
RAPORT ANUAL 
WWF 2017

RAPORT

2017



Susţine Orfelinatul de urși!
wwf.ro/orfelinat

Fotografie coperta: © Daniel Mirlea



©
 W

W
F-R

om
ania G

abriel G
algoczy



Visul nostru  5

Misiunea noastră 6

Realizări 8

Susţinătorii noștri 20  

Surse de finanţare 22

CUPRINS



Raport anual WWF România 2017 5

VISUL NOSTRU

„Credem într-un viitor în care oamenii trăiesc în 
armonie cu natura, în care fiecare dintre noi conștientizează 

impactul acţiunilor sale asupra lumii vii și dependenţa noastră de 
natură ca sursa vieţii și a bunăstării oamenilor. Știinţa și percepţia proprie ne 

arată că planeta s-a schimbat, resursele se împuţinează, viaţa sălbatică dispare, 
clima se modifică și toate se întâmplă cu un ritm alarmant. Credem că aceste schimbări 

sunt reversibile dacă acţionăm acum, pentru a păstra natura în toate formele ei acolo unde 
există și a o reface acolo unde s-a pierdut, pentru a ne produce și consuma hrana și energia 

fără a distruge sau degrada mediul, pentru a ne bucura mai departe noi și generaţiile viitoare de 
aer, apă, sol și hrană curate. WWF România acţionează împreună cu cei care se raliază misiunii 
noastre pentru ca fiecare demers, iniţiativă, proiect, campanie să ne aducă din ce în ce mai 
aproape de acest viitor”.

Dr. Orieta Hulea 
Director WWF România
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MISIUNEA NOASTRĂ

APE 
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. 

PĂDURI
Pădurile protejează, pe lângă oameni, 
mii de specii de animale și plante. 
Avem nevoie de păduri pentru a face 
față efectelor negative ale schimbări-
lor climatice, pentru a satisface nevo-
ile oamenilor și, nu în ultimul rând, 
pentru a păzi patrimoniul natural și 
cultural dobândit de-a lungul timpu-
lui. Așadar, ne-am propus să protejăm 
și să conservăm pădurile naturale ale 
regiunii prin îmbunătățirea practici-
lor 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 
biodiversității din ecosistemele pădu-
rilor 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.
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SPECII
Speciile sălbatice sunt un indicator al 
sănătății ecosistemelor. Ne concen-
trăm efortul ca să menținem  populați-
ile de urs brun și să refacem populații-
le de zimbri și sturioni. Lucrăm pentru 
a menține și îmbunătăți habitatele în 
care trăiesc aceste specii și pentru a 
combate braconajul. Informăm fac-
torii interesați și publicul larg despre 
importanța acestor specii, astfel încât 
politicile publice și inițiativele private 
să ia în calcul, 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 (pentru 
specii de carnivore mari), Maramureș 
(carnivore mari), Banatul Montan 
(carnivore mari, zimbri) și Coridorul 
inferior și Delta Dunării (sturioni). 
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HARTA PROIECTELOR 
ȘI A BIROURILOR 
WWF ROMÂNIA

Reșiţa

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



REALIZĂRI
2017 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
După patru ani de eforturi, am 
securizat 24.000 ha de păduri 
virgine și am luptat împotriva 

comerțului ilegal cu lemn.

APE
Am oprit, alături de Bankwatch și 
alți parteneri din societatea civilă, 
lucrările de pe Jiu ce ar fi distrus 
Parcul Național Defileul Jiului.

Ne-am implicat în dezbaterea privind 
reforma Politicii Agricole și am ajutat 
cetățenii europeni să își susțină păre-
rea cu privire la aceasta. Am creat  
Poteca de povești din Pădurea 

Crăiască (Ocna  Șugatag) 
alături de comunitatea 

moroșană.

POLITICI PUBLICE 
& ECONOMIE VERDE
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ZIMBRI
Turma din Măgura Zimbrilor 
s-a mărit cu 12 exemplare, 
trei zimbri fiind născuți în 

sălbăticie.

STURIONI
Am setat planul la nivel european 
și mondial pentru protejarea 
ultimilor sturioni din Dunăre, 
continuând astfel eforturile de 

conservare în derulare deja de 
peste cinci ani.

EDUCAŢIE
Am deschis 5 cluburi noi de 
Tineri Activi pentru Natura 
Sălbatică.

URȘI
Orfelinatul de urși a fost salvat 
de la închidere și 14 pui de urs au 
fost protejați în acest an, mulțu-

mită orfelinatului.

COMUNICARE
Peste 100.000 de oameni ne 
susțin în România online, natura 
fiind din ce în ce mai importan-

tă pentru mult mai mulți.

FUNDRAISING
Aproape 3.000 de susținători din 
România și din afara țării au înțeles 
că o donație lunară, oricât de mică, 
ne ajută să planificăm proiectele și 
investițiile în viitor. Le mulțu-

mim că sunt alături de noi, 
constant. 



Râul Jiu, salvat de la distrugere!
Curtea de Apel București a anulat la fi-
nalul lui 2017 autorizațiile de construire 
a hidrocentralei care ar fi distrus Jiul, 
captând 85% din debitul râului pe toată 
lungimea Defileului, chiar în inima par-
cului național. Continuarea lucrărilor a 
devenit practic ilegală, mulțumită unei 
colaborări în cadrul societății civile, 
care ne arată că împreună putem realiza 
lucruri aparent imposibile.

Acest lucru a fost posibil după ce am 
solicitat public intervenția urgentă a 
Ministerului Mediului și Gărzii de Me-
diu în acest caz. De-a lungul timpului, 
am atras atenția în mod repetat asupra 
faptului că producerea de enegie poate 
fi cu adevărat curată numai dacă biodi-

APE & STURIONI 
PESTE 
30.000

de iubitori de natură au semnat 
petiția publică pentru a opri 

lucrările de pe Jiu.

versitatea din zonă nu are de suferit. Cu 
toate acestea, în România există peste 
500 de proiecte hidroenergetice și mul-
te dintre ele nu iau în calcul protejarea 
naturii. Un astfel de caz este proiectul 
hidroenergetic de pe Jiu care obținuse 
acordul de mediu în 2003, înainte ca 
România să devină membru al Uniunii 
Europene, când regulile de mediu au 
devenit mult mai stricte. În 2005, zona 
unde se construia hidrocentrala devine 
Parc Național și sit Natura 2000 de 
interes comunitar. Toate acestea pentru 
conservarea bogăției naturale a zonei: 
păduri de fag și frasin, păduri ripariene, 
versanți stâncoși, locuri unde trăiesc 
urși bruni, râși, dar și o mulțime de 
specii de pești și amfibieni.  



©
 H

ausen K
opf Von U

nten
Raport anual WWF România 2017 11

Sturionii din Dunăre, prioritate 
WWF la nivel internaţional

Anul acesta am lansat Strategia Globală 
de Conservare a Sturionilor. Aceasta 
adresează amenințările cu care se con-
fruntă unele dintre cele mai periclitate 
specii de pești din lume și propune o 
serie de soluții pentru salvarea aces-
tora. În plus, am realizat un plan de 
acțiune pan-european pentru sturioni 
în colaborare cu Societatea Mondială 
de Conservare a Sturionilor (WSCS), 
o rețea globală de cercetători. Acesta 
își propune în următorii patru ani să 
stabilească cele mai bune practici de 

Continuăm să lucrăm pentru 
a reduce supraexploatarea stu-

rionilor sălbatici, pentru a păstra 
căile de migrație esențiale pentru 
acești pești și pentru a proteja și 

restaura habitatele lor.

conservare a sturionilor, să stopeze 
comerțul ilegal de caviar și carne de 
sturioni, în bazinul Dunăre-Marea 
Neagră.

Împreună cu partenerii de la Admi-
nistrația Rezervației Biosferei Delta 
Dunării am finalizat studiul Evalu-
area situației socio-economice și a 
resurselor natural în comunitățile de 
pescuit din cadrul proiectului LIFE for 
Danube Sturgeons. Află mai multe aici: 
www.sturioni.wwf.ro.



PĂDURI
24.000 de hectare de păduri virgine 
din România, incluse în UNESCO

Pădurile virgine din România sunt un 
bun al întregii Europe, o lecție a bio-
diversității și o moștenire ce trebuie 
lăsată generațiilor viitoare. În iulie 
2017, 24.000 ha de păduri seculare 
din opt zone distincte ale Carpaților 
au fost acceptate în Patrimoniului 
Mondial UNESCO, după un efort de 
peste patru ani al WWF România, 
Greenpeace și al autorităților statului. 
Noi am indentificat, propus și susținut 
trei dintre siturile înscrise - Codrul 
Secular Șinca, Groșii Țibleșului, 
Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuț. 
Până acum, peste 52.000 ha de pă-
duri virgine și cvasi-virgine identifi-
cate în țara noastră sunt deja în regim 
de protecție strictă. Munca noastră 
continuă - alte 23.000 ha de astfel 
de suprafețe sunt în diferite stadii 
de avizare, iar procesul de evaluare 
continuă și în 2018. 24.000

de hectare de păduri seculare
Acestea sunt situate în 8 zone diferite: 
Izvoarele Nerei, Cheile Nerei-Beușnița, 
Domogled - Valea Cernei, Cozia, Co-
drul Secular Șinca, Groșii Țibleșului, 

Codrii Seculari Strîmbu-Băiuț, 
Codrul Secular Slătioara.
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Sesizarea WWF duce la retragerea certificării 
FSC pentru Holzindustrie Schweighofer

La începutul anului 2017, organismul 
internațional de certificare Forest 
Stewardship Council (FSC) s-a dezaso-
ciat de Holzindustrie Schweighofer 
(HS) ca urmare a plângerilor pe care 
le-am depus în legătură cu exploata-
rea ilegală a lemnului în România. Ca 
urmare, HS a intrat într-o perioada de 
proba în timpul căreia să-și recu-
noască vina și să remedieze practi-
cile defectuoase.  WWF promovează 
managementul forestier și comerțul 
cu lemn responsabil, recomandând 
întotdeauna dialogul transparent și 
constructiv cu părțile interesate din 
sfera economică, de mediu și socială, 
pentru combaterea tăierilor ilegale și 
dezvoltarea comunităților locale.

Viitorul pădurilor din 
România este important 

pentru sute de mii de familii. 
Alături de oameni ca mine și ca 
tine, WWF devine un factor al 

schimbării pozitive.



POLITICI PUBLICE

Hrană sănătoasă, 
agricultură durabilă

Ne-am implicat și anul acesta în 
dezbaterea privind reforma Politicii 
Agricole, așa cum am făcut-o și în 2013.  
Am transmis poziția noastra Comisiei 
Europene, precum și Ministerului 
Agriculturii din România, și ne-am 
asigurat că și cetățenii români intere-
sați de subiect participă la consultarea 
europeană. 
Considerăm că sistemul european 
actual pentru producerea și distribuția 
hranei este defectuos: funcționează 
în interesele câtorva actori mari, în 
detrimentul oamenilor, majorității fer-
mierilor și al naturii. Sistemul agricol 
european contribuie în mod direct la 
risipirea resurselor naturale și la deteri-
orarea mediului natural prin accelera-
rea schimbărilor climatice, a pierderii 
biodiversității, epuizării stocurilor 
sălbatice de pește, despăduririlor, ero-
ziunii solului, reducerii resurselor de 
apă dulce și a poluării apelor și aerului. 

250.000 
Am susținut peste 250.000 de 

cetățeni din toată Europa care au cerut 
un sistem agricol mai durabil. Ulterior, 
Comisia Europeană a decis ca 4 (din 9) 
obiective ale noii Politici Agricole pentru 
2021-2027 să fie legate de acest deziderat. 

Eforturile continuă, întrucât procesul 
de detaliere și aprobare a Politicii 

nu s-a incheiat.
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URS 
În 2017, nouă pui de urs au revenit în 
pădure, după doi ani petrecuți la Orfe-
linat. Locul lor a fost luat de alți cinci 
pui orfani, dintre care unul, pe jumătate 
paralizat. Din fericire, cu ajutorul ve-
terinarilor de la Vets4Wild, acesta și-a 
revenit complet.   
Fondat de Leonardo Bereczky din pasi-
une pentru specia emblematică a țării 
noastre, Centrul pentru Reabilitarea 
Urșilor Orfani  sau, pe scurt, Orfelina-
tul de urși, a reușit să redea sălbăticiei 

10 ANI 
Singurul Orfelinat de urși din 
Europa se află în România și a 
salvat peste 100 de pui de urs în 

ultimii 10 ani.
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14 pui de urs salvaţi în 2017 la Orfelinatul de urși
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peste 100 de urși până în prezent. Dacă 
Orfelinatul nu ar exista, aceștia ar 
ajunge în grădini zoologice, circuri sau 
ar fi folosiți ca material pentru fotogra-
fii turistice, petrecându-și viața într-o 
cușcă de fier și beton, pentru amuza-
mentul unor oameni. Din 2016, puii de 
urs sunt susținuți financiar de oameni 
de rând, care donează lunar pentru a 
menține căsuța bârlog, țarcurile, pentru 
ciuperci, mure, mere, lapte și toate bu-
nătățile pe care puii de urs le consumă.



ZIMBRI 

Măgura Zimbrilor, mai bogată 
cu 12 exemplare de zimbru

Acesta este al patrulea an consecutiv de 
transporturi de zimbri în Munții Țarcu, 
când 9 indivizi s-au alăturat turmei 
deja existente, în aprilie. Aceștia provin 
doar din rezervația Avesta, din Suedia 
și au fost selectați atent, pe criterii 
legate de genetică, vârstă și raport 
ȋntre sexe, în așa fel încât să aibă șanse 
crescute de acomodare și reproducere 
în noul mediu natural. Zimbrii au 
trecut, ca de obicei, printr-o perioadă 
de aclimatizare de aproximativ două 

SPECIA REVINE 
DUPĂ 200 DE ANI

Specie emblematică pentru România, 
zimbrul revine ca specie sălbatică 
după o absență de aproape 200 de 

ani.

luni, în două țarcuri succesive, până la 
reintroducerea în libertate deplină. 
În luna august, echipa de teren a 
constatat apariția a trei noi pui, unul 
fătat în semi-libertate, în țarcul de 
resălbăticire, iar alți doi fătați în 
libertate. 
Alături de Rewilding Europe am 
demarat în anul 2012 inițiativa de 
reintroducere a zimbrilor în Munții 
Țarcu, primul transport având loc în 
mai 2014.
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Măgura Zimbrilor și Munţii Ţarcu pot fi de acum 
admiraţi dintr-un observator unic în România

45°13’27.38”N 
22°23’43.83”E

Acestea sunt coordonatele GPS 
ale observatorului realizat în 10 

zile de creație și construcție 
în mijlocul naturii din 

Munții Țarcu.
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La atelierul organizat alături de 
Camposaz (organizație de arhitectură 
din Italia) au participat 30 de tineri 
arhitecți și designeri din Italia, 
Olanda și România, care timp de 10 
zile au lucrat zi de zi la proiectarea și 
construcția observatorului.
Tara sau observatorul din Măgura 
Zimbrilor a fost proiectat pornind de la 
gândurile generate de experimentarea 
prin cele cinci simțuri a mediului 
înconjurător. Impresiile care s-au 
repetat s-au referit într-un fel sau 
altul la zona de trecere dintre pădure 
și câmpul deschis/deal, lucru ce face 
trimitere la mișcarea perpetuă a 
zimbrilor între aceste două tipuri de 
habitate și astfel la rolul lor în natură, 
de formare și menținere a unor ochiuri 
de pădure, cărări și pajiști bogate în 
plante. și de fertilizare a pajiștilor. 

Această caracteristică importantă a 
speciei, surprinsă în mod spontan 
de participanți, a fost inclusă în 
tema proiectului, devenind unul 
dintre criteriile de validare a soluției 
tehnice finale. În echipe s-a trecut 
apoi la proiectarea unor prototipuri 
de structuri care apoi s-au analizat 
în „plen” și s-au ales din fiecare 
elementele ce urmau să formeze 
soluția câștigătoare. Construcția a 
început efectiv în cea de-a cincea zi 
și s-a finalizat duminică, 27 august.
Călătorii pot să poposească la 
observator și să admire Măgura 
de acolo, dar recomandăm să 
rezerve o experiență complete 
pe urma zimbrilor legendari 
- informații despre tururi se 
găsesc pe wwf.ro/visitbison sau la 
magurazimbrilor@gmail.com.



COMUNICARE ȘI EDUCAŢIE 
A 10-a ediţie Earth Hour 
la nivel mondial

2 MILIARDE
Cea mai mare mișcare voluntară 
de mediu: de la 2 milioane de 

oameni, la 2 miliarde.

Sărbătorim Earth Hour (Ora Pământu-
lui) de fiecare dată în ultima sâmbă-
tă din luna martie, care este foarte 
aproape de echinocțiu, astfel încât 
toate orașele au parte de întuneric în 
intervalul 20.30 – 21.30. 
Earth Hour a fost organizat pentru pri-
ma oară în 2007, de WWF-Australia, 
fiind brand înregistrat WWF (World 
Wide Fund for Nature) la nivel global. 
Peste 2.2 milioane de oameni și 2000 
de sedii de companii din Sydney au 
stins luminile pentru o oră în acea sea-
ră, ca semn al conștientizării problemei 
schimbărilor climatice. Românii sting 
lumina de Earth Hour din anul 2009, 
fiind parte astfel din comunitatea glo-
bală de peste doua miliarde de oameni. 
De la un început relativ timid de nouă 
orașe la prima ediție, Earth Hour a 
devenit o întrecere anuală în inițiative 
pozitive, o dată importantă în calen-
darul primăriilor, un gest simbolic re-
plicat în casele oamenilor din întreaga 
țară și un eveniment popular în viața 
comunităților  mici și mari. 
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Cluburi noi de Tineri Activi pentru 
Natura Sălbatică și Zimbri 

Împreună cu reprezentanți a cinci școli din 
județul Caraș-Severin și județul Hunedoa-
ra am pus bazele unui program de educație 
non-formală în sprijinul naturii sălbatice 
din sud-vestul țării. Programul se va des-
fășura pe parcursul a doi ani și va implica 
elevi mai mari de clasa a 5-a în cluburi 
școlare ce se vor deschide în fiecare școală 
participantă. 
Instituțiile de învățământ care au îm-
brățișat propunerea de a face parte din 
program sunt Școala Gimnazială Densuș 
și Școala Gimnazială Sarmizegetusa (jud. 
Hunedoara), Școala Gimnazială Armeniș, 
Școala Primară Feneș și Liceul Tehnologic 
Sf. Dimitrie Teregova (jud. Caraș-Severin). 
Acestea vor urma o metodologie dezvolta-
tă și testată cu succes de WWF în Banatul 
montan, unde în perioada 2014-2016 au 
fost deschise cinci cluburi de tineri în 
cadrul a cinci licee din Reșița, Anina, Băile 
Herculane, Orșova și Lupeni. Împreună, 
acestea formează rețeaua TANS, a Tineri-
lor Activi pentru Natura Sălbatică și se vor 
constitui într-un model pentru noile școli 
ce se alătură rețelei.

Tinerii vor putea 
identifica și descrie 

ariile naturale protejate din 
regiunea Banatului, benefici-

ile pe care le aduce natura aici 
și vor putea identifica și testa 
modalități prin care să contri-

buie ei înșiși la conservarea 
și promovarea acestor 

valori naturale.



SUSŢINĂTORII NOȘTRI

Donatorii individuali
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. 

Companii partenere
Lucrăm cu sectorul privat pentru a ne 
atinge obiectivele de conservare. În cola-
borarea cu partenerii de afaceri ne bazăm 
pe un dialog constructiv și înțelegere 
comună a problemelor. Astfel, genera-
rea soluțiilor este bazată pe o viziune 
împărtășită de ambele părți. În general, 
distingem trei tipuri de parteneriate cu 
companiile, bazate pe:

1. Promovarea practicilor de afaceri dura-
bile și fără impact negativ asupra naturii;

2. Comunicare și sensibilizarea opiniei 
publice;

3. Filantropie/Strângere de fonduri pen-
tru proiectele de conservare a naturii.
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Avem peste 100.000 de susținători pe 
Facebook și peste 40.000 de abonați 
la newsletter-ul lunar, WWFapte. 
Într-o lume în care spațiul civic se 
restrânge simțitor, devine din ce în ce 
mai clar că doar împreună suntem cu 
adevărat puternici.  Susținătorii on-
line nu ne dau doar like, ci se mobili-
zează și acționează. Începutul lui 2017 
ne-a unit când la Circul Globus din 
București au murit într-un incendiu 
11 animale, printre care și doi tigri 
siberieni - o specie amenințată cu 
dispariția. În urma acestui eveniment 

tragic, am lansat un mesaj către clasa 
politică din România: libertate pentru 
animale! Locul lor este în sălbăticie, 
nu la circ.  Dar acesta nu ar fi fost 
auzit fără susținerea a peste 10.000 
de iubitori de animale și natură care 
au semnat în primele 24 de ore petiția 
lansată de WWF. În final, aceasta a 
strâns peste 63.000 de semnături. 
Mobilizarea comunității online a dus 
mai întâi la interzicerea prin lege a 
spectacolelor de circ cu animale săl-
batice în Capitală, iar apoi, din iulie 
2017, în toată România.

Societatea civilă și susţinătorii online
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FUNDRAISING

Bogdan Ivănescu, 
Doctor MIT: 

„Credinţa mea este că, dacă acum protejez urșii, protejez 
și pădurea, aerul și așa mai departe. Ne protejăm pe noi și planeta 

pe care locuim. E păcat să ne batem joc de ce avem, atâta timp cât nu 
cunoaștem alte planete populate”.

Bogdan donează de mai bine de 1 an, câte 100 de dolari/ lună. 
Dacă se consideră un om bogat? „Da, sunt extrem de bogat. Pentru că am 
tot ce îmi trebuie: resursele de a fi fericit cu ceea ce fac, și familia, fiul meu Patrick 
în special, care îmi confirmă toate eforturile pe care le fac”.

De ce WWF? „Pentru că anvergura si abordarea sunt diferite faţă de alte 
ONG-uri, pentru că există componenta de știinţă. Și știu că resursa pe 

care o investesc este folosită cum trebuie – dovadă: rapoartele 
pe care le primesc lunar pe e-mail în care văd reușitele în 

conservarea și recuperarea puilor de urs. Mai 
mult de atât nu ai ce cere”.
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„Pentru mine, a fi fundraiser WWF  înseamnă 
a fi parte dintr-o echipă de prieteni, conectaţi pentru 

planetă. Avem același scop, de a face planeta puţin mai bună, 
în fiecare zi, împărtășind un vibe plin de optimism tuturor. În plus, 

îmi place că am libertatea mea. Sunt studentă și faptul că programul 
e foarte, foarte flexibil e un mare avantaj cum am orarul încărcat la 
facultate și de multe ori se schimbă“.

Mara Dumitrache, 
fundraiser WWF de peste un an

Avem și o veste bună.
Mai avem câteva locuri disponibile în echipa Marei.
Alătură-te echipei: wwfteam.com/aplica/aici
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*Sumele sunt în RON

DETALIU VENITURI*
COMISIA EUROPEANA 2.817.631 

VENITURI DIN RETEAUA WWF 1.602.972 

IKEA 1.593.447 

DONATORI INDIVIDUALI 1.271.707 

FONDURI NORVEGIENE 1.009.343 

DONATORI PERSOANE JURIDICE 979.857 

FONDURI ELVETIENE 869.441 

FUNDATIA COCA COLA 626.075 

CARREFOUR ROMANIA 226.815 

GARANTI BANK 191.169 

TOTAL AN 2017 11.188.457

(PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2017)
DATE FINANCIARE
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CHELTUIELI*
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1.331.909
CHELTUIELI PROIECTE 8.930.774
TOTAL AN 2017 10.262.683

VENITURI*
DONATORI INDIVIDUALI 1.271.707
DONATORI PERSOANE JURIDICE 3.617.363 
FONDURI PUBLICE 4.696.415 
VENITURI DIN REŢEAUA WWF 1.602.972
TOTAL AN 2017 11.188.457 

13%
Cheltuieli administrative

87%
Cheltuieli proiecte

CHELTUIELI
RON 10.262.683

14%
Venituri din reţeaua WWF

42%
Fonduri publice

12%
Donatori individuali

32%
Donatori persoane juridicee

VENITURI
RON 11.188.457



Raportul Planeta Vie 2018 
(în curând)

wwf.ro/raportulplanetavie
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WWF ÎN CIFRE
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  • RAPORT ANUAL 2017
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


