
Reîmpădurim Moldova 
împreună!



Misiunea noastră este să oferim soluții pentru dezvoltare
durabilă.

Hai Moldova a început ca o mișcare socială în 2011. Am organizat 4 
campanii naționale, cu implicaremasivă a populației, a partenerilor din 
sectorul public și privat. Scopul campaniilor este de a informa și de a 
implica cetățenii în acțiuni practice de protecție a mediului.

ü 350 000 
voluntari 

ü 4 campanii 
naționale

Rezultatele noastre până acum:
ü 50 instituții 

publice și private
ü 400 apariții în 

presă



Împreună plantăm, creștem și îngrijim păduri în Moldova!

Hai Moldova își propune implicarea pe larg a comunității în plantarea, 
creșterea și protejarea copacilor din toată țara. Prin acțiunile noastre 
contribuim la educarea și conștientizarea cetățenilor asupra importanței 
copacilor pentru bunăstarea oamenilor și echilibrului ecologic.

Republica Moldova are cel mai redus grad de împădurire dintre țările 
europene. 
Împădurirea este cea mai sigură soluție pentru a restabili echilibrul ecologic.



Plantăm și îmbunătățim calitatea vieții înMoldova!

Plantările sunt benefice pentru îmbunătățirea calitățiimediului, oriunde sunt
efectuate. Pentru realizarea unui impact câtmai amplu, urmărim axele
principale: restabilirea terenurilor degradate și neproductive, crearea fâșiilor de 
protecție a apelor, plantări cu impact social și economic.

Noi ne ocupăm de tot: 
üAlegerea terenurilor pentru plantare;
üRealizarea proiectului tehnic împreună cu experții;
üPlantarea copacilor împreună cu voluntarii;
üMonitorizare, udare și completare timp de 3 ani, până la reușita finală a 
copacului. 



Donează. Fiecare copac plantat contează!
Nu-ți spune nimeni cât să donezi.  Indiferent de volumul contribuției tale 
financiare pentru susținerea inițiativelor noastre de împădurire, aceasta va 
constitui o investiție importantă pe termen lung pentru mediu, economie și 
societate.

Te asigurăm că vom utiliza fondurile disponibile în mod eficient si responsabil, 
grație experienței și profesionalismului echipei noastre, precum și a principiilor 
etice ce stau la baza tuturor acțiunilor pe care le întreprindem. Fondurile vor fi 
direcționate către achiziționarea puieților, materialelor și serviciilor necesare 
proiectului.



Vei contribui la:
ü Reîmpădurea Moldovei, crearea 

unui mediu sigur și sănătos;
ü Reducerea impactului negativ al 

emisiilor poluante;
ü Purificarea apelor subterane și 

de suprafață;
ü Îmbunătățirea calității solului, 

stoparea eroziunii și alunecărilor 
de teren;

ü Crearea și protejarea habitatelor 
naturale;

De ce să ne susții?
v Vom promova fiecare donator pe 

site-ul www.haimoldova.md și 
rețelele de socializare;

v Împreună cu echipa ta veți face o 
faptă bună pe termen lung și un 
team-building excelent;

v Te ajutăm să devii o companie 
mai verde și să promovezi 
valorile ecologice prin propriul 
exemplu;

v Putem planta o pădure din 
numele companiei tale!

Ne susținem reciproc!



Contacte
A.O. Hai Moldova
Chișinău, str. Alba Iulia 75
www.haimoldova.md
Info.haimoldova@gmail.com
tel: 060112929, 060268739


