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VISUL NOSTRU
„Diversitatea biologică a României este o piatră 

de temelie a vieţii noastre, iar importanţa acesteia pentru 
întreaga societate este de nepreţuit.  În același timp, ameninţările 

la adresa speciilor și a ecosistemelor ţării noastre nu au fost niciodată la 
fel de mari ca cele din prezent.  Comunitatea internaţională a devenit din ce în ce 

mai conștientă de importanţa dezvoltării durabile pentru protejarea naturii. De aceea 
abordarea conservării naturii României este legată de eforturile de combatere a pierderii 

biodiversităţii care afectează în cele din urmă atât societatea și economia noastră, cât și pe 
cele din jur. Acţiunile de reducere a impactului negativ asupra biodiversităţii din România pot crea 

o gamă largă de beneficii sociale și pot pune bazele tranziţiei socio-economice către un model de 
dezvoltare mai durabil și mai inclusiv. Este nevoie să luam în considerare direct valoarea economică 
a biodiversităţii  și să oferim factorilor de decizie din România stimulente substanţiale pentru a ne 
asigura că pădurile, marea, râurile noastre și bogăţia de specii din 

cadrul acestora sunt gestionate în mod responsabil”.

Mihai Stănescu 
Board Member WWF CEE
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„Într-o lume în permanentă schimbare, în care legătura noastră cu mediul care 
ne înconjoară devine din ce în ce mai fragilă, viitorul depinde de refacerea echilibrului 

cu natura, cu lumea vie din care facem parte.  Schimbările climatice și degradarea 
biodiversităţii sunt presiuni reale și în ţara noastră, chiar dacă ne bucurăm încă de păduri 

seculare, râuri și viaţă sălbatică. Păstrarea acestor valori naturale și promovarea alternativelor 
de dezvoltare bazate pe natură au fost direcţiile noastre principale de acţiune în cei 12 ani de 
activitate în România, iar în condiţiile accentuării riscurilor de a pierde aceste valori, ambiţia noastră 
crește. Natura ne arată că forţa stă în număr, implicându-ne împreună putem 

construi un viitor în care omul coexistă în armonie cu natura”. 

Dr. Orieta Hulea 
Director WWF România



MISIUNEA NOASTRĂ

Avem o singură planetă Pământ
Suntem cu toții conectați la ADN-ul 
planetei. Natura este sursa noastră 
fundamentală pentru viață.  Dar, în 
prezent, se degradează într-un ritm 
accelerat și noi, oamenii, suntem 
responsabili pentru această situație: 
populațiile de specii sălbatice s-au în-
jumătățit în doar 40 de ani, la fel s-a 
redus și calitatea râurilor și a păduri-
lor. Efectele dezastruoase ale schim-
bărilor climatice sunt din ce în ce mai 
vizibile - fenomene meteo extreme, 
care cauzează dezastre naturale, lasă 
comunități întregi fără apă de băut, 
hrană și adapost, forțând din ce în ce 
mai mulți oameni să migreze.

Modul în care trăim pune o presiune 
mult prea mare pe natură: consumăm 
mai mult decât natura ne poate oferi în-
tr-un an, consumăm resursele naturale 
mai repede decât acestea se pot rege-
nera. Viața noastră devine astfel din ce 
în ce mai nesigură și nesănătoasă, iar 
bunăstarea, sănătatea, dezvoltarea ge-
nerațiilor viitoare este pusa în pericol.

De aceea ne propunem să oprim de-
gradarea Planetei, protejând biodiver-
sitata - toate speciile si ecosistemele 
care fac Pâmântul locuibil pentru 
oameni. Ne propunem să construim 
un viitor în care oamenii trăiesc și se 
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dezvoltă în armonie cu natura. Dacă 
vom acea succes, în 30 de ani declinul 
naturii va fi oprit; ecosistemele vor 
fi reziliente și vor exista mecanisme 
sociale, economice și politice care 
să asigure folosirea responsabilă a 
resurselor, iar poluarea va fi redusă în 
limite sigure pentru viață.  

Pentru a avea succes e nevoie ca fieca-
re persoană să pună natura pe primul 
loc, aceasta să fie la fel de importantă 
ca un membru al familiei. Doar așa, 
fiecare decizie pe care o luăm, fie ea 
profesională, personală sau socială, 
va ajunge să țină cont și de natură. 

Cum lucrăm?

Numai actionand integrat, în toate pla-
nurile relevante, vom putea genera solu-
ții durabile pentru salvarea planetei.

Astfel, la nivel global suntem activi 
atât în protejarea naturii, în cele 4 
domenii prioritare de conservare la 
nivel global - păduri, specii sălbatice, 
oceane, ape dulci – cât și în dome-
niile care pun presiune pe resursele 
naturale – producția de mâncare și cea 
de energie – dar și în ariile principale 
care influențează deciziile – piețe, 
fluxuri financiare și politici publice.



Păduri

Ecosistemele acvatice și serviciile pe 
care acestea le furnizează sunt impor-
tante pentru oameni și natură.  Ele 
susțin viața.  De aceea, ne-am angajat 
să protejăm, refacem și asigurăm o uti-
lizare sustenabilă a acestor ecosisteme. 

La nivelul regiunii Dunăre-Carpați, 
WWF România își propune că până în 
2030  1.8 milioane de ha de ecosisteme 
de apă dulce de-a lungul cursului me-
diu și inferior al Dunării și afluenților 
săi să fie protejate, iar acolo unde este 
fezabil, să se inițieze refacerea zonelor 
afectate.  Până în 2022 ne propunem să 
creăm un model de bune practici și să 
demonstrăm valoarea refacerii râurilor 
și zonelor umede precum și a practi-
cilor corecte de management.  Acest 
model va susține munca noastră de 
influențare a legislației la nivel național 
și european, încât să poată fi urmat 
pentru cât mai multe astfel de zone. 

România este o țară-cheie având 
100.000 ha cu potențial mare de 
refacere în lunca inundabilă din Cursul 
Inferior al Dunării la care se adaugă 
Delta Dunării cu 580.000 ha.

Zonele în care lucrăm pentru proteja-
rea apelor dulci în România sunt râu-
rile de munte aflate în zonele prioritare 
de conservare pentru WWF, lunca și 
Delta Dunării. 

Pădurile protejează, pe lângă oameni, 
mii de specii de animale și plante. 
Avem nevoie de păduri pentru a face 
față efectelor negative ale schimbărilor 
climatice, pentru a satisface nevoi-
le oamenilor și, nu în ultimul rând, 
pentru a păzi patrimoniul natural și 
cultural dobândit de-a lungul timpului. 
Așadar, ne-am propus să protejăm și 
să conservăm pădurile naturale ale 
regiunii prin îmbunătățirea practicilor 
de management forestier.

Depunem efort pentru a proteja 
întreaga suprafață de păduri virgine 
a regiunii și pentru a păstra valorile 
ridicate ale acestora, pentru a crea și 
implementa practici de management 
forestier care să mențină valoarea bio-
diversității din ecosistemele pădurilor 
pe cel puțin 50% din suprafață ocupată 
de păduri, precum și pentru a asigura, 
în mod sustenabil, resursele de lemn 
necesare în comunități. 

Lucrăm pentru protejarea tuturor 
pădurilor din România și derulăm 
activități punctuale  în Maramureș.

1

2 Reșiţa

Ape 
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Speciile sălbatice sunt un indica-
tor al sănătății ecosistemelor. Ne 
concentrăm efortul ca să menținem  
populațiile de urs brun și să refacem 
populațiile de zimbri și sturioni. 
Lucrăm pentru a menține și îmbună-
tăți habitatele în care trăiesc aceste 
specii și pentru a combate braconajul. 
Informăm factorii interesați și publi-
cul larg despre importanța acestor 
specii, astfel încât politicile publice 
și inițiativele private să ia în calcul, 
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HARTA PROIECTELOR 
ȘI A BIROURILOR 
WWF ROMÂNIA

București
Tulcea

Brașov

Baia Mare

Cluj Napoca
Păduri virgine/ FSC

Reconstrucţie ecologică

Cazuri / intervenţii 
microhidrocentrale
PCA 
(Prority Conservation Area)

Zimbri

Urși

Sturioni

Lupi

Coridoare ecologice /
infrastructură rutieră

Specii
întotdeauna, existența și nevoia de a 
proteja speciile sălbatice. 

În România, lucrăm pentru a proteja 
speciile sălbatice pe întreg teritoriul 
țării, implementând activități punctu-
ale de cercetare, watchdog în special în 
Podișul Hârtibaciului din Transilvania 
, Maramureș și Apuseni (carnivore 
mari), Banatul Montan (carnivore 
mari, zimbri) și Coridorul inferior și 
Delta Dunării (sturioni). 



REALIZĂRI
2018 a fost un an plin, în care 
ne-am concentrat eforturile 
pentru a proteja apele, pădurile 
și speciile sălbatice din 
România, în așa fel încât natura 
și oamenii să fie la egalitate. În 
paginile următoare vom povesti 
despre câteva dintre realizările 
noastre, dar vă invităm să citiți 
și pe wwf.ro

PĂDURI
Am identificat noi păduri virgine 

și am relansat un instrument 
pentru combaterea tăierilor 

ilegale. 

APE
Am demarat un nou proiect care 

vizează reducerea riscului de 
inundații prin reabilitarea 

luncii Dunării.

Am inaugurat 5 trasee de 
cicloturism în județul Călărași, 

aria protejată Ciocănești 
Dunăre.

ECONOMIE VERDE
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ZIMBRI
Am deschis o nouă zonă de 
resălbăticire și avem 6 viței 

născuți în libertate.

STURIONI
A fost semnat de către 50 de state 

europene Planul Paneuropean 
de salvare a sturionilor.

EDUCAŢIE
Al treilea ghid din seria 

pentru exploratori ai naturii, 
Exploratori ai Dunării și 

Sturionilor din Dunăre, este 
folosit deja în 4 școli.

URȘI
7 pui de urs salvați în 2018 

la Orfelinatul de urși.

POLICY ȘI 
COMUNICARE

Peste 375.000 de oameni au spus 
Comisiei Europene să păstreze 

legea apei puternică.

INOVAŢIE
Primul program Panda Labs în 

România:  WildAI [eye].



Prevenirea inundaţiilor prin 
refacerea luncii Dunării
Una dintre zonele puternic afectate 
de fiecare episod de inundații din țara 
noastră este lunca Dunării. Tocmai 
de aceea, în 2018, am demarat un nou 
proiect care vizează reducerea riscului 
de inundații prin reabilitarea luncii 
Dunării și a afluenților.

Renaturarea acestor zone este vitală, 
deoarece reprezintă legătura dintre flu-
viu și zonele inundabile, reducând astfel 
riscurile majore de inundații în zonele 
locuite și aducând beneficii economiei 
locale: pescuit, turism, purificarea apei. 
De altfel, am participat în ultimii ani la 
alte trei proiecte de renaturare: la Gârla 
Mare (Mehedinți), Balta Geraiului (Olt) 
și Mahmudia (Tulcea).

APE ȘI ECONOMIE VERDE

2 ORI
În România vorbim despre 

inundații de două ori pe an: la 
topirea zăpezii și în sezonul 

ploios.
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Ciocănești Dunăre, noua destinaţie 
de cicloturism din Călărași

Ciocănești Dunăre este una dintre 
ariile naturale protejate Natura 2000 
desemnată pentru protejarea păsări-
lor specifice zonelor umede. În ultimii 
10 ani, am lucrat alături de comunita-
tea locală pentru a dezvolta o serie de 
mecanisme care să o ajute să obțină 
bunăstarea respectând principiile 
unei vieți durabile.

Traseele de cicloturism lansate în 
toamna lui 2018 însumează 550 km 

5
trasee de cicloturism inaugurate 

alături de Outhentic Cycling 
Romania într-una dintre cele 
mai importante zone naturale 

protejate din Călărași.

și pornesc și se încheie la Ferma 
piscicolă Ciocănești. Parcurgân-
du-le ai ocazia să admiri peisaje na-
turale caracteristice zonelor umede, 
cu lacuri, mlaștini, stuf și sute de 
specii de păsări protejate. În plus, 
prin satele pe care le leagă aceste 
trasee întâlnești dulgheri, împle-
titori, fierari, tâmplari, oameni 
deosebiți care duc mai departe 
meșteșuguri, în unele locuri, de 
mult dispărute.



PĂDURI
Riscăm să pierdem 500.000 
de hectare de pădure

Foarte multe din pădurile pe care le 
vedem din mașină, pe marginea râuri-
lor, pe dealuri sau în vârful munților, 
în timp ce facem naveta sau călătorim 
nu sunt recunoscute oficial ca atare și 
nu sunt tratate ca fiind păduri. Chiar 
dacă arată precum și îndeplinesc 
funcțiile unei păduri (după criterii de 
definire cu recunoaștere internațio-
nală), în România nu sunt încadrate 
astfel în mod oficial și prin urmare 
nu sunt păzite, monitorizate, îngrijite, 
regenerate sau după caz, protejate. 

În întreaga țară, aceste suprafețe boga-
te în biodiversitate, ce oferă adăpost 
pentru specii amenințate sau periclita-
te și sprijin pentru comunitățile locale 
se deteriorează constant. Soluția, una 
deloc simplă, implică mai mulți pași - 
găsirea celor mai bune metode pentru 
compensarea și susținerea proprietari-
lor, includerea respectivelor terenuri în 
fondul forestier național, implementa-
rea celor mai bune metode de manage-
ment și conservare, conform funcțiilor 
fiecărei păduri de acest tip. Doar astfel 
vom reuși să îngrijim ce avem deja și 
să gospodărim această parte impor-
tantă a patrimoniului verde al Româ-
niei, pentru natură și oameni.

5 MILIARDE 
 DE EUR

ar fi necesare pentru a împăduri 
o suprafață similară și ar dura 

500 de ani
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300 de ani este vârsta pe care o ating 
adesea arborii din codrii seculari

La începutul anului 2018, 2.000 
hectare de păduri din județul Gorj au 
fost acceptate în Catalogul Național 
al Pădurilor Virgine și Cvasivirgine, 
ca urmare a eforturilor WWF. Acești 
codri seculari cu structuri primare 
sunt casă pentru fagi și brazi falnici, 
cu vârste ce depășesc 300 de ani, altfel 
spus, arbori din perioada lui Constan-
tin Brâncoveanu sunt încă puternici și 
în picioare.

ÎNCA 2.000 
DE HECTARE

de păduri virgine 
sunt securizate

Dincolo de cifre, aceste ecosisteme 
uimitoare reprezintă adevărate lecții vii 
de biodiversitate, puncte în care natura 
a evoluat nestingherită, vreme de mii 
de ani.

Până acum, am evaluat pe teren peste 
300.000 ha considerate potențiale 
păduri virgine și am identificat 45.000 
ha de astfel de suprafețe - procesul de 
securizare a lor continuă și în 2019.



SĂLBĂTICIE: URȘI

Managementul populaţiei 
de urși - provocări și reușite

Am început anul 2018 cu un lobby intensiv 
la nivel național și internațional pentru îm-
bunătățirea noului Plan de Acțiune pentru 
specia urs în România lansat în dezbatere 
publică de Ministerul Mediului. Acesta pro-
mova vânătoarea ca principal mijloc de re-
ducere a conflictelor om-urs.  Ne-am opus 
categoric acestei viziuni învechite, depășite, 
propunând în schimb metode moderne, 
dovedite a fi cu adevărat utile și eficiente în 
prevenirea conflictelor cu urșii. Am trans-
mis tuturor mesajul că vânătoarea este o 
măsură reactivă, nu una preventivă.

Comentariile și recomandările aduse pla-
nului, participarea specialiștilor WWF la 
grupurile de lucru și la dezbateri, precum și 
comunicarea publică susținută au determi-
nat o îmbunătățire a acestuia în varianta 
finală, relansând speranța unei abordări 
mai eficiente a managementului urșilor 
pe viitor. Eforturile noastre continuă prin 
trei proiecte – LIFE EuroLargeCarnivores, 
DTP TRANSGREEN și DTP ConnectGRE-
EN – dedicate conviețuirii om-carnivore 
mari, monitorizării și îmbunătățirii infras-
tructurii de transport, respectiv conectivi-
tății ecologice pentru aceste specii.

2 ani de la interzicerea 
vânării ursului. În 

septembrie 2016, WWF lansa 
o petiție, semnată de peste 

50.000 de oameni, care a convins 
o lună mai târziu Ministerului 

Mediului să interzică 
vânătoarea la trofeu. ©
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Intervenția umană a fost cauza pri-
cipală pentru care ursuleții ajunși în 
grija noastră au avut nevoie de ajutor. 
Trei pui și-au pierdut mama în acci-
dente feroviare, unul a fost separat de 
ursoaică lângă un drum aglomerat, 
iar ceilalți pui au fost găsiți de către 
localnici și paznici de vânătoare, în 
pădure, iar ursoaica nu era prezen-
tă. Dintre cei 8 pui ajunși în 2018 la 
Orfelinat, unul nu a supraviețuit, din 
păcate, dar ceilalți sunt sănătoși și 
urmează să fie eliberați în sălbăticie. 
Până acum aproape 150 de ursuleți au 

APROXIMATIV 
150

de ursuleți au fost reabilitați 
cu succes aici și eliberați 

în sălbăticie.
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7 pui de urs salvaţi în 2018 la Orfelinatul de urși
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fost reabilitați cu succes aici și elibe-
rați în sălbăticie. Studiile realizate pe 
puii eliberați au arătat că aceștia au 
un comportament natural, evită așe-
zările umane și oamenii după ce pă-
răsesc Orfelinatul. Anul trecut 5 pui 
ajunși în 2017 la Orfelinat au finalizat 
cu succes procesul de reabilitare și au 
fost redați naturii.  Le mulțumim ce-
lor care au susținut Orfelinatul în tot 
acest timp și reamintim câțiva dintre 
cei care au ajutat la salvarea puilor 
în 2018 Milvus Group, Vets4Wild și 
ICAS-Brasov.



SĂLBĂTICIE: ZIMBRI  

23 de zimbri noi în 
Carpaţii de Sud-Vest 

Cinci transporturi naționale și in-
ternaționale derulate cu implicarea 
a nouă grădini zoologice și rezer-
vații din Europa, s-au încheiat prin 
eliberarea unui număr total de 23 de 
zimbri în Măgura Zimbrilor, Armeniș, 
și în noua zonă de resălbăticire din 
Munții Poiana Ruscă, Poiana Zim-
brilor, Densuș. S-au născut șase viței 
care se bucură de sălbăticie. Proiectul 
continuă cu dezvoltarea programe-
lor de eco-turism, dezvoltare locală, 
educație, cercetare științifică, inovație 

tehnologică și eforturi de conservare 
de care beneficiază atât natura, cât și 
oamenii.

Alături de Rewilding Europe, împre-
ună cu autoritățile și comunitățile 
locale, vom continua eforturile de a 
crea o populație viabilă de zimbri în 
libertate. 

www.life-bison.ro 
FB: Rewilding Southern Carpathians 
www.magurazimbrilor.ro

+ 5 ANI 
de resălbăticire a zimbrului 
în Carpații de Sud-Vest s-au 

sărbătorit în 2018.



©
 C

ostas D
um

itrescu

Panda Labs: WildAI [eye], tehnologie pentru 
monitorizarea vieţii sălbatice din Carpaţi
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WildAI [eye] este primul „Laborator 
Panda” (Panda Lab) al WWF Româ-
nia. Prin intermediul acestora WWF 
implică tehnologia, mediul de afaceri, 
domeniul design-ului, mediul academic 
și conservarea pentru a dezvolta noi 
abordări de rezolvare a problemelor 
stringente ale planetei noastre. Pro-
gramul-pilot va avea în vedere Carpații 
Meridionali, mai exact situl Natura 
2000 Munții Țarcu, care găzduiește 
o inițiativă amplă de reintroducere a 
zimbrilor. WildAI [eye] prevede crește-
rea calității și impactului monitorizării 
vieții sălbatice, prin proiectarea unui 

sistem de inteligență artificială (AI) ce 
implică folosirea de dispozitive de ur-
mărire GPS de dimensiuni foarte mici, 
atașate de zimbri, cu posibilitate de 
extindere și la carnivorele mari. Acest 
program-pilot este o platformă de lucru 
incipientă pentru a produce instrumen-
te mai eficiente de monitorizare pe sca-
ră largă a speciilor sălbatice. Obținerea 
în timp real de date din teren va ajuta la 
abordarea mai rapidă și țintită a provo-
cărilor cu care se confruntă managerii 
din ariile protejate, ale căror intervenții 
depind de exactitatea informațiilor și de 
resursele fizice în general limitate.

PRIMUL
program-pilot din Panda Labs 

în România



Planul Paneuropean destinat 
salvării sturionilor
Planul de Acțiune Paneuropean a fost 
semnat în cadrul Convenției de la Berna 
și își propune conservarea ultimelor 
specii de sturioni pe care îi mai întâl-
nim pe bătrânul continent, refacerea 
zonelor de reproducere, oprirea braco-
najului și repopularea cât mai multor 
ape cu sturioni. Dezvoltat de WWF și 
Societatea Mondială de Conservarea a 
Sturionilor în colaborare cu o serie de 
specialiști, planul propune o serie de 
măsuri concrete care au fost asumate 
de statele europene în vederea salvă-
rii celei mai amenințate cu dispariția 
specii de pești din Europa.

Odată, sturionii erau foarte răspândiți, 
astăzi situația sturionilor este dezastru-
oasă - reproducerea naturală a acestora 
este înregistrată doar în două râuri 
europene – Dunărea Inferioară (Româ-
nia și Bulgaria) și Rioni (Georgia). Mici 
populații native se găsesc în Gironde 
din Franța și în Po în Italia, dar fără 
dovezi concrete că se reproduc.

STURIONI & 
EDUCAŢIE DE MEDIU

50 DE ŢĂRI
au semnat la finele anului 2018 

un Plan de Acțiune Paneuropean 
pentru salvarea acestor pești 

emblematici.
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Exploratori ai Dunării 
și Sturionilor din Dunăre
În anul 2018 a fost lansat primul ghid edu-
cațional care cuprinde Dunărea, Delta Du-
nării și sturionii din Dunăre: Exploratori 
ai Dunării și ai Sturionilor din Dunăre.

Exploratori ai Dunării și ai Sturionilor 
din Dunăre este al treilea ghid educați-
onal pe care l-am dezvoltat, completând 
seria despre natura sălbatică din Carpații 
de Sud-Vest, respectiv zimbri. Ghidul 
este structurat în trei părți, primele două 
tratând subiecte teoretice legate de cele 
două teme și a treia parte care reprezintă 

Al treilea ghid de exploratori ai 
naturii folosit deja în 4 școli.

bazele viitoarelor Cluburi de tineri 
activi pentru Dunăre și Sturionii din 
Dunăre. Practic, această ultimă parte 
reprezintă curriculum-ul complet 
destinat profesorilor și elevilor coor-
donatori, care să îi îndrume pe aceștia 
în construirea unor generații de tineri 
responsabili cu mediului, implicați în 
identificarea și soluționarea probleme-
lor cu care comunitățile lor se confrun-
tă. Ghidul poate fi download-at și de pe 
site-ul www.wwf.ro: 
https://bit.ly/2VBBmHv



POLICY ȘI COMUNICARE
Peste 375.000 de oameni au spus Comisiei 
Europene să păstreze legea apei puternică

2020
CE va face public rezultatul final 

al evaluării Directivei Cadru 
Apă în 2020.

Cu toții avem nevoie de apă pentru a 
supraviețui. Știm că ecosistemele de 
apă dulce ne oferă servicii esențiale 
de mediu: protecția împotriva inun-
dațiilor, apă potabilă, lemn, biomasă, 
oportunități de turism și recreere, 
pește și alte surse de hrană. Dar de cele 
mai multe ori nu facem legătura între 
natură și confortul nostru zilnic. Așa 
că ne-am imaginat o lume în care un 
produs comun, berea, devine un lux. 
O lume în care berea preferată arăta, 
miroase și are gustul unei mocirle. 
Sau, în care, în loc de băutura prefera-
tă, ești servit cu un castron de hamei 
uscat. Așa am demarat la finalul anului 
campania #ProtejeazaApa, pentru a 
menține puternică legea apei: Direc-
tiva Cadru Apă (DCA). Această lege 
protejează toate sursele de apă dulce 
din Europa - râuri, lacur, pâraie, ape 
subterane și zone umede - precum și 
toate viețuitoarele care depind de apă.

Campania a inspirat și facilitat par-
ticiparea cetățenilor la consultarea 
publică a CE referitoare la DCA - 
singura oportunitate a publicului larg 
de a se exprima în timpul perioadei de 

revizuire („fitness check”). Campania 
a fost susținută de mai mult de 130 de 
organizații civile, inclusiv parteneri 
naționali: Mare Nostrum, Asociația 
“Ivan Patzaichin – Mila 23”, Federația 
Coaliția Natura 2000, Focus Eco Cen-
ter, Organizația Națională „Cercetașii 
României”  și birourile SOR (BirdLi-
fe), Greenpeace și Friends of the Ear-
th. În funcție de rezultatele verificării, 
așteptate în 2020, Directiva Cadru 
Apă va fi mențiuntă ca atare sau mo-
dificată, devenind mai strictă sau mai 
relaxată. Mai multe informații: 
wwf.ro/protejeazaapa
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Delta Dunării poate fi explorată 
virtual, pe Google Maps

Ne-am unit forțele cu Google pentru a 
pune Delta Dunării pe harta digitala a 
lumii, pe care o cutreiera peste un miliard 
de oameni zilnic. Procesul de captare a 
imaginilor de tip Street View a durat o 
lună de zile, timp în care echipa noastră a 
parcurs Delta în lung și în lat cu trekkerul 
Google în spate, pe bicicletă, pe barcă -  
brațele Sulina și Sfântu Gheorghe - sau cu 
căruța, cu sprijinul localnicilor. 

Delta Dunării este un hotspot de biodi-
versitate. Și primul pas pentru a îl proteja 
este să îl descoperim, chiar de la nivelul 
lotcii virtuale, indiferent unde ne-am afla 
pe glob. Putem admira pelicanii care își 
iau zborul de pe Canalul Trofilca, ne pu-
tem plimba pe canalul Șontea, printre vița 
de vie sălbatică și pe sub sălciile care atâr-
nă deasupra canalului Rădăcinos. Câteva 
click-uri mai încolo peisajul se schimbă: 
un lac cu nuferi, stârci, egrete și pelicani. 
Pe uscat, se poate explora arhitectura 
tradițională din Deltă în localitatea Letea, 
Mila 23 și plaja sălbatică din Sf. Gheorghe 
sau poate avea o vedere panoramică din 
vârful vechiului far din Sulina. 

1500KM
In total, sunt acoperiți peste 

1500 de kilometri de canale și 
drumuri.



Earth Hour: Sunt metode mai bune 
să te împaci cu natura
Earth Hour a pornit în 2007, când peste 
2.2 milioane de oameni și 2000 de sedii 
de companii din Sydney au stins luminile 
pentru o oră, din nevoia de a atrage atenția, 
la nivel global, asupra problemei schimbă-
rilor climatice. Azi, Ora Pământului este 
cea mai mare mișcare voluntară de mediu 
din istorie și începând cu ediția din 2018, 
evenimentul pune un accent și mai mare pe 
implicarea activă a tinerilor în construirea 
unui viitor în armonie cu natura. Astfel, 
WWF și-a unit forțele cu Cercetașii Româ-
niei pentru a forma și inspira viitorii lideri 
pentru mediu. 

Deși ne aflăm într-o eră în care umanitatea 
este cea care modelează schimbările de pe 
Pământ – perioadă denumită de cercetători 
Antropocen, ne este greu să facem legătura 
între activitățile noastre de zi cu zi și trans-
formările care au loc în jurul nostru, în na-
tură. Mai mult, ne comportăm de parcă am 
fi certați cu natura. Așa a luat naștere ideea 
din spatele campaniei Earth Hour din 2018, 
prin care am îndemnat oamenii, companiile 
și comunitățile locale să se gândească la 
impactul pe care îl au asupra naturii, dar 
mai ales la puterea pe care o au din postura 
de consumatori și cetățeni.
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Living Planet Report - care este 
starea de sănătate a planetei?

Raportul Planeta Vie 2018 este a 12-a 
ediție a publicației bienale a WWF și 
prezintă o imagine de ansamblu a stării 
de sănătate a planetei. Raportul include 
cele mai recente descoperiri, măsurate 
prin Indexul Planta Vie, care urmărește 
16.704 de populații ale 4.005 specii de 
vertebrate din 1970 până în 2014. În 
ultimele decenii, activitatea umană a 
afectat în mod semnificativ habitatele și 
resursele naturale de care depind atât 
speciile sălbatice, cât și oamenii, cum ar 
fi oceanele, pădurile, recifele de corali, 
zonele umede și mangrovele. Raportul 
Planeta Vie 2018: Țintind mai sus (Li-
ving Planet Report: Aiming Higher) ne 
arată că populațiile de specii de verte-
brate au scăzut, în medie, cu 60% în 40 
de ani; am pierdut 20% din Amazon în 
doar 50 de ani, precum și aproximativ 
jumătate din coralii din apele de mică 
adâncime, în ultimii 30 de ani. Din feri-
cire, suntem prima generație care are o 
imagine clară despre valoare naturii și 
impactul pe care îl exercităm asupra ei. 
Am putea fi și ultima generație care mai 
poate inversa această tendință, de aceea 
e important să acționăm, împreună.

| wwf.ro/raportulplanetavie |

La nivel global, natura oferă 
servicii în valoare de aproximativ 

125 trilioane de dolari pe an. ©
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SUSŢINĂTORII NOȘTRI

Suntem mai puțin de 20 milioane de 
oameni în România. La finalul anului 
2015 generam cumpărături online 
estimate la 1.1 mld. EUR, comparativ 
cu 600 mil. EUR în 2013. Înseamnă o 
creștere aproape dublă, în numai doi 
ani. Donațiile individuale pentru WWF 
România se ridicau la finalul anului 
financiar 2015 la aproximativ 100.000 
EUR, cu o creștere de 6% față de anul 
anterior. Suntem aproape 3.000 de 
oameni care contribuie fie lunar, fie 
punctual, la desfășurarea proiectelor 
WWF în România. Cu toții contribuim 
la crearea unei lumi în care să trăim în 
armonie cu natura.

Doar împreună putem 
să oprim degradarea 
mediului înconjurător și 
să construim un viitor în 
armonie cu natura. Fie că 
te-ai implicat semnând o 
petiție, prin donații sau 
oferindu-ne din timpul 
tău, îți mulțumim.

“Experiența WWF este una foarte 
frumoasă și complexă. În fiecare zi 
învățam mai multe despre oamenii din 
jurul meu, despre viață, despre mine. 
Eram într-o continuă dezvoltare, iar la 
fiecare impas îmi căutam motivația în 
ceva nou, mereu căutam un mic impuls, 
totul reducându-se la a fi creativ. Unul 
dintre motto-urile mele e: azi fac pe 
cineva să râdă.

Am avut zile care nu puteam sa mă 
motivez singură, era o presiune uriașă 
pe umerii mei, dar nu am fost singură. 
Am avut o a doua familie care m-a aju-
tat - colegii mei, cărora le mulțumesc 
foarte mult pentru ajutorul acordat.

După ce am ajuns ajutor de Team 
Leader, ulterior team leader au venit și 
alte responsabilități care m-au format 
și care au contribuit enorm la persoa-
na mea de azi. Am trecut prin multe la 
WWF, am învățat multe și încă mai învăț.

E greu de spus cât de mult înseam-
nă pentru mine WWF”.

Stefania Zamfir 
Fundraiser si Team Leader WWF

Vrei să vii în echipa Ștefaniei?
Avem o veste buna…mai avem câteva 
locuri disponibile. Aplică aici: 
wwfteam.com/aplica/aici

Donatorii individuali

F2F
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Parteneriate 
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Nume companie: Ikea 
Tip de parteneriat: global; Promovarea 
practicilor sustenabile 
Tema de conservare: Păduri

Nume companie: The Coca-Cola Company
 Tip de parteneriat: global; Promovarea 
practicilor sustenabile; Filantropie 
Tema de conservare: Ape dulci

Nume companie: Garanti Bank România
Tip de parteneriat: naţional; Comunicare 
și sensibilizarea publicului; Filantropie
Tema de conservare: General (Păduri; 
Ape dulci; Specii)

Nume companie: Carrefour România
Tip de parteneriat: naţional; Promovarea 
practicilor sustenabile; Comunicare și 
sensibilizarea publicului; Filantropie
Tema de conservare: Păduri

Lucrăm cu sectorul privat pentru a ne 
atinge obiectivele de conservare. În 
colaborarea cu partenerii de afaceri ne 
bazăm pe un dialog constructiv și în-
țelegere comună a problemelor. Astfel, 
generarea soluțiilor este bazată pe o 
viziune împărtășită de ambele părți. În 
general, distingem trei tipuri de parte-
neriate cu companiile, bazate pe:

1. Promovarea practicilor de afaceri 
durabile și reducerea impactului 
negativ asupra naturii;

2. Comunicare și sensibilizarea opini-
ei publice, prin acțiuni comune;

3. Filantropie/Sponsorizări pentru 
proiectele WWF de conservare a 
naturii din România.

Principalii parteneri 
din sectorul de afaceri:



ECHIPA 

Suntem o echipă dinamică și variată, 
compusă din specialiști bine pregătiți și 
motivați care acoperă o paletă largă de 
domenii. WWF România se mândrește 
cu experți în conservare din domeniile 
forestier, ape dulci, carnivore mari care 
și-au dobândit un nume în comunitățile lor 
științifice. Alături de ei, pentru a proteja 
singura noastră casă lucrează oameni cu o 
experiență valoroasă în politici publice și 
legislație, economie verde, comunicare și 
fundraising, financiar și administrativ.
Pe toți ne unește dorința de a proteja valorile 
unice ale naturii din România.

Echipa Coridoare, arii 
protejate și sălbăticie: 
Marius Berchi, Mariana Druga, Mihaela 
Frățilă, Florin Hălăștăuan, Ioana Ismail, 
Oana Mondoc, Carmen Pădurean, Cristian 
Remus Papp, Raluca Peternel, Alexandra 
Pușcaș, Alexandra Sallay Mosoi, Mariana  
Țînțărean;

Împreună cu Rangerii Life-Bison: 
Matei Miculescu, Daniel Hurduzeu, 
Roland Hauptman, Marius Gârdean

Echipa Ape Dulci: 
George Caracaș, Camelia Ionescu, Emilia 
Miloiu, Cristian Mititelu-Răileanu, 
Cristina Munteanu, Alexandra Petcu, 
Iulia Puiu, Andreea Novak, Eugen Plop, 
Mirela Leonte

Echipa Păduri: 
Ionuț  Sorin Banciu, Bogdan Calaraș, 
Antoanela Costea, Adrian Grancea, Radu 
Melu, Șerban Niculescu, Radu Vlad

Echipa Politici publice 
și economie verde: 
Diana Cosmoiu, Raluca Dan, Andreea 
Danciu, Corina Gheorghiu, Monia 
Martini, Ana Maria Seman
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Echipa Comunicare: 
Mara Cazacu,  Ioana Cenușa, Livia Cimpoeru, 
Mădălina Corciu, Alexandra Damian, Gabriel 
Galgoczy, Cătălina Murariu, Bianca Ștefănuț, 
Adriana Trocea, Stefan  Văsuțiu.

Echipa Fundraising:  
Alina Bucșa, Anca Ciobanu,  Vladimir 
Dohatcu, Alexandra Dumitrescu, Cristina 
Haita, Mădălina Hrițuleac, Silviu Răscanu, 
Roxana Șchiopu, Cosmina Tacea.

Street Fundraisers:  
Răzvan Buseu, Ana Nistor,  Silvia Ștefănescu, 
Radu Millio,  Bogdan Ionuț Florescu,  Eduard 
Teodorescu,  Ștefania Zamfir,  Brândușa 
Ștefănescu, Flavia Dogaru,  Andreea Stoican,  

Mariana Tudorii,  Iulia Tugulea,  Lucian 
Frunză,  Adina Ghiță,  Irina Melinte,  Andreea 
Moldoveanu,  Horia Guta,  Dimitra Mihai,  
Silvia Palanciuc,  Alexandra Davidescu,  
Alina Popa,  Toma Voica,  Alexandru Paiu,  
Ioana Gheorghe,  Alexandru Toma,  Valentina 
Alexoaei,  Mădălina Scorneica,  Adrian Bet,  
Mihaela Androne,  Dalia Motoroiu,  Ioana 
Voinea,  Nicoleta Onofrei,  Mara Dumitrache,  
Alexandru Bucur,  Mihai Marian Visan,  
Cristina Iordache,  Andreea Cătălina Puiu, 
Henri De Hillerin.

Echipa Financiar și Administrativ:  
Florentina Attia, Andreea Bădeț, Clara 
Chirculescu, Laura Gheorghiu, Cristina 
Maria Iancu, Raluca Nica, Raluca Elena 
Poiană, Victor Popa, Alina   Tapai, 
Nicoleta Toma, Ștefan Trofil, Mariana 
Chelaru, Loredana Dinu, Ana Maria Ene, 
Letiția Apostu, Loredana Duță.

Director Comunicare și Fundraising: 
Hanny Bratu

Director general: 
 Orieta Hulea



OUR PLANET - 
din 5 aprilie 2019

3500
zile de filmare, realizate de cei 
600 de membri ai echipei de 

filmare



Documentarul original Netflix, rea-
lizat în colaborare cu WWF și narat 
de renumitul naturalist Sir David 
Attenborough, este o călătorie 
spectaculoasă, de descoperire, care 
ilustrează frumusețea și fragilita-
tea lumii noastre naturale. Acesta 
se concentrează pe varietatea 
habitatelor din întreaga lume, de la 
sălbăticia din zona arctică îndepăr-
tată și oceanele adânci, misterioase, 
până la peisajele Africii și jungla din 
America de Sud. 

Cele opt părți ale documentarului 
Our Planet vor prezenta cele mai 
valoroase, dar, în același timp, fra-
gile specii și habitate ale planetei. 
Peisajele uimitoare de pe Pământ 
a fost surprinse folosind tehnolo-
gia 4k.  Ambițiosul proiect a durat 
patru ani și a fost filmat în 50 de țări 
de pe toate continentele lumii. Cei 
peste 600 de membri ai echipei au 
adunat, în total, peste 3500 de zile 
de filmare.
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*toate sumele sunt exprimpate in RON

DETALIU VENITURI*
COMISIA EUROPEANA 3.104.034 

DONATORI INDIVIDUALI 806.998 

DONATORI PERSOANE JURIDICE * 626.536 

FONDURI ELVETIENE 314.690 

FONDURI NORVEGIENE -   

FUNDATIA COCA COLA 228.093 

CARREFOUR ROMANIA 272.872 

GARANTI BANK 130.658 

IKEA 1.080.968 

VENITURI DIN RETEAUA WWF 2.431.794 

TOTAL AN 2018 8.996.643

(PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2018)
SURSE DE FINANŢARE 
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CHELTUIELI*
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1.193.175 
CHELTUIELI PROIECTE 8.338.865 
TOTAL AN 2018 9.532.040 

VENITURI*
DONATORI INDIVIDUALI 806.998 
DONATORI PERSOANE JURIDICE 2.339.127 
FONDURI PUBLICE 3.418.724 
VENITURI DIN REŢEAUA WWF 2.431.794 
TOTAL AN 2018 8.996.643

13%
Cheltuieli administrative

87%
Cheltuieli proiecte

CHELTUIELI
RON  9.532.040

27%
Venituri din reţeaua WWF

38%
Fonduri publice

9%
Donatori individuali

26%
Donatori persoane juridicee

VENITURI
RON  8.996.643



Vrei să ne ajuţi?
sustine.wwf.ro
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WWF ÎN CIFRE
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  • RAPORT ANUAL 2018
WWF.RO

De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a 
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

www.wwf.ro
www.facebook.com/WWFRomania

 

Bd-ul Tudor Vladimirescu nr: 29, sector 5, București, România

1961
+100

+5
+5.000

WWF a fost fondat 
în 1961

WWF are peste 5.000
de angajați în toată 
lumea

WWF are peste 5 milioane
de susținători

WWF își desfășoară
activitatea în peste 100
de țări de pe 5 continente


