
Mesajul din sticla  
O femeie cu milioane de oameni si milioane de copaci - Silvia Bucur 
 
Continuam sa va prezentam femei senzationale in emisiunile noastre 121 LIVE din fiecare miercuri. Pe 30 
mai va invitam sa o cunoasteti pe Silvia Bucur, managing director PRAIS Corporate Communications si 
fondatoarea Fundatiei PRAIS. Pasiunea pentru comunicare, dar mai ales pentru oameni si natura a 
determinat-o sa creeze multe proiecte minunate de-a lungul carierei sale.  
 
Silvia Bucur a infiintat in anul 1996 firma de consultanta in comunicare integrata 
PRAIS Corporate Communications, dupa ce anterior, timp de 5 ani a coordonat 
activitatile de PR, in cadrul firmei de consultanta Coopers&Lybrand.  
 
De mai bine de 16 ani, Silvia creeaza si coordoneaza, alaturi de echipa sa, strategii 
anuale de PR si comunicare de brand pentru importante companii multinationale 
si asociatii profesionale.  
 
In anul 1998 Silvia a creat si a implementat alaturi de echipa sa, timp de 8 ani, 
programul national 'Lumea nutritiei!', care a castigat la Tokyo in anul 1999, IPRA 
Golden World Award si IPRA Grand Prize pentru cel mai bun program PR.  
 
Silvia este membru fondator al Asociatiei Profesionistilor in Relatii Publice din Romania si al Clubului 
Companiilor PR din Romania; a fost desemnata timp de 2 mandate 'Chair pentru Romania' in cadrul IPRA 
- International Public Relations Association, si-a adus modesta contributie la manualul de comunicare de 
criza publicat de Cristina Coman, a sustinut numeroase prezentari despre comunicare in cadrul Facultatii 
de Jurnalism si in cadrul UNIBUC - sectia comnicare; a fost membru in juriul Olimpiadelor Comunicarii. 
 
Fidela crezului sau, infiinteaza acum 10 ani, in anul 2002 Fundatia PRAIS, care are ca obiective educatia si 
informarea tinerei generatii, a familiilor acestora pentru un stil de viata sanatos, grija fata de natura, 
atitudine civica, sustinand accesul la dezvoltare personala si la resurse intr-o economie sustenabila 
bazata pe etica si valori morale. In acest context a lansat in anul 2006 miscarea nationala 'Milioane de 
oameni, milioane de copaci' care este recunoscuta de UNEP si face parte din campania globala 'Plant for 
Planet' si a antrenat peste 700 organizatii si 150 000 voluntari si angajati din tara care au plantat in 
ultimii 5 ani peste 53 de milioane de arbori, in tara.  
 
 
Apoi a initiat miscarea 'Si eu traiesc sanatos! SETS' lansata in anul 2011 - recunoscuta astazi international 
in cadrul Epode International Network- EIN, in cadrul careia este un membru activ, alaturi de alte 21 de 
programe nationale bazate pe aceleasi metodologii, din 13 tari. Obiectivul SETS este combaterea 
obezitatii infantile si promovarea stilului de viata sanatos - astazi 68.000 elevi si membri familiilor 
acestora din 219 scoli din Bucuresti si Roman sunt integrati in miscare. 
 
Va invitam sa o cunoasteti pe Silvia Bucur la emisiunea 121 LIVE de miercuri, 30 mai, de la ora 14:00 la 
RadioLynx.ro. Asteptam intrebarile voastre pentru invitata aici, pe site sau in direct, la emisiune, pe chat 
sau la telefon. 

http://www.121.ro/live/
http://www.prais.ro/ro/
http://www.prais.ro/ro/fundatia-prais.html
http://www.121.ro/live/emisiune.php?id=197
http://www.radiolynx.ro/

