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Înfiinţată în anul 1961, WWF(World Wide Fund for Nature) este cea
mai importantă organizaţie internaţională care derulează proiecte
pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la
nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să
construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura,
prin:
• conservarea diversităţii biologice la nivel mondial;
• utilizarea raţională a resurselor naturale regenerabile;
• reducerea poluării şi a consumului iraţional.
WWF Programul Dunăre-Carpaţi România urmăreşte conservarea
mediului natural şi a proceselor ecologice în România şi în regiunea
Dunăre-Carpaţi, iniţiind, derulând şi sprijinind proiecte pentru
păstrarea diversităţii biologice, a speciilor sălbatice şi ecosistemelor
naturale. Detalii la: www.wwf.ro
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Mesajul
Luminitei Tanasie

Mesajul Luminiței Tănăsie,
director de program

În fiecare an continuăm să lucrăm pentru
natură, știind că ea nu se reface cât ai bate din
palme și că, pentru a o păstra vie și bogată,
e nevoie de un efort susținut, pe termen lung.
În unele locuri suntem pionieri, în altele punem umărul împreună
cu parteneri și colaboratori, pentru ca inițiativele începute să aibă
continuitate și rezultatele obținute să fie menținute pentru viitor.

© Razvan Lupică

Dincolo de toate acestea, pe care le facem în România așa cum le
face WWF în 100 de țări din lume, 2009 a fost anul în care ne-am
apropiat cel mai mult de oameni. De cele 2 milioane de români care au
participat la Ora Pământului, de fermierii și consumatorii de produse
tradiționale din Maramureș, de locuitorii din siturile Natura 2000
Igniș și Podișul Hârtibaciului, de sătenii din Groșii Țiblesului. Toți
sunt la fel de importanți ca și cele 25 de ha de pădure naturală de luncă
pe care le-am refăcut pe Ostroavele Dunării sau ca pădurea seculară
de la Strâmbu Baiuț, rezervație naturală în devenire. Pentru că ei sunt
cei a căror viață influențează și, în același timp, depinde de natură.
Deși e încă țara cu cea mai bogată și mai diversă natură din Uniunea
Europeană, România este și singura în care ariile naturale protejate nu
beneficiază de sprijin politic, financiar și tehnic din partea Guvernului.
Am abordat această situație gravă cu prioritate în presa de la București
și de la Bruxelles, dar ea rămâne o provocare și pentru 2010. România
nu va putea beneficia de oportunitățile oferite de capitalul său natural
dacă nu vom ajunge să susținem efectiv conservarea naturii în zonele
cele mai valoroase ale țării.
Mulțumesc tuturor celor care au decis să fie alături de noi și în anul
de criză 2009 - companiilor, organizațiilor și instituțiilor partenere,
autorităților locale, voluntarilor și susținătorilor – precum și tuturor
celor care ne scriu și ne telefonează pentru a ne semnala probleme de
mediu din zonele lor, pentru a ne încuraja sau a ne critica, pentru a
își manifesta dorința de implicare. Faptul că sunteți tot mai mulți cei
cărora vă pasă ne motivează să mergem înainte.

“ Energia WWF vine de la echipa noastră de oameni
inimoși, perseverenți și experimentați, care fac lucrurile
să se întample cu pasiune. Nu e ușor să te ocupi de
conservarea naturii în România. Și totusi, nu emigrăm
în Australia, ci rămânem. Ca să găsim soluții pentru a
păstra Dunărea vie și pădurile virgine în Carpați.”
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România este cea mai bogată țară din Uniunea
Europeană, la capitolul „ natură sălbatică”. Cu Delta
Dunării, rezervație a biosferei, cu cele mai întinse
suprafețe de păduri, cu cele 28 de parcuri naturale și
naționale, România are un capital natural deloc de
neglijat. Pădurile și ariile protejate asigură importante
servicii de mediu și sunt, în acelaşi timp, adăpost pentru
un procent semnificativ din populaţia de carnivore mari
a Europei.

© MICHEL GUNTHER/ WWF-CANON

Padurile si ariile
protejate - administrarea
unor resurse vii

Partener : IKEA

Management Forestier Responsabil
pentru Dezvoltare Durabilă în
ecoregiunea Dunăre - Carpați - proiect
demarat în anul 2003, susținut
financiar de IKEA.

© GEORGE DINICU/WWF DCP RO

MANAGEMENT
FORESTIER
RESPONSABIL

Obiective: încurajarea certificării forestiere prin standardul FSC
şi gospodărirea mai bună a pădurilor, prin creşterea capacităţii
administratorilor şi proprietarilor de pădure pentru implementarea
managementului forestier responsabil și prin activități de prevenire și
reducere a tăierilor ilegale.
Rezultate în 2009:
• Identificarea drept Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare a
pădurilor seculare din zona Strâmbu Băiuț și Groșii Țibleșului din
Maramureș.
• Constituirea unei rezervații naturale pe o suprafață de 1469,7 ha
pentru protejarea pădurilor seculare din zona Strâmbu Băiuț și Groșii
Țibleșului din Maramureș.
• Finalizarea procesul de certificare FSC pentru pădurile administrate
de Ocolul Silvic Privat Baraolt- Ținutul Pădurilor Erdovidek, în județul
Covasna.
• Crearea unui set de instrumente care vor veni în ajutorul proprietarilor
de pădure, a ONG-urilor locale, dar și a administratorilor de fond
forestier public și privat: au fost publicate 4 manuale care vor fi utilizate
în cadrul modulelor de training adresate operatorilor din domeniul
gospodăririi pădurilor.
FSC(Forest Stewardship Council) este o organizație independentă,
neguvernamentală și non-profit înființată în anul 1993 pentru a
promova un management forestier responsabil în pădurile din
întreaga lume.
Standardul de certificare FSC garanteaza că lemnul utilizat în
produsul respectiv provine din păduri gestionate durabil pe criterii
sociale, economice și ecologice.
WWF a identificat nevoia de instruire şi sensibilizare a proprietarilor
de pădure, pentru a-i ajuta să îşi gospodărească pădurile în mod
responsabil.

În România există încă
300.000 hectare de
păduri naturale intacte.

Deși sunt sursa multor beneficii, pădurile din România sunt supuse
presiunii crescânde a tăierilor ilegale, a cererii în continuă creștere
pentru cherestea ieftină, dar şi a schimbărilor în regimul proprietăţii
terenurilor.
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Pădurea de la Strâmbu Băiuț din Munții Maramureșului a fost identificată de WWF drept Pădure cu Valoare
Ridicată de Conservare.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană,
România s-a angajat să desemneze
17,84% din suprafața țării drept situri
Natura 2000, o contribuție importantă
la Rețeaua Ecologică Europeană Natura
2000. Acest obiectiv implică realizarea a
numeroase studii, dar şi o componentă
puternică de informare a opiniei publice.

© ALEXANDRU IONESCU

SPRIJINIREA REtELEI
NATURA 2000 iN
ROMÂNIA

Obiectiv: Sprijinirea procesului de implementare a Rețelei Natura 2000
în România
Rezultate:
• Realizarea studiului “Schi legal în ariile protejate din România”, ce
a constat în colectarea mai multor informaţii despre potenţialul de
dezvoltare a infrastructurilor de schi în România. Scopul acestor date
a fost identificarea unei soluţii de prevenire a impactului negativ al
programului “Schi în Romania” asupra ariilor naturale protejate, inclusiv
asupra siturilor Natura 2000 din România. Studiul a fost realizat cu
sprijinul Fundației pentru Parteneriat.
• Distribuirea a 4 buletine informative despre rețeaua Natura 2000 în
două situri cheie: Podișul Hârtibaciului (5000 de exemplare pentru fiecare
număr) și Igniș (2000 de exemplare pentru fiecare număr). Publicațiile au
vizat grupuri locale co-interesate: fermieri, oameni de afaceri locali, școli
și membri ai comunităților locale, în general.
• Crearea paginii web www.natura2000.ro, care oferă informații despre
rețeaua Natura 2000 în Europa și în România, informații de ordin
legislativ, dar și o hartă interactivă ce cuprinde siturile Natura 2000,
parcurile naționale și naturale și pădurile virgine din România.
• Organizarea mai multor seminarii și traininguri pe tema managementului
ariilor protejate, adresate atât ONG-urilor, cât și administratorilor de arii
protejate sau inginerilor silvici.
Toate aceste inițiative au beneficiat de sprijinul Ministerului Agriculturii,
Naturii şi al Calităţii Hranei din Olanda.
WWF asigură secretariatul Coaliţiei ONG Natura 2000 din România
și coordonează inițiativele comune ale celor 51 de organizații membre.
O asemenea iniţiativă a fost reprezentată de campania “Petiţie din
aria mea protejată”, derulată în perioada iulie-septembrie 2009, care
a constat în prezentarea unor cazuri de ilegalităţi din mai multe arii
protejate. Cazurile, sesizate de către ONG-urile membre ale Coaliţiei,
au fost trimise autorităţilor naţionale şi europene şi mediatizate pe
diferite canale.
Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate
care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii salbatice și habitate
naturale de interes comunitar. Reţeaua fost constituită nu doar pentru
protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe
termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socioeconomice.
Raport anual WWF Programul Dunăre-Carpați România 2009 pag. 12

Siturile Natura 2000 din România adăpostesc cele mai mari populații de specii de animale din Europa.

Ostroavele, sau insulele de pe Dunăre, sunt adevărate
„jungle” în care îşi găsesc refugiul specii de păsări
sau alte animale rare, lucru care le conferă un rol
esenţial în salvarea ecosistemelor din întreg bazin
endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer
al Dunării. Aceste adevărate insule sunt inadăpostul
adipiscing
elit, sed diam nonummi. Euismod tincidunt
multor ecosisteme, precum păduri naturale de luncă,
ut laroeet
dolore magna aliquam erat voluptat.
cordoane de nisip, mlaştini şi canale naturale
şi sunt
părţi integrante ale coridorului de migraţie situat
de-a
Ut wisi enin ad minim
lungul Dunării, esenţial pentru distribuţia a numeroase
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi
specii de animale şi plante.

consectetuer
adipiscing elit,
verosed

alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum
veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis
autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit
est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummielit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam .
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami
ex ea con dolor nisi ut aliquip henderit in voluptate nisi ut aliquip ex ea com dolor in
reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimu

Quis nostrud

in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummi. Euismod tincidunt ut laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
Ut wisi enin ad minim
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno
et cetera. Ullam venit cum permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro
odio dignissim qui blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Ut wisi enin ad minim

XX
LOrem ispum
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip
dolore magna aliquam erat voluptat.Ut wisi enin ad minim. Quis nostrud ad nostris
pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter familias. Vel illum dolore eu
feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui blandit
praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip.
Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit est. Sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptateatris et mater inter familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui

© CRISTINA MUNTEANU/ WWF DCP RO

Ostroavele DunArii

Parteneri :
Agentia pentru Protectia Mediului
Calarasi, WWF Programul
Dunare-Carpati România,Directia
Silvica Calarasi, Institutul de
Cercetari si Amenajari Silvice si
Societatea Ornitologica Româna.

© CRISTINA MUNTEANU/ WWF DCP RO

CONSERVARE SI
MANAGEMENT

Conservarea şi managementul integrat
al ostroavelor de pe Dunăre - proiect
derulat în perioada 2006 - 2010 cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene,
prin programul LIFE NATURE.

Zona de actiune: 8 ostroave ale Dunării din județul Călărași: Albina
(km 410), Haralambie (km 400), Ciocăneşti (km 395), Trămşani/Pisica
(km 365), Şoimu (km 353), Turcescu (km 344 – 342), Cianu Nou (km
342) şi Fermecatu (km 324 – 322).
Obiectiv: protejarea şi menţinerea biodiversităţii habitatelor şi a
speciilor ostroavelor de pe Dunăre şi managementul adaptativ al
pădurilor de luncă.
Rezultate:
• Refacerea a 24 ha de plantaţie de plop alb și salcie albă – ca parte a
pădurii naturale de pe ostroave.
• Tăierea a 1 ha de amorfă, arbust invaziv care ameninţă regenerarea
pădurii naturale de luncă
• Construirea unei poteci de vizitare pe ostrovul Fermecatu.
• Instalarea a 8 panouri de avertizare pentru limitarea deranjului
păsărilor în perioada de cuibărire.

11.063
ha

suprafata acoperita de
cele 11 ostroave pe care
le gazduieste România

• 8 evenimente comunitare, organizate împreună cu Agenţia pentru
Protecţia Mediului Călăraşi și Direcţia Silvică Călăraşi.
• Regata de caiac/canoe organizată de Ziua Dunării, pe 29 iunie 2009.
• Lansarea, în cadrul Festivalului de Film Dakino, a documentarului
„Ostrovul meu”, realizat în cadrul proiectului. Filmul, produs şi regizat
de Mihaela Rădulescu, avându-l pe Dani Oţil în postura de povestitor şi
actor, a fost filmat în anul 2008 de-a lungul ostroavelor de pe Dunăre și
este un film documentar-artistic care spune, într-un mod foarte plăcut
şi emoţionant, povestea tristă şi îngrijorătoare a ostroavelor Dunării,
aflate în pericolul de a dispărea o dată cu speciile de plante, păsări şi
animale care se găsesc aici.

Pe 29 iunie 2009, 50 de tineri de la Clubul Sportiv Școlar Călărași au adus un tribut Dunării.
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Parteneri :
Agentia Locala pentru
Protectia Mediului Giurgiu si
Directia Silvica Giurgiu

“Conservare şi renaturare transfrontalieră
în lungul Coridorului Verde al Dunării
Inferioare în România şi Bulgaria Km 495
540„ - proiect derulat cu sprijinul financiar
al Fundației Germane de Mediu.

© DANIEL PETRESCU

REZERVATIA CAMADINU-PASARICA

Rezervaţia Cama-Dinu-Păsărica este una dintre puţinele zone neatinse
de impactul lucrărilor hidrotehnice realizate în lungul Dunării. Cama
- Dinu - Păsărica este un segment de Dunăre care şi-a păstrat bogăţia
şi frumuseţea naturală, regăsite în mulţimea de păduri de stejar, frasin
şi ulm, în pădurile - galerii de salcie şi plop și în japşele cu nuferi şi
stufărişuri.
Zona de actiune: Ostroavele Cama, Dinu și Păsărica
Obiectiv: conservarea valorilor naturale ale zonei, astfel încât
resursele naturale, încă oferite cu generozitate, să poată fi accesibile şi
generaţiilor viitoare.
Rezultate:
• Realizarea Planului de Management pentru Aria Protejată CamaDinu-Păsărica, care constituie un instrument extrem de util pentru o
mai bună administrare a rezervației.
• Elaborarea studiul de fezabilitate pentru refacerea sistemului
hidrologic Vedea/ Gârla Pasărea şi îmbunătăţirea ecosistemelor
acvatice.
• Realizarea unui studiu socio-economic în rândul populaţiei locale,
pe baza căruia a fost elaborat un concept pentru dezvoltarea rurală
durabilă şi protecţia naturii.
• Au fost continuate activităţile în şcolile din comunele Vedea şi
Găujani, situate în apropierea Gârlei Pasărea: a fost organizat, pentru a
doua oară consecutiv, Festivalul Berzelor- un eveniment dedicat uneia
dintre cele mai întâlnite specii din zonă.
Diversitatea habitatelor din rezervaţie este impresionantă: habitatele
terestre şi acvatice formează un mozaic unic, datorită căruia zona a
fost pusă sub protecţie. Pe teritoriul rezervaţiei există peste 1300 de
specii de plante şi animale, 15% dintre acestea fiind menţionate în
diferite convenţii internaţionale privind protecția speciilor.
Rața roșie este una dintre speciile protejate din lungul Dunării, incluse de WWF în proiectele de conservare.
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consectetuer
adipiscing elit,
verosed

Maramureşul este o regiune exemplificativă,
atuncivoluptate velit est. Sit amet, consectetuer
in endrerit,
când vorbim de peisaje agricole tradiţionale,
de
tip
adipiscing elit, sed diam nonummi. Euismod tincidunt
mozaic. Diversitatea mediului rural şi conservarea
laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
biodiversităţii, dar mai ales practicile agricoleutprin
care
pământul, păşunile, fâneţele şi livezile sunt gospodărite
Ut wisi enin ad minim
și modul exemplar în care animalele sunt crescute
şi ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi
Quis nostrud
îngrijite, au fost motivaţia pentru care WWFalter
a selectat
ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
această zonă pentru desfăşurarea proiectelor
de
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
agricultură durabilă.

familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum
veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis
autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit
est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummielit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam .
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami
ex ea con dolor nisi ut aliquip henderit in voluptate nisi ut aliquip ex ea com dolor in
reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimu

Quis nostrud

in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummi. Euismod tincidunt ut laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
Ut wisi enin ad minim
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno
et cetera. Ullam venit cum permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro
odio dignissim qui blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Ut wisi enin ad minim

XX
LOrem ispum
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip
dolore magna aliquam erat voluptat.Ut wisi enin ad minim. Quis nostrud ad nostris
pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter familias. Vel illum dolore eu
feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui blandit
praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip.
Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit est. Sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptateatris et mater inter familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui

© EMIL POP

Maramuresul
-natura si traditii

Proiect pilot derulat în perioada 2004
- 2009, cu sprijinul financiar WWF
International.

© Emil Pop

O EUROPA,
MAI MULTa NATURa

Zona de actiune: Platoul Munților Oaș-Gutâi, Maramureș.
Obiective: încheierea unor parteneriate inovatoare la nivel local,
cu scopul de a crea situații avantajoase, în care prosperitatea și
dezvoltarea economică a zonei nu pun în pericol biodiversitatea.
Rezultate:
• 22 de vite, 6 tauri și 16 viței achiziționați în cadrul proiectului sunt
gospodăriți de unul dintre partenerii locali, în cadrul unei ferme care
include și o pensiune rurală. Ferma urmează să primească standardul
de certificare ecologică pentru carnea provenită de la aceste vite,
reprezentând prima certificare de acest tip din România.
• În 2008 a fost inaugurat Drumul Verde al Maramureșului, un traseu
turistic ce cuprinde cele mai semnificative zone naturale, inclusiv
situri Natura 2000, pășuni alpine, păduri seculare, dar și ferma de vite
ecologice.
• 11 comunități din Valea Marei, până în Munții Gutâi colaborează
pentru elaborarea unei strategii comune de utilizare sustenabilă a
resurselor naturale- păduri și pășuni alpine.
• 47. 059 ha de pădure au fost incluse în programul FSC (Forest
Stewardship Council), un standard care garantează că pădurile sunt
administrate în mod corespunzător.
• 80 ha de pășuni sub-alpine au fost refăcute.
• 19, 602 ha de habitate de pășune au fost declarate situri Natura 2000.

WWF International a implementat cu succes proiectul O Europă,
mai multă natură în mai multe țări din Europa, printre care Spania,
Ungaria, Belgia, Olanda, Estonia și Grecia. Proiectul propune o
abordare inovatoare a situațiilor care pun față în față oportunitatea de
afaceri și protejarea naturii. Acest tip de proiecte implică persoane din
diferite sectoare: afaceri, industria extractoare, întreprinzători locali,
agricultori, operatori silvici și autorități.
WWF sprijină fermierii în menținerea păşunatului extensiv şi a recoltării fânului pentru creşterea vitelor,
practici care contribuie la conservarea biodiversităţii.
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Încurajarea populatiei locale pentru
sprijinirea conservarii ursului brun
și a habitatului său în Munții Tibleș,
Maramureș - proiect derulat în 2008
și 2009, cu sprijinul financiar al
Programului de Mediu al Națiunilor
Unite (UNEP), prin Fondurile Globale
pentru Mediu (GEF).

© HORAȚIU POPA, WWF DCP RO

CONSERVAREA URSULUI
BRUN IN MARAMURES

Zona de actiune: comuna Groșii Țibleșului, Munții Maramureșului.
Obiective: conservarea ursului brun și a biodiversității zonei, prin
promovarea managementului sustenabil al resurselor naturale în
rândul comunității locale.
Rezultate:
• Elaborarea unui studiu al zonei, pentru identificarea produselor
tradiționale (cu precădere alimentare) și a meșteșugurilor care ar putea
susține o dezvoltare a comunității bazată pe ecoturism.
• Crearea unui Centru Comunitar, o asociație locală cu misiunea de a
supraveghea managementul resurselor naturale, alcătuită din: Centrul
Informativ pentru Turiști, un Muzeu al Tradițiilor Locale, un Birou al
Centrului Comunitar și un magazin de produse locale. La amenajarea
Muzeului Tradițiilor Locale, găzduit de o casă veche din lemn, au luat
parte, deopotrivă, localnici și voluntari.
• Instruirea membrilor Centrului asupra modului în care conservarea
naturii poate reprezenta o sursă de venituri.
• Construirea, cu ajutorul voluntarilor, a unui observator pentru urși,
a unor trasee turistice pentru urmărirea animalelor și a unor trasee
pentru cicliști.
Groșii Țibleșului este o comună din județul Maramureș, situată
într-un adevărat paradis natural, în mijlocul unor munți și dealuri
acoperite de păduri, o mare parte dintre acestea, circa 4000 ha, fiind
păduri seculare, iar restul păduri naturale. Aceste păduri sunt adăpost
pentru numeroase exemplare de urs brun, lup, căprioară, râs, mistreț,
jder, precum și pentru mai multe specii de plante și păsări. Una din
componentele de bază ale proiectului a fost sprijinirea membrilor
comunității în identificarea unor noi surse de venit, altele decât
exploatarea lemnului.
Pădurea seculară de la Groșii Țibleșului este extrem de valoroasă,
fiind singura de acest fel din județul Maramureș și una dintre puținele
din România.
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Localnici și voluntari WWF au lucrat la construirea infrastructurii necesare dezvoltării ecoturismului
la Groșii Țibleș.

Fermierii sunt păstrătorii Zonelor
Agricole cu Valoare Naturală Ridicată proiect derulat în anul 2009 în România
și Bulgaria, cu sprijinul financiar al
Comisiei Europene

© RAUL CAZAN

ZONE AGRICOLE CU
VALOARE NATURALa
RIDICATa

Zona de actiune: Maramureș
Obiective: conştientizarea fermierilor asupra avantajelor economice
oferite de zonele agricole cu valoare naturală ridicată, încurajarea
cooperării între fermierii din aceste zone, facilitarea accesului pe piaţă
a produselor tradiționale.
Rezultate:
• WWF a pus la dispoziţia factorilor de decizie şi a stakeholderilor
- massmedia, fermieri, asociaţii de fermieri etc - un raport care
sintetizează informații referitoare la oportunităţile de mediu, socioeconomice şi culturale oferite de sistemele agricole cu valoare naturală
ridicată şi importanţa lor pentru dezvoltarea sustenabilă.
• A fost lansat blogul www.produsedinnatura.eu, o platformă dedicată
opiniilor asupra acestor zone valoroase, împărtăşind poveşti şi
experienţe legate de zonele agricole cunoscute sau de produse locale
degustate.
• WWF a selectat 3 fermieri dintr-o zonă reprezentativă, Maramureș
și a publicat în 3 broșuri povestea fiecăruia dintre aceștia. Povestea
fiecărui fermier aduce în prim plan activitățile de zi cu zi ale acestuia și
descrie modul în care afacerile lor sunt susținute de subvenții obținute
în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală din România.
Atât broșurile, cât și raportul pot fi accesate în format electronic, pe
site-ul organizației.
• A fost organizată o competiție de produse tradiționale importante
pentru conservarea naturii.
Aceste sisteme agricole sunt importante, deoarece promovează grija
pentru resursele naturale, care în multe ţări din Uniunea Europenă au
fost neglijate şi pierdute în timp. Totodată, ele ajută la conştientizarea
asupra rolului crucial pe care îl joacă fermierul în păstrarea
patrimonului natural şi cultural, prin modul tradiţional în care îşi
lucrează pământul şi continuă să prepare în propria gospodărie produse
de calitate superioară, prin perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor legate
de ciclul naturii, acest mod de viaţă având ca rezultat conservarea
peisajelor rurale şi protejarea resurselor naturale.

Raport anual WWF Programul Dunăre-Carpați România 2009 pag. 26

Produsele locale importante pentru conservarea naturii (High Nature Value Products) sunt produse care
ajută la menţinerea peisajelor naturale din zonele rurale, prin continuarea practicilor agricole într-un mod
tradiţional.

Partener:
Asociatia Producatorilor
de Produse Traditionale si
Ecologice din Maramures.

În luna mai, producătorii tradiţionali
din Maramureş şi-au expus produsele
în cadrul unei competiţii organizate la
Baia Mare.
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COMPETItIE DE PRODUSE
TRADItIONALE

Mierea, brânza de diferite soiuri, gemurile naturale, fructele uscate
sau tradiţionala palincă s-au aflat pe mesele de prezentare ale celor 20
de concurenţi. Criteriile pe care juriul le-a avut în vedere în evaluarea
produselor au fost: proprietăţile organoleptice, modul de prezentare
a produsului, valoarea adăugată a produsului pentru comunitate şi
natură (sprijinirea economiei locale, menţinerea practicilor agricole
tradiţionale, conservarea patrimoniului tradiţional, păstrarea
peisajelor rurale), dar şi caracterul local al produsului şi atitudinea
fermierului faţă de mediul înconjurător.

Deşi doar 3 dintre ele au fost desemnate câştigătoare, toate produsele
au fost apreciate drept importante pentru dezvoltarea economiei locale.
Mierea de albine cu miez de nucă produsă de dl. Dinu Oanea, dulceaţa
de afine recoltată de pe platoul Oaş-Gutâi, pregătită de d-na Rodica
Ţiplea şi Caşcavalul de Petrova produs de familia Mihalca sunt cele 3
produse care şi-au adjudecat cele trei premii puse la dispoziţie de către
organizatori: 3 contracte de furnizare cu pensiunea Popasul din Deal
din Ocna Șugatag

Competiţia de produse tradiţionale importante pentru conservarea
naturii constituie o componentă a proiectului „Fermierii sunt
păstrătorii zonelor agricole cu valoare naturală ridicată. Competiţia a
promovat produsele locale care ajută la menţinerea peisajelor naturale
din zonele rurale, prin continuarea practicilor agricole într-un mod
tradiţional.
Respectul maramureșenilor față de natură și față de tradiții se reflectă în preferința lor pentru produsele
locale, obținute prin metode tradiționale. WWF sprijină fermierii din Maramureș în menținerea sistemelor
agricole tradiționale și în promovarea produselor locale.
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consectetuer
adipiscing elit,
verosed

Delta Dunării are un potenţial economic semnificativ,
in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer
însă tendinţele actuale de dezvoltare ameninţă
valorile
adipiscing elit, sed diam nonummi. Euismod tincidunt
ecologice esenţiale ale ecosistemului Deltei. WWF
ut laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
promovează acele activități economice care
sunt în
folosul comunităţilor locale, ținând cont de conservarea
Ut wisi enin ad minim
biodiversității zonei.
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi
alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum
veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis
autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit
est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummielit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam .
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami
ex ea con dolor nisi ut aliquip henderit in voluptate nisi ut aliquip ex ea com dolor in
reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimu
Quis nostrud

in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummi. Euismod tincidunt ut laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
Ut wisi enin ad minim
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno
et cetera. Ullam venit cum permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro
odio dignissim qui blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Ut wisi enin ad minim

XX
LOrem ispum
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip
dolore magna aliquam erat voluptat.Ut wisi enin ad minim. Quis nostrud ad nostris
pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter familias. Vel illum dolore eu
feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui blandit
praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip.
Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit est. Sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptateatris et mater inter familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
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Delta DunArii- o poartA
naturalA spre Europa

Parteneri :
WWF Programul Dunare Carpati
Ucraina, Administratia Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii, Institutul
National Delta Dunarii si Consiliul
Judetean Tulcea.

WWF consideră că modul în care
turismul şi navigaţia se vor dezvolta
în următorii ani în Delta Dunării vor
schimba în cele din urmă această
regiune fie într-un mod pozitiv (scopul
proiectului), fie negativ şi ireversibil,
aşa cum este tendinţa actuală.
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Delta DunArii - o
poartA naturalA
spre Europa

Zona de actiune: Delta Dunării
Obiective: refacerea proceselor naturale esențiale pentru formarea
deltei, prin lucrări de reconstrucție ecologică, dezvoltarea activităților
ecoturistice și a celor mai bune practici în ecoturism, propunerea
unor alternative de dezvoltare durabilă pentru navigaţie şi dezvoltare
portuară.
Rezultate:
• Realizarea unei Zonări Turistice a Deltei Dunării, care
deschideoportunități pentru o mare varietate de experiențe pentru
turiști, acoperind un spectru larg de activități de recreere și culturale
ce pot susține măsurile de conservare a naturii din cadrul rezervației
Biosferei Delta Dunării. Delta Dunării este o arie protejată cu o
complexitate foarte mare a problemelor de conservare a naturii, a
dezvoltării socio-economice și a responsabilităților de reglementare.
Propunerea de zonare pentru recreere și turism reprezintă o abordare
integrată a necesităților de dezvoltare locală cu cele de conservare a
naturii.
• Încheierea unui Memorandum de Înțelegere cu Consiliul Local
Mahmudia, pentru reconstrucția ecologică a unei suprafețe de
aproximativ 1000 ha, aparținând Consiliului Local Mahmudia, din
cadrul incintei agricole Carasuhat. Facilitarea accesului localnicilor la
resursele naturale disponibile în zonele reconstruite (precum stuful,
peștele, plantele medicinale, etc) și dezvoltarea unei infrastructuri mici
de vizitare și cazare de tipul ecolodge-urilor, sunt doar câteva dintre
beneficiile proiectului implementat de WWF în Delta Dunării.
• Activități de lobby pentru aprobarea Planului de Management al
Rezervației Biosferei Delta Dunării.
Recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională - conform
convenţiei RAMSAR şi ca patrimoniu mondial cultural şi naturalconform UNESCO, Delta Dunării este singura deltă declarată rezervaţie
a biosferei de către UNESCO.
Proiectul a urmărit restaurarea unor procese naturale esenţiale pentru
întreaga Deltă a Dunării, precum procesele de eroziune și sedimentare,
succesiunea vegetației, inundațiile naturale periodice și pășunatul
natural.
Activitățile propuse au fost implementate la nivelul intregii delte, atât
în România, cât și în Ucraina.
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Viziunea WWF asupra Deltei Dunării este să crească semnificativ potenţialul acesteia de a se menţine drept
una din cele mai valoroase zone naturale ale Europei.

2009 a fost un an crucial pentru politicile de climă,
prin desfășurarea, în luna decembrie, a Conferinței
Națiunilor Unite pe tema schimbărilor climatice de la
Copenhaga. WWF s-a implicat, pe tot parcursul anului,
in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer
în inițative menite să atragă atenția autorităților
elit, sed diam nonummi. Euismod tincidunt
naționale, dar și a sectorului de afaceri și a adipiscing
publicului
laroeet
dolore magna aliquam erat voluptat.
larg, în legătură cu cea mai mare amenințareutde
mediu
actuală.

consectetuer
adipiscing elit,
verosed

Ut wisi enin ad minim
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi
alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum
veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis
autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit
est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummielit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam .
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami
ex ea con dolor nisi ut aliquip henderit in voluptate nisi ut aliquip ex ea com dolor in
reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimu

Quis nostrud

in endrerit, voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummi. Euismod tincidunt ut laroeet dolore magna aliquam erat voluptat.
Ut wisi enin ad minim
Quis nostrud ad nostris pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno
et cetera. Ullam venit cum permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter
familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro
odio dignissim qui blandit praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptate velit est. Sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Ut wisi enin ad minim

XX
LOrem ispum
consequat

Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip
dolore magna aliquam erat voluptat.Ut wisi enin ad minim. Quis nostrud ad nostris
pro amat. Sed aliquo ut nisi alter ego qid propter anno et cetera. Ullam venit cum
permissio, alter ego cum frater et patris et mater inter familias. Vel illum dolore eu
feugiat nulla facilitis ad vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui blandit
praeset lupatum auge duis aplore. Mimimum veniami ex ea con dolor nisi ut aliquip.
Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit, voluptate velit est. Sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummi.
Lorem ipsum dolor sit amet. Con minimim venami quis nostrud laboris nisi ut
aliquip ex ea com dolor in reprehenderit in voluptate nonumi. Mimimum veniami ex
ea con dolor nisi ut aliquip. Consequat Duis autem vel eum iruire dolor in endrerit,
voluptateatris et mater inter familias. Vel illum dolore eu feugiat nulla facilitis ad
vero eros et accususam et lustro odio dignissim qui
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SchimbArile climatice

Pe 28 martie, oraşele din România
au arătat altfel timp de o oră: Ora
pământului.

© Mihai Stoica

Earth
Hour

În 2009 România a sărbătorit pentru prima oară, oficial, Earth Hour,
până acum cea mai mare manifestare de mediu din toate timpurile. Pe
28 martie, de la 20:30, zeci de clădiri şi monumente s-au cufundat în
întuneric şi 2 milioane de oameni din toată ţara au stins luminile în
casele lor .
La Bucureşti au stins luminile: Palatul Parlamentului, Ateneul Român,
Teatrul Naţional Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Muzeul Naţional de Artă,
Opera Romană, Hotelul Intercontinental şi Magazinul Cocor. În Piaţa
Constituţiei, 600 de susţinători şi voluntari au format, cu lumânări,
numărul 60. Trupa Sistem a susţinut un concert unplugged, iar
Astroclubul Bucureşti le-a arătat bucureştenilor roiuri de stele.
Rezultate:
• 9 oraşe oficiale participante: Bucureşti, Botoşani, Braşov, ClujNapoca, Iaşi, Sfântu Gheorghe, Târgovişte, Timişoara şi Tulcea
• 2 milioane de oameni au stins lumina, conform datelor furnizate de
Dispeceratul Energetic Național
• 100 MWh economisiţi
• 500 de voluntari implicaţi
• peste 30 de companii participante
• 2000 de susţinători înregistraţi pe www.earthhour.org. Între timp,
WWF a creat un site special dedicat campaniei Earth Hour România:
www.earth-hour.ro.
• 2 milioane de SMS-uri trimise abonaţilor Vodafone
• 200 de apariții în mass-media
Earth Hour a apărut ca un răspuns la o întrebare simplă: cum îi
putem determina pe oameni să conştientizeze una din cele mai mari
ameninţări actuale, schimbările climatice? Replica a venit de la WWF
Australia, concretizată într-o campanie care promova un gest pe cât
de simplu, pe atât de puternic: stingerea luminilor. Se întâmpla pe 31
martie 2007, la Sydney, când 2 milioane de case şi sedii de companii
australiene au stins luminile timp de o oră. Ora Pământului.
De Earth Hour trupa Sistem a susținut, în premieră, un concert 100% unplugged
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După ce a poposit în patru oraşe din
România în 2008, Caravana Climei,
campanie desfăşurată de WWF în
parteneriat cu Toyota, a revenit în ţara
noastră şi în 2009.

© Alexandra Panait/ WWF DCP RO

Caravana
Climei

Cei care au întâlnit Caravana Climei au aflat ce legătură există între
schimbarea climei şi consumul de energie, cum pot economisi bani prin
folosirea raţională a energiei, care sunt sursele alternative de energie,
cum pot avea o locuinţă verde sau care sunt avantajele maşinii hibrid.
9 aprilie - West Gate Business Park din Bucuresti
300 de angajați ai companiilor din parcul de birouri West Gate au
vizitat cortul WWF, având ocazia de a primi informaţii despre lucrurile
simple pe care le pot face zi de zi, pentru a contribui la prevenirea
schimbărilor climatice. Cei care au vizitat cortul campaniei au avut
ocazia să participe şi la câteva activităţi interactive, precum generarea
de energie cu ajutorul unei biciclete electrice. Totodată, cei care au
răspuns corect la un set de întrebări legate de schimbările climatice au
putut câştiga diverse premii.
11 aprilie – Parcul Izvor, Bucuresti
400 de participanți la evenimentul ,,Capitala creşte verde!” s-au
înscris la testul eco al Caravanei Climei și au experimentat generarea
de energie cu ajutorul unei biciclete electrice. Pe lângă informaţiile
primite, vizitatorii cortului campaniei au avut ocazia să participe la
diverse activităţi interactive și au putut câştiga diferite premii.

Caravana Climei este o campanie regională coordonată de WWF,
care s-a desfășurat în mai multe oraşe din România, Bulgaria, Serbia,
Ucraina, Ungaria şi Polonia. Scopul campaniei a fost informarea
publicului cu privire la schimbările climatice și soluţiile menite să
contribuie la prevenirea efectelor acestui fenomen. Având în vedere că
sectorul energetic este responsabil pentru o mare parte a emisiilor de
dioxid de carbon din atmosferă, informaţiile diseminate pe perioada
caravanei au pus accent pe modalităţile în care oamenii pot să reducă
consumul de energie în propriile case.
Vizitatorii caravanei au avut ocazia să testeze generarea de energie cu ajutorul unei biciclete electrice.
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Parteneriate
PArteneri

În proiectele implementate în 2009 ne-au fost alături:
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
Administrația Națională Apele Române

WWF
CORPORATE
CLUB

Ambasada Marii Britanii

Anul 2009 a fost primul an de viaţă al WWF Corporate Club, o
platformă de cooperare între WWF şi acele companii care consideră
responsabilitatea faţă de mediu o parte importantă a misiunii lor şi
doresc să susţină proiectele de conservarea a naturii pe care organizaţia
noastră le desfăşoară în România.
Multumim membrilor WWF Corporate Club care ne-au fost alături in
2009:

Agenția pentru Protecția Mediului Călărași
Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu

Lafarge

Agenția pentru Protecția Mediului Olt

Ogilvy

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

Vodafone

Consiliul Local Mahmudia

WNS

Direcția Silvică Călărași

Tetra Pak

Direcția Silvică Giurgiu

Synovate

Direcția Silvică Maramureș
Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

Green Report

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării

Romania Green Building Council

Ocolul Silvic Baraolt
Primăria Groșii Țibleșului

Parteneri
nonGuvernamentali

Asociația Producătorilor de Produse Tradiționale din Maramureș
Asociația Greenitiative
Asociația de Ecoturism din România

PArteneri
MEDIA

Vizibilitatea campaniilor noastre se datorează partenerilor media:
Europa FM

Asociația pentru Certificare Forestieră

Euractiv

Asociația Salvați Dunărea și Delta

Green Report

Astroclubul București

Hotnews

Coaliția ONG Natura 2000
Fundația pentru Parteneriat
Fundația Propark
Organizația Agent Green
Societatea Ornitologică Română
S
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Jurnalul Național
UTV
Zile și nopți

Echipa
noastra

Luminița Tănasie

Orieta HuleaCoordonator Regional
Program Dunăre

Cristian TeteleaManager programeBazinul Dunării

Florentina FlorescuManager programe
- Natura2000

Alina Alexa- Specialist
comunicare - Arii
protejate/Natura2000

Cristian-Remus PappCoordonator program
de conservare a
ursului brun

Camelia IonescuSpecialist Politici Ape

Cristina Munteanu
- Specialist Specii și
Habitate - Bazinul
Dunării

Iulia Puiu- Asistent
programe- Bazinul
Dunării

Maria MihulSpecialist Politici de
Biodiversitate

Ioana Bejan - Asistent
proiecte - arii
protejate/Natura2000

Monia MartiniCoordonator Program
Politici Verzi

Erika Stanciu-BodeanCoordonator Regional
Programe - Carpați,
Păduri și Arii protejate

George DinicuCoordonator proiecte
forestiere

Marius Turtică Coordonator „Centrul
de Informare pentru
Certificare Forestieră”

Raluca Dan- Specialist
dezvoltare rurală

Edit PopCoordonator Program
Maramureș

Alexandra PușcașAsistent Program
Maramureș

Director de Program
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Vlad Radu GrigoreSpecialist proiecte
forestiere - Maramureș

Horatiu Popa Coordonator proiect
- Groșii Țibleșului

Ioana IancuAsistent proiectGroșii Țibleșului

Ioana BețieanuSpecialist comunicare

Ioana BușilăSpecialist marketing

Dorian IlieAsistent Comunicare și
marketing

Anișoara CismașuManager financiar și
administrativ

Raluca NicaSpecialist financiar

Florentina GheorghiuAsistent financiar și
administrativ
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•

WWF în cifre

raport anual 2009

1961
WWF a fost fondat
în 1961

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

+5
WWF are peste 5 milioane
de suporteri
Why we are here
To stop the degradation of the planet’s natural environment and
to build a future in which humans live in harmony and nature.

ere is no URL

h URL - Regular

www.wwf.ro

WWF Programul Dunăre-Carpați România
Str. Ioan Vodă Caragea nr.26A, Sector 1, București, România
Tel: 021 317 49 96
Fax: 021 317 49 97
email: office@wwfdcp.ro

WWF are peste 5000 de
angajați în toată lumea

WWW.WWF.ro

De ce existam
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurator si pentru
a construi un viitor în care oamenii traiesc în armonie cu natura.

+5000

