut loc 2 
prașile și 2 cosiri. 

Puieții pantați în Parcul Municipal Ploiești au 
fost bine îngrijiți de echipa de întreținere a 
parcului, noi însă i-am vizitat de mai multe ori 
din an să-i surprindem crescând. Toate 
lucrările de îngrijire au totalizat 94 de zile de 
vizite și activități diverse de teren din partea 
echipei de implementare și forța de muncă a 
350 de zilieri.
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ÎMPĂDURIRI
Locații de plantări noi

Locații de completări

Hectare nou plantate

Hectare parcurse cu lucrări de întreținere 
(completări și îngrijiri)
Zilieri la plantare și revizuirea plantației

Zilieri la întrețineri

Vizite teren păduri

Deplasări prospectare noi locații

Parteneri strategici împăduriri noi

Activări în comunități corporate

TOTAL hectare păduri Pădurea Copiilor 

Dragoș-Vodă, Finta, Tinosu

Cuza Vodă, Dragoș-Vodă, Bărbulești, Poroschia

Dragoș-Vodă, Finta, Tinosu

Poroschia, Troianul, Dragoș-Vodă, Cuza Vodă, Bărbulești, 
Roșiori, Ariceștii Rahtivani, Tinosu, Ploiești, Finta, Băneasa
Zile/om

Zile/om

Deplasări

OMV Petrom, Netcentric, Klingspor, AVIS România, Goldman Sachs

Târg Ikea, Ixia, Zentiva și prezentare HP

3

4

6,5

33,96

337

350

94

16

6

4

67,4

2019

5

8

20

43

500

600

115

24

6

5

87,4

Obiectiv 2020
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TEAM-BUILDING
LA PLANTĂRI

Echipe corporate

Zile de campanie plantări

Număr voluntari corporate

Coordonarea voluntarilor corporate 

Capacitate organizare logistică

Sesiuni educaționale la plantări

Fiecare echipă a fost instruită și încurajată să-și creeze 
o activare a grupului (foto, nume echipă etc.)

23 & 30 martie, 6 & 13 aprilie, 16 & 23 noiembrie

Pentru care am organizat transport, masă, 
logistică de eveniment

Voluntari lideri de echipă 
Pădurea Copiilor și ghid de plantare

Inventar logistică (utilaj de plantare, 
cazmale, materiale diverse) și coordonatori

Cu 120 de mici participanți în zilele 
de 30 martie, 16 și 23 noiembrie

22

6

1.492

100

Pentru o zi cu 
750 de voluntari

3

2019

35

8

1.800

100

Pentru o zi cu 
750 de voluntari

4 sesiuni 
(primăvară & toamnă) 

pentru 150 de 
mici participanți

Obiectiv 2020
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Cu toții știm că hârtia se obține din celuloză, pulpa 
lemnoasă a unor specii de arbori de esență moale, 
așa că pentru a obține celuloza suntem nevoiți să 
tăiem copaci. Dar cum hârtie este indispensabilă 
în anumite cazuri, prin proiectul nostru, le propu-
nem companiilor să transforme utilizarea hârtiei, 
dar și alte deșeuri reciclabile, în noi păduri. 

Prin intermediul “Reciclează pentru păduri”, 
companiile partenere și-au valorificat deșeurile 
reciclabile la reciclatori, puncte de reciclare autor-
izate. Astfel, ne-au ajutat să transformăm hârtia în 
pădure. În 2019, aproape 1.000 de kg de carton și 
18 tone de hârtie au generat fonduri de peste 
3.000 de lei, cu ajutorul cărora 400 de puieți au 
prins rădăcini.

RECICLEAZĂ
PENTRU PĂDURE
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Pădurile noastre au devenit realitate cu 
ajutorul partenerilor, dar mai ales a 
echipelor lor de voluntari, care pentru o zi, 
au dat laptopul și biroul pe o zi petrecută în 
aer liber cu cazmaua în mână. În 2019, am 
avut alături de noi 22 de echipe corporate, 
care pe parcursul a 6 evenimente de 
plantare, sub coordonarea a 100 de 
voluntari din echipa de organizare, au 
transformat o zi obișnuită într-una 
memorabilă, îmbinând team-buildingul cu 
voluntariatul la plantări, participând, pe 
scurt, la un forest-building!

Evenimentele de plantare au reunit și trei 
zile speciale. În primăvară, pe 30 martie a 
avut loc Marea Plantare din Dragos-Vodă, 
Călărași, zi în care și-au unit forțele 450 de 
voluntari din 9 echipe corporate. În 
toamnă, am organizat două zile speciale, 
ambele la Tinosu, județul Prahova. Marea 

VOLUNTARIATUL
CORPORATIV

17

Plantare din 23 noiembrie, parte a 
campaniei “România plantează pentru 
mâine”, a fost un eveniment cu 497 de 
voluntari la care s-au alăturat echipei OMV 
Petrom alte cinci grupuri corporate. Cel mai 
interesant eveniment, în exclusivitate, a 

fost și ultimul eveniment de voluntariat din 
an, când echipa Coca-Cola România a 
transformat ziua de 9 decembrie, din zi de 
birou în zi de plantare.
Mulțumim tuturor pentru implicare și 
entuziasm!
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EDUCAȚIE
Cap. 3



Pădurea ne oferă multe forme de protecție, iar 
pentru toate darurile pe care ni le dă ar trebui să 
o protejăm, la fel cum ne protejăm proprii copii. 
Printre cele mai importante daruri sunt liniștea 
și armonia pe care ni le dă în această lume 
agitată. Totuși, digitalizarea ne schimbă 
obiceiurile, iar noi petrecem tot mai puțin timp 
în aer liber. Din păcate, cei mici sunt cei mai 
deconectați de la refugiul oferit de pădure. 

Cum să-i motivăm pe copii să petreacă mai mult 
timp în aer liber, bucurându-se de pădure, și în 
același timp să-i învățăm să o protejeze? 
Un context bun pentru a îmbina educația cu 
activitățile în aer liber ni le-au oferit 
evenimentele sportive și zilele de plantare. În 
2019 ne-am bucurat din nou să fim parte din 
evenimentele organizate de BRC (Buharest 
Running Club): Uniqa 10K&Family Run, 
Wolkswagen Bucharest Half Marathon și 
Raiffeisen Bank Bucharest Marathon. În cadrul 
acestor evenimente, atelierele noastre 
educaționale promovează voluntariatul, 
implicarea dar și un stil de viată sănătos, cei  
mici devenind, astfel, prietenii pădurii.

În cele 8 sesiuni educaționale din campaniile 
de plantare și la evenimentele sportive 
partenere, peste 300 de copii dornici au învățat, 
lucrând și jucându-se în aer liber, despre natură. 
Atelierele noastre, bazate pe activități 
senzoriale, i-au obișnuit pe cei mici cu culorile 
pădurii în funcție de anotimp, cu forma coroanei 

și a frunzelor arborilor și cu speciile de animale 
și păsări care au casa în pădure. Bricolând și 
desenând, cei mici au realizat felicitări și vederi 
folosind semințele unor arbori din zona de 
câmpie, au dat culoare unei păduri de foioase și 
au construit un ecosistem forestier din materiale 
reutilizabile și reciclabile precum sârm[, role de 
carton, hârtie colorată și pâslă.
Pe 5 iunie, am sărbătorit Ziua Internațional[ a 
Mediului cu angajați ai partenerilor noștri 

pentru împăduriri, în București. Ne-am gândit cu 
toții la impactul pe care noi îl avem în natură, am 
învățăt cum să ne calculăm, dar mai ales să ne 
reducem, amprenta de carbon și am demarat 
caravana de ateliere educaționale în comunele 
nou intrate în programul de împăduriri: Finta și 
Bărbulești. În săptămâna dedicată  Mediului, 
împreună cu cei peste 150 de mici prieteni ai 
naturii din Finta și Bărbulești am învățat despre 
pădure și cum să o protejăm prin reciclare.  
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VALORIFICAREA ȘI 
RECICLAREA HÂRTIEI 

CREAREA CĂRȚILOR DIN 
HÂRTIE RECICLATĂ.
   Elevii claselor a 5-a, a 6-a și a 7-a a Școlii Gimnaziale Bărbulești au luat 
parte la o activitate deosebită, cei mici învățând cum să ajute mediul prin 
reciclarea hârtiei. Activitatea, pregătită de trainerii Asociației SNK, i-a 
transformat pe copiii din Bărbulești în mici meșteșugari. După ce au parcurs 
pașii prin care deșeurile lor de hârtie s-au transformat în pagini noi din 
hârtie reciclată, au folosit noua hârtie pentru a crea un liliput, o carte în 
miniatură și au creat la propriu cartea despre reciclare. Această activitate a 
stimulat responsabilitatea pentru protejarea naturii, dar a contribuit și la 
dezvoltarea creativității lor.
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INTRĂ ÎN PIELEA PERSONAJULUI!
ÎNVĂȚAREA PRIN JOC DE ROL.

ZIUA PĂMÂNTULUI LA 
PENITENCIARUL 
DE FEMEI TÂRGȘOR

La Finta, am adus pădurea în centrul atenției 
celor mici în cadrul unei redacții de știri. Aceștia 
au participat activ și au interacționat unii cu 
ceilalți printr-un joc de rol propus de partenerii 
noștri, Cube Training. Copiii au redactat 
conținutul unor „jurnale de știri” despre păduri și 
despre Ziua Internațională a Mediului și au fost 
provocați să simuleze o emisie în direct. Micii 
prezentatori de știri nu doar că s-au distrat, ci au 
și învățat să-și depășească emoțiile generate de 
vorbitul în public. 

Educația despre pădure nu are vârstă și poate 
avea loc oriunde, nu doar la școală. Asta ne-am 
spus când am organizat activități educaționale 
la Penitenciarul de Femei din Târgșoru-Nou.

Pe data de 22 aprilie, am celebrat planeta 
Pământ, desfășurând sesiuni educaționale cu 
rezidentele penitenciarului, ca parte a implicării 
acestora în activitățile de reconversie și 

responsabilizare, demarată cu activitățile lor de 
voluntariat în pădurea din Ariceștii Rahtivani. 
Cele 36 de persoane private de libertate au aflat 
despre semnificația Zilei Internaționale a 
Pământului și au intrat în rolul de cetățeni 
responsabili care trebuie să decidă soarta 
comunității Concordia, alegând în mod 
democratic dacă o parte din pășunea comunei să 
fie împădurită sau nu. Participantele la atelier au 
alcătuit 7 grupuri, fiecare cu propriile nevoi și 
interese:
 

1. Micii agricultori
2. Proprietarii de terenuri date în asociație și marii 
fermieri
3. Apicultorii
4. Crescătorii de animale
5. Micii întreprinzători
6. Preot și directorul școlii
7. Consilierii din Consiliul Local și Primarul

După o dezbatere pe grupuri, fiecare echipă a 
prezentat decizia cu privire la împădurirea a 25% 
din suprafața de pășune a comunei, cu propriile 
argumente. În final a fost luată o decizie prin care 
toate grupurile interesate au votat pentru 
împădurire. Prin acest exercițiu, fiecare 

participantă a putut experimenta o situație 
normală, în care și-a putut imagina că nu mai 
este privată de libertate, ci își exprimă dreptul 
de vot, garantat oricărui cetățean liber al țării. 

La final, fiecare participantă a primit ca ”temă 
pentru acasă” o plantă (gura leului, salvie sau 
verbină), cu misiunea de a o îngriji, dar mai ales, 
de a o observa și a o descrie în paginile unui 
jurnal. Ne-am reîntâlnit apoi cu ele la lucrările 
de îngrijire a pădurii din Ariceștii Rahtivani, 
pentru că, așa cum ne spuneau ele ”apreciezi 
mai mult natura când ești obligat să stai între 
patru pereți”.
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AQUA SOLARIS 
COLECTOARE SOLARE PENTRU COMUNITATE

Alături de echipa Adobe România, am construit două 
colectoare solare, ce vor servi la încălzirea apei menajere a 
unei locuințe sociale. Acest atelier practic presupune 
familiarizarea cu unelte pe care marea majoritate la avem 
prin casă (șurubelnița de mână și electrică, lampă de lipit la 
cald ș.a.) și materiale ușor de bricolat precum lemnul, țeava 
de cupru, plexiglasul sau vata minerală, având ca finalitate, 
pe deoparte construcția colectoarelor, iar pe de alta, 
învățarea despre energia solară. 

Atelierul ce îmbină lucrul în echipă cu voluntariatul, este 
strecurat cu informații despre cele mai puțin dăunătoare 
soluții pentru casă, precum ce vopsea să folosești pentru 
tratarea lemnului, cum să cureți o pensulă pentru a o 
refolosi, cum izolezi termic un spațiu.
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FUNDRAISING SPORTIV
Cap. 4 



SEMIMARATONUL GERAR, 
26 IANUARIE

În cadrul evenimentelor sportive partenere, fundraiserii ”Ale(r)g să împăduresc!” 
au strâns fonduri pentru împădurirea terenurilor neproductive din regiunea 
Sud-Muntenia pentru care nu există fonduri publice. În anul 2019, peste 900 de 
sportivi, amatori sau de performanță, au ales să-și transforme alergarea în 
pădure, atrângând aproape 15.000 de lei pentru împăduriri.

Semimaratonul Gerar, prima cursă 
de alergare din an, a atins în 2019 
ediția a IX-a, fiind totodată, prima 
întâlnire din an cu susținătorii 
cauzei. Alergătorii noștri au putut 
opta pentru următoarele curse: 
Semimaraton (21 km), Cros ELTH 
(10,8 km). 

Voluntarii Pădurea Copiilor și-au 
unit forțele la început de an pentru 
a-i susține pe  curajoșii care și-au 
testat limitele pe traseul din 
campusul Universității Politehnica.
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TRANSNOW, 
16 MARTIE

   La prima sa strigare, TranSnow, fratele mai mic al Transmaratonului, i-a adunat pe Transfăgărășan pe 
cei mai activi susținători ai cauzei noastre. Evenimentul pilot a adus la START 30 de iubitori ai naturii, 
pentru cele două curse: Zeceton (10 km) și Semimaraton (21 km).

   "Fără implicarea echipei Pădurea Copiilor, în calitate de cauză parteneră, nu am fi putut crea, 
dezvolta și desfășura anual cele mai apreciate evenimente de pe șosea din România - 
Transmaraton și TranSnow - încă de la debutul acestora, în 2012, respectiv 2019. Datorită 
contribuției voluntarilor asociației, Transmaraton și TranSnow au devenit un reper pentru 
încurajarea unei culturi de fundraising și implicare sociala, cu impact pe termen lung. Cu 
mulțumiri!"

Andrei Roșu, sportiv de anduranță și co-organizator Transmaraton și TranSnow.
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UNIQA ASIGURĂRI BUCHAREST 10K & FAMILY RUN
06 - 07 APRILIE

VOLKSWAGEN BUCHAREST HALF-MARATHON
11 – 12 MAI 

Ajuns în 2019 la a IV-a ediția, Uniqa Asigurări Bucharest 10k & Family Run a adunat în 
Parcul Izvor mii de iubitori ai mișcării în aer liber pentru a lua startul în tradiționalele curse 
de 10 km, Ștafetă (2x5 km), Cursa familiilor (2 km) sau Cursa Adolescenților (2 km).
Sute de copii voioși ne-au trecut pragul standului pentru a lua parte la atelierele educațio-
nale în cadrul cărora au învățat să distingă speciile de copaci prin joc și joacă.

Unul dintre mega-evenimentele 
sportive ale României a adus la linia de 
start peste 18.000 de participanți din 
peste 75 de țări pentru cea de-a opta 
ediție a Semimaratonului București. 
Startul curselor competitive a fost un 
real „record”, care a durat 20 de minute 
datorită numărului mare de 
participanți. Pădurea Copiilor și-a 
susținut cu entuziasm alergătorii pe 
traseu, pentru că pe lângă numărul 
mare de susținători ne entuziasmează 
și posibilitatea de a petrece o zi în aer 
liber, bucurându-te de vremea frumoasă 
și un București fără mașini. Cum cel mai 

mult ne bucură însă să petrecem 
timp alături de cei mici, i-am aștepta 
pe aceștia cu numeroase activități 
care i-au distrat și i-au provocat să fie 
creativi – am creat copaci din 
maculatură, am trasformat un banal 
t-shirt într-un adevărat tree-shirt, dar 
cel mai important, cu toții am 
petrecut un timp de calitate 
împreună! 
Ne-am bucurat să-i avem alături de 
noi la Semimaraton pe prietenii de la 
Accace România, care au ales să-și 
transforme alergarea în pădure! 
Mulțumim!
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TRANSMARATON
14 – 15 SEPTEMBRIE

După succesul primelor 7 ediții, 
Transmaraton 2019 a păstrat tradiția și a 
stat sub egida începutului de an școlar (15 
septembrie), dar a inovat componenta 
caritabilă dedicată în acest an educației. 
Astfel, a luat naștere campania de atragere 
de fonduri ce va pune în mișcare noul nostru 
proiect educațional ”Forest School – Școala 
din pădure”, o suită de ateliere educaționale 
pentru copiii din școlile partenere. Cu ajutorul 
fondurilor strânse de cei 60 alergători ai 
cauzei, proiectul va putea fi implementat 
începând cu anul 2020 în două instituții 
educaționale. 

”Pentru noi, Transmaratonul, în afară de plăcerea de a alerga în acel loc minunat, 
reprezintă o mare bucurie, bucurie pe care o împărtășim de doi ani împreună cu familia 
noastră. Am descoperit ce înseamnă responsabilitate de a fi fundraiseri și în același timp 
ce sentiment de bine ai când reușești să faci atât de mulți oameni sa vibreze odată cu tine 
și să înțeleagă cât de simplu și cât de important este să contribui până la urmă la binele 
tău. 
Îi încurajam pe toți cei care vor să participe și îi asigurăm că bucuria pe care o vor simți, 
în momentul în care familia, prietenii, colegii, necunoscuții vor alege să participe la 
refacerea pădurii, este de neegalat!”
Nicoleta și Adrian Anton, top fundraiseri Transmaraton 2018 și 2019.



MARATONUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI
12 – 13 OCTOMBRIE

Peste 350 de alergători ai cauzei s-au adunat la start, dedicându-și fiecare pas 
comunităților neîmpădurite din zona Sud-Muntenia. Susținătorii lor mai mici 
s-au bucurat alături de noi de o serie de activități special gândite pentru ei, prin 
care micii exploratori au descoperit beneficiile oferite de pădure: de la producția 
de oxigen și până la oferirea de adăpost pentru comunități.
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ECHIPA
Cap. 5



BOARD

ECHIPA DE IMPLEMENTARE: COLABORATORI:

Teodora Pălărie - Președinte George Paul-Nicolae Radu-Bogdan Udroiu

Teodora Alexandra Pălărie, Președinte
Radu-Bogdan Udroiu, Junior Marketing & PR Specialist
Horia Ilie-Niculescu, Project Manager & Volunteer Coordinator
Alex Vasile, Inginer silvic
Eduard Voican, Inginer silvic
Nicolae Vasile, Tehnician silvic
Vlăduț Rădeanu, Tehnician silvic
Georgiana Muraru, Office Manager
Gabriela Datcu, Grafician

INQUITO 
CTI PERFECT FISCAL-CONTA
Risksoft

Adina Săniuță Felix Zaharia



SPONSORI ȘI PARTENERI
Cap. 6



EDUCAȚIE EVENIMENTE SPORTIVE

PLANTĂRI

PARTENERI STRATEGICI



DATE FINANCIARE
Cap. 7



EDUCAȚIONALE

GRĂDINIȚA GHINDUȘICA

VENITURI (LEI) CHELTUIELI (LEI)

AQUA SOLARIS

IBM 

FOREST SCHOOL

TOTAL

38.826

22.966

8.100

113.042

43.150

38.826

22.966

8.100

113.042

43.150

GRĂDINIȚA GHINDUȘICA 34,3%
AQUA SOLARIS 20,3%
IBM 7,2%

FOREST SCHOOL 38,2%

ÎMPĂDURIRI
ROMÂNIA PLANTEAZĂ 
PENTRU MÂINE

VENITURI (LEI) CHELTUIELI (LEI)

IDEI DIN ȚARA LUI ANDREI

IDEI DIN ȚARA LUI ANDREI

IDEI DIN ȚARA LUI ANDREIPROFI

GOLDMAN SACH GIVES 

GOLDMAN SACH GIVES 

GOLDMAN SACH GIVES 

RECICLEAZĂ PENTRU PĂDURI

RECICLEAZĂ PENTRU PĂDURI

RECICLEAZĂ PENTRU PĂDURI

223.250

29.903

116.588

3.057

14.883

126.243

11.019

3.830

70.000

80.802

867.225

187.650

133.988

29.903

98.788

3.057

14.883

146.606

7.248

3.830

0

141.177

867.225

149.150

BUCHAREST RUNNING CLUB

BUCHAREST RUNNING CLUB

BUCHAREST RUNNING CLUB

ACTIVITATE ECONOMICĂ ÎMPĂDURIRI

ACTIVITATE ECONOMICĂ ÎMPĂDURIRI

ROMÂNIA PLANTEAZĂ 
PENTRU MÂINE

25,7%

21,6%
14,6%ACTIVITATE ECONOMICĂ ÎMPĂDURIRI
13,4%PROFI
9,3%PLANTĂRI
8,1%20%
3,4%
1,7%
1,3%DONAȚII
0,5%
0,4%2%

ROMÂNIA PLANTEAZĂ 
PENTRU MÂINE

18,4%

20,5%
20,1%

13,6%PROFI

19,4%PLANTĂRI

4,1%
2%
1%DONAȚII

0,4%
0,5%2%

DONAȚII

2%

20%

PLANTĂRI

TOTAL

TOTAL
EDUCAȚIONAL 
+ ÎMPĂDURIRI

TOTAL 
VENITURI

EDUCAȚIONALE

TOTAL 
VENITURI

ÎMPĂDURIRI

TOTAL 
CHELTUIELI
ÎMPĂDURIRI

113.042 LEI

867.225 LEI

867.225 LEI

980.266 841.672



PENTRU
PĂDURI

Fii unul dintre cei 100 de parteneri ai programului 
de împădurire ”Pădurea Copiilor”!



www. padureacopiilor.ro 

Asociația Pădurea Copiilor
Str. Sarmizegetusa nr. 4, et. 1, sector 3, București, 030192

Tel./Fax 021.210.20.31
comunicare@padureacopiilor.ro

facebook.com/padureacopiilor/


