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WWF lucrează pentru conservarea biodiversității din Munții Carpați și fluviul Dunărea,
două dintre cele mai importante 200 ecoregiuini din lume.

WWF – 50 de ani

WWF, 50 DE ANI
PENTRU PROTECȚIA
NATURII

Fondată în 1961, WWF (World Wide
Fund for Nature) este una dintre
cele mai mari şi eficiente organizaţii
internaţionale independente
care derulează proiecte pentru
conservarea naturii.

WWF are peste 5 milioane de susţinători în toată lumea şi o reţea internațională care
activează în peste 100 de ţări.
Misiunea WWF la nivel global este aceea de a stopa degradarea mediului şi de a
construi 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.

10
MILIARDE

USD

investiți de WWF
la nivel global

WWF Programul Dunăre-Carpați
WWF a inclus Fluviul Dunărea şi Munţii Carpaţi printre cele mai importante 200
de ecoregiuni din lume, cu o diversitatea biologică remarcabilă. Programul DunăreCarpaţi al WWF a fost înfiinţat în anul 1998, cu scopul de a derula proiecte de
conservare, refacere şi administrare durabilă a zonelor naturale din aceste două
regiuni.
Realizarea obiectivelor principale ale WWF în regiunea Dunăre-Carpați –
conservarea, refacerea şi gospodărirea durabilă a zonei – se face prin:
• Proiecte Model: WWF utilizează abordări inovatoare în teren, pentru a produce
rezultate palpabile, vizibile care ilustrează strategia organizaţiei.
• Lobby şi advocacy: WWF convinge factorii de decizie locali, naţionali şi internaţionali
să creeze strategii şi legislaţii care să sprijine conservarea naturii şi dezvoltarea durabilă.

10 ANI PENTRU CONSERVAREA NATURII ÎN ROMÂNIA
1990
1994
2000
Prima misiune WWF în
Delta Dunării.

Primul proiect de
renaturare a zonelor umede
din Delta Dunării - Ostrovul
Babina - cu sprijinul
financiar şi tehnic al WWF.
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Semnarea, la Bucureşti, a
„Declaraţiei pentru Crearea
Coridorului Verde al Dunării
Inferioare“, acord iniţiat de
WWF şi semnat de miniştrii
mediului din România,
Bulgaria, Moldova şi
Ucraina.

2001

18 conducători de stat
participă la Întâlnirea la
Nivel Înalt pentru Mediu
şi Dezvoltare Durabilă în
Regiunea Dunăre-Carpaţi,
organizată de WWF în
colaborare cu guvernul
României.

2005

Prima pădure privată
certificată FSC în România,
cu spijinul financiar şi
tehnic al WWF;
WWF lansează studiul
„Tăierile ilegale în
România, Bulgaria şi
Slovacia”.

WWF – 50 de ani

• Parteneriate: WWF acţionează, ori de câte ori este posibil, în parteneriat cu
guverne, ONG-uri şi agenţi economici.
• Conştientizare: Printr-o gamă largă de activităţi de comunicare, WWF determină
sensibilizarea factorilor de interes, inclusiv a publicului larg şi înţelegerea de către
aceştia a problemelor existente.
• Crearea capacităţii instituţionale: WWF sprijină formarea de noi abilităţi şi
furnizarea de noi cunoştinţe la nivelul guvernelor, ONG-urilor şi a altor factori de
interes din întreaga regiune.

WWF în România
WWF a început să lucreze în România încă de la mijlocul anilor ’90, sprijinind
proiectele de protecţie și refacere a zonelor umede din Delta Dunării. WWF
Programul Dunăre-Carpaţi şi-a diversificat activitatea în timp, lucrând în prezent la
nivel regional şi naţional cu o echipă care derulează proiecte în domenii precum:
• conservarea şi administrarea responsabilă a pădurilor și ariilor naturale protejate;
• protecţia diferitelor specii de faună şi floră;
• refacerea zonelor naturale afectate de intervenţia umană;
• dezvoltarea activităţilor economice tradiţionale şi inovatoare care asigură
administrarea durabilă a resurselor naturale şi prosperitatea comunităţilor locale;
• sprijinirea dezvoltării capacităţii de acţiune în domeniul conservării naturii a
partenerilor locali – instituţii, comunităţi, alte organizaţii neguvernamentale;
• îmbunătăţirea şi aplicarea corectă a legislaţiei pentru protecţia mediului.

13.000

proiecte de conservare

derulate în întreaga lume în 50 de
ani de activitate ai WWF

2006

Primul Plan de Acţiune
Integrat pentru
Conservarea Sturionilor
în Bazinul Dunării, facilitat
de WWF şi adoptat de
Consiliul Europei;
Este înfiinţată Asociaţia
WWF Programul DunăreCarpaţi România.

2007

„Salvați Parcurile Naționale
din România!”, prima
campanie de comunicare
derulată de WWF în
România. Aproximativ
12.000 de persoane s-au
mobilizat și au semnat
petiția pentru natură,
transmisă Președintelui și
Primului Ministru.

2008

România se alătură
campaniei Earth Hour:
pe 29 martie, timp de o
oră, zeci de mii de români
sting lumina, alături de 50
milioane de persoane de pe
întreg globul.

2009

În parteneriat cu
alte organizații
neguvernamentale, WWF
își intensifică protestele și
luările de poziție față de
proiecte de infrastuctură
ilegale, cu impact
semnificativ asupra naturii:
DN66A care afectează
ultimul peisaj forestier
intact din Europa, proiecte
de autostrăzi prin situri
Natura 2000, pentru care
nu există avize de mediu.

Proiectele WWF sunt
implementate în România
de o echipă de 27
de persoane, care
lucrează în București
și cele două filiale din
Brașov și Baia Mare.
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În România, Munții Carpați adăpostesc păduri seculare, arii protejate și
specii de animale dispărute din alte țări europene, care își găsesc aici un
ultim refugiu: ursul brun, râsul, lupul.
Obiectivul principal al proiectelor derulate de WWF în domeniul forestier
este conservarea pădurilor cu valoare naturală deosebită și administrarea
lor responsabilă, care să aducă beneficii pe termen lung oamenilor și naturii.

© WWF–ROMÂNIA / MIRCEA STRUȚEANU

PĂDURI ȘI ARII
PROTEJATE DIN CARPAȚI

Păduri și arii protejate din Carpați

PĂDURILE VIRGINE,
O PRIORITATE
STRATEGICĂ
PARTENERI: Asociația pentru
Certificare Forestieră, Primăria
Comunei Băiuț.
FINANȚATORI: Guvernele Islandei,
Principatului Liechtenstein
și Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic
European.

Munții Carpați adăpostesc cea
mai întinsă suprafață de păduri
virgine din Europa, după Rusia:
aproximativ 350.000 ha. Dintre
acestea, 250.000 ha sunt în Carpații
românești, conform unui inventar
finalizat în anul 2003.

În urma restituirilor și a presiunilor economice, multe dintre aceste păduri au fost
parțial sau integral exploatate. Doar 18% din pădurile identificate în 2003 sunt
incluse în arii protejate, bucurându-se de o formă de protecție.

Pădurile seculare de la Strâmbu Băiuţ – ultimii giganţi ai Maramureşului
Obiective:

• conservarea şi salvarea de la tăiere a pădurilor virgine de la Strâmbu Băiuţ, prin
promovarea peisagistică şi a managementului acestor păduri, ca resurse pentru
dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din Strămbu Băiuţ şi Lăpuşul Românesc;
• conştientizarea factorilor interesaţi locali asupra valorii de conservare deosebită
a acestor păduri şi a potenţialului lor în dezvoltarea durabilă a zonei.
Rezultate:

• trei trasee tematice amenajate, cu o lungime de 7.3 km;
• 600 de broşuri care descriu pădurile virgine şi traseele, distribuite publicurilor
interesate;
• 2 seminarii pentru 34 de persoane din grupuri țintă relevante la nivel local;
• o excursie tematică de promovare a zonei, pentru 8 operatori turistici, 4 organizații
neguvernamentale şi 2 reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior.
Managementul integrat al pădurilor

Conceptul de management integrat propune administratorilor de păduri să pună un accent
mai mare pe menținerea sau chiar protejarea speciilor rare de plante și animale sălbatice,
să ia în considerare nevoile comunităților locale legate de păduri și chiar să găsească noi
surse de activități economice prin valorificarea și a altor resurse decât lemnul.
Ca urmare, în ultimii 4 ani WWF a inițiat și sprijinit elaborarea de planuri
de management integrat pentru ocoale silvice de stat și private sau a planurilor
de management pentru arii naturale protejate pe care le gestionează.

250.000
ha
de păduri virgine

în România

18%

Doar
sunt protejate

Obiectiv: sprijinirea ocoalelor silvice de stat și private să elaboreze planuri de
management integrate, pentru o gospodărire a fondului forestier care să permită
utilizarea mai bună a produselor oferite de pădure.
Rezultate:

• Planul de afaceri al Ocolului Silvic Privat Baraolt, parte importantă a planului
de management integrat, a fost redactat, incluzând propuneri pentru
diversificarea activităţilor și de eficientizare a managementului forestier;
• Primul draft al Planului de Management pentru Sitului Natura 2000 Herculian
a fost elaborat în cadrul unui proces participativ;
• A fost demarat procesul participativ pentru elaborarea planurilor de management
integrat pentru Ocolul Silvic Privat Baraolt şi RPL (Regia Publică Locală) Ocolul
Silvic Pădurile Şincii RA (Regie Autonomă).
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Păduri și arii protejate din Carpați

PROIECTE
MODEL
DE MANAGEMENT
PARTENERI: Fundația ADEPT,
Fundația Mihai Eminescu Trust,
Asociația ECOTUR Sibiu, Agenția
Regională pentru Protecția Mediului
Sibiu Regiunea 7 Centru.
FINANȚATORI: Proiect co-finanțat
din Fondul European de Dezvoltare
Regională, în cadrul Programului
Operațional Sectorial Mediu.

Proiect Pentru Natură şi Comunităţi
Locale - Bazele unui management
integrat Natura 2000 în zona
Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt

Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 într-un proces
transparent și participativ reprezintă o prioritate excepțională pentru România.
WWF își propune ca, prin proiecte model, să contribuie la realizarea acestor planuri,
demonstrând că planurile de management elaborate cu implicarea activă a comunităților
locale și a altor factori interesați reprezintă cel mai bun cadru de definire a măsurilor de
management, astfel încât să se mențină echilibrul dintre obiectivele de protecție a naturii
și cerințele societății pentru resurse naturale și dezvoltare.
Zona proiectului:

Podişul Hârtibaciului, Sighişoara-Târnava Mare, pădurea de gorun şi stejar de
la Dosul Fânaţului, Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului, Oltul
Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, Rezervaţia Naturală „Stejarii seculari de la Breite”.
Scop:

• realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi
activităţilor din SPA-uri (Arii de Protecție Specială Avifaunistică) şi SCI-uri (Situri
de Importanță Comunitară), pentru conservarea speciilor şi habitatelor de interes
comunitar şi naţional;
• asigurarea condiţiilor minime necesare finanţărilor din fonduri europene, atât
ca plăţi compensatorii, cât şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de
dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.
Obiectiv general:

Până în 2020, menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor
de interes comunitar şi naţional se asigură prin managementul participativ al SPAurilor şi SCI-urilor din zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt; în același timp, se
asigură cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de
dezvoltare pentru comunităţile locale.
Obiective specifice:

• inventarierea speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi realizarea bazei de
date pentru fundamentarea managementului SPA şi SCI-urilor;
• realizarea planului de management integrat pentru SPA şi SCI-uri incluse în proiect;
• realizarea unui minim de infrastructură pentru uz public, orientată spre protecţia
şi gestionarea siturilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu-Târnava Mare;
• informarea şi conştientizarea comunităţilor locale pentru creşterea implicării
acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei;
• îmbunătățirea capacităţii de coordonare şi de management al siturilor Natura
2000 incluse în proiect.
Proiectul a început în septembrie 2010.
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Păduri și arii protejate din Carpați

Păduri cu valoare ridicată de conservare și certificare forestieră sunt două
concepte fundamentale pe care WWF le aplică în cadrul proiectelor de conservare a
pădurilor.
Pădurile cu valoare ridicată de conservare (PVRC) au o valoare excepțională
pentru:

• habitatele și speciile de plante și animale rare sau amenințate cu dispariția, pe
care le adăpostesc;
• asigurarea resurselor necesare comunităților sau a serviciilor de mediu vitale
pentru oameni: apă potabilă, aer curat, împiedicarea alunecărilor de teren,
reducerea riscului de inundații, sechestrarea carbonului și altele;
• identitatea culturală, tradiţională a comunităţilor locale, sunt păduri din
vecinătatea unor monumente istorice sau comunităţi religioase.
Zona proiectului: Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA, Ocolul
Privat Baraolt și Ocolul Silvic Maramureș.
Obiective:

• identificarea și conservarea pădurilor cu valoare ridicată de conservare;
• informarea grupurilor țintă relevante cu privire la conceptul de păduri cu
valoare ridicată de conservare.
Rezultate:

• 74.732 ha pădure identificate, evaluate și cartate GIS, în cele 3 zone pilot;
• 13.271 ha PVRC identificate în teren, de echipe mixte formate din biologi, etnologi,
silvicutori, care au propus măsuri adecvate de gospodărire. 13. 200 ha PVRC au
fost astfel protejate, iar 1.739 ha păduri seculare cvasivirgine au fost salvate de la
tăiere;
• 8 seminarii de instruire și conștientizare despre PVRC, la care au participat 120
ingineri silvici, biologi, reprezentanţi ai factorilor interesaţi la nivel local;
• Direcţiile Silvice din Arad, Timiş, Neamţ, Suceava au primit sprijin tehnic din
partea WWF, în vederea reevaluării PVRC pentru 622.116 ha.

Certificarea forestieră

700.000
HA
au fost certificate FSC,
cu susținerea WWF

Evaluarea și certificarea forestieră asigură un management responsabil al pădurilor
și aduce beneficii sociale și economice comunităților locale. Încă de la sfârșitul anilor
’90, WWF derulează în România proiecte pentru protejarea pădurilor și promovează
certificarea forestieră ca instrument pentru gospodărirea eficientă a acestora.
Până în anul 2010, cu sprijinul WWF, 700.000 de hectare de pădure privată şi de stat
au fost certificate FSC în România. Aceasta garantează că pădurile sunt administrate
responsabil, pe criterii sociale, economice şi ecologice.
Zona proiectului:

• Şercaia (judeţul Braşov);
• Baraolt (judeţul Maramureş);
• Judeţele Maramureş, Neamţ, Suceava, Timiş;
• Miercurea Ciuc (judeţul Harghita).
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Păduri și arii protejate din Carpați

PARTENERI: Asociația pentru
Certificare Forestieră, Regia
Națională a Pădurilor – Romsilva,
RPL (Regia Publică Privată)
Pădurile Șincii RA, Ocolul Silvic
Privat Baraolt.
FINANȚATORI: WWF-Suedia/IKEA.
Mai multe informații:
WWW.CERTIFICAREFORESTIERA.RO

Obiectiv general:

Promovarea managementului forestier responsabil și a unui sistem de certificare
forestieră credibil, ca instrumente care contribuie la gospodărirea corespunzătoare
a pădurilor din punct de vedere ecologic, cu beneficii sociale şi economice pentru
comunitățile locale.
Obiective specifice:

• informarea instituţiilor, a organizațiilor din sectorul forestier şi a factorilor
interesaţi despre certificarea managementului forestier şi a lanţului de custodie;
• oferirea de sprijin tehnic şi financiar pentru Regia Naţională a Pădurilor –
Romsilva, ocoale silvice private, composesorate, primării, biserici, persoane
fizice, societăți de prelucrare şi comercializare a lemnului, privind certificarea
managementului forestier şi a lanţului de custodie a lemnului, conform unei
scheme de certificare credibile;
• sprijinirea activităţilor desfăşurate de către Iniţiativa Naţională FSC în România;
• promovarea în România a WWF Global Forest and Trade Network.
Rezultate:
Management forestier:

• Ocolul Silvic Privat Baraolt (13.982 ha), pădure care aparține comunităţilor locale
din 14 composesorate, a obținut certificatul FSC. WWF România a oferit sprijin
tehnic şi financiar.
• La Direcţia Silvică Maramureş (60.667 ha) și RPL (Regia Publică Privată)
Pădurile Şincii RA (14.065 ha) s-a desfășurat evaluarea principală, în vederea
obţinerii certificatului FSC. WWF România a oferit sprijin tehnic şi financiar, iar
certificatele FSC vor fi emise în 2011.
Lanţ de custodie:

• 6 furnizori și sub-furnizori IKEA au primit certificat FSC, cu susținerea tehnică şi
financiară a WWF;
• alte companii care prelucrează sau comercializează lemn au primit susținerea
tehnică a WWF, pentru obținerea certificatului FSC.
Inițiativa Națională FSC în România:

• s-au organizat 2 întâlniri, prin care a fost reactivată Iniţiativa Naţională FSC
în România şi a reînceput procesul de elaborare a standardelor naţionale de
certificare a pădurilor. WWF România asigură secretariatul acestei Iniţiative.
• scopul Inițiativei este promovarea procesului de certificare a pădurilor în
România, ca mijloc de a contribui la creșterea valorii economice, sociale și de
mediu a acestora și la dezvoltarea sectorului forestier.
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Proiectele WWF-România contribuie la conservarea și administrarea eficientă a pădurilor.

Păduri și arii protejate din Carpați

ARII PROTEJATE
PENTRU O
PLANETĂ VIE
PARTENERI: Instituții și
organizații de mediu din cele 7
țări carpatice.
FINANȚATORI: Fundația MAVA.
Mai multe informații:
HTTP://CPAMETT.NATURA 2000.RO/,
HTTP://CHM.NATURA 2000.RO/

Declararea ariilor protejate este
doar un prim pas pentru menținerea
lor. Sunt necesare eforturi pe
termen lung, pentru a se menține
valorile excepționale pentru care
ariile naturale au fost declarate
protejate, fie că este vorba despre
specii de plante și animale sau
habitate rare sau valoroase, peisaje
deosebite sau valori culturale.

Managementul devine cu atât mai complex cu cât în interiorul ariilor protejate sau
în vecinătatea lor există mai multe comunităţi umane, ale căror activităţi ar trebui
să fie orientate spre o dezvoltare economică, respectiv socio-culturală, compatibilă
cu obiectivele pentru care au fost desemnate ariile protejate. În cazul prezenţei
comunităţilor, conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă trebuie să fie
adresate ţinând cont de necesităţile acestora.
WWF a creat două intrumente care să vină în sprijinul managerilor de arii protejate:
• CPAMETT (Carpathian Protected Areas Management Effectiveness Tracking
Tool), un instrument on-line de monitorizare a progresului şi eficienţei
managementului ariilor protejate din Ecoregiunea Carpaţi;
• CHM (Carpathian Countries Protected Area Clearing House Mechanism), o
platformă online de comunicare şi schimb de informaţii între factorii interesaţi ai
ariilor protejate din ţările Carpatice.
Zona proiectului:

Ecoregiunea Carpaţi: România, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Cehia, Polonia şi Serbia.
Obiective generale:

• îmbunătățirea managementului ariilor protejate din Ecoregiunea Carpaţi, prin
dezvoltarea şi implementarea unui instrument online care să evalueze şi să
monitorizeze progresul şi eficienţa administrării ariilor protejate (CPAMETT);
• asigurarea unei platforme de comunicare şi schimb de informaţii între factorii
interesaţi ai ariilor protejate (CHM).
Obiective specifice:

• crearea unui instrument online / sistem de monitorizare pe termen lung a
eficienţei managementului ariilor protejate;
• implementarea acestui instrument, până în 2012, în cel puţin 30% din parcurile
naţionale şi naturale membre ale Reţelei de Arii Protejate din Carpați;
• realizarea şi asigurarea funcţionalităţii unei platforme online de comunicare şi schimb
de informaţii între factorii interesaţi ai ariilor protejate din Ecoregiunea Carpaţi;
• implementarea, până în anul 2012, a unui mecanism prin care ministerele
mediului din cele 7 ţări carpatice raportează către CBD (Convenția cu privire la
Diversitatea Biologică) informaţii legate de sistemele proprii de arii protejate şi
managementul acestora.
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Păduri și arii protejate din Carpați

Rezultate:

• sesiuni de informare pentru ministere şi traininguri pentru administraţiile de arii
protejate, cu privire la utilizarea celor 2 instrumente, organizate în 6 din cele 7 ţări
Carpatice;
• 50 de administraţii de parcuri utilizează CPAMETT în Ecoregiunea Carpaţi;
• CPAMETT este recunoscut ca un instrument de monitorizare pe termen lung a
eficienţei managementului ariilor protejate din Ecoregiunea Carpatică de către
UNEP-WCMC (Programul ONU pentru Mediu - Centrul Mondial pentru Monitorizarea
Conservării), IUCN-WCPA (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii Comisia Internațională pentru Arii Protejate) şi alte organisme competente;
• Un nou proiect, finanțat prin programul BioRegio, va continua implementarea
şi dezvoltarea celor 2 instrumente.

DEFORESTATION
IS UNEVENLY SPREAD
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WWF-România lucrează pentru conservarea pădurilor, casa ursului brun. Aproximativ 6.000 de exemplare
de urs brun trăiesc în România, dar habitatul lor este supus unor presiuni din ce în ce mai mari.

Păduri și arii protejate din Carpați

CONSERVAREA
URSULUI BRUN
14.000

exemplare de urs brun se
găsesc în Europa
(fără Rusia)

6.000

exemplare de urs brun se
găsesc în pădurile
din România

Ursul este un simbol al bogăției și
diversității naturii. Prezența ursului
este dovada unui mediu natural
sănătos și nealterat.

Ursul brun a fost o specie larg răspândită în Europa, situație care s-a schimbat
dramatic în ultimele secole, aceasta specie dispărând complet din multe țări de pe
continent. În Europa (fără Rusia), trăiesc în prezent aproximativ 14.000 exemplare
de urs brun. Dintre acestea, mai mult de 6.000 se găsesc în România, cea mai
numeroasă populație de pe continent (conform raportului IUCN „Brown Bear
Conservation Action Plan for Europe”, 1999).
Dezvoltarea haotică a infrastructurii este una dintre cele mai importante amenințări
la adresa mediului natural în care trăiesc urșii. Proiecte de autostrăzi fără pasaje de
trecere pentru animale, drumuri și pârtii de ski în zonele de protecție integrală din
ariile naturale protejate, extinderea orașelor și a stațiunilor turistice fără calcularea
costurilor pe care acestea le presupun din perspectiva pierderii biodiversității, toate
acestea reprezintă amenințări cotidiene pentru ursul brun.
Crearea și menţinerea coridoarelor ecologice

Urșii bruni, la fel ca alte specii de animale care trăiesc în zone locuite de oameni, se
confruntă adesea cu probleme diverse, de la mortalitatea cauzată de oameni la pierderea
și fragmentarea habitatului. Spre deosebire de alte specii de animale, ursul brun se află
în vârful lanțului trofic și este pus în pericol exclusiv de om și activitățile umane. Crearea
și întreținerea de coridoare ecologice este esențială pentru menținerea populațiilor de
urs și pentru a înlesni migrarea/deplasarea indivizilor din aceasă specie.
Zona proiectului:

• Ecoregiunea Carpaţi, în special România, Ucraina şi Slovacia.
Obiectiv general:

Menţinerea intactă şi asigurarea funcţionării ecologice, până în 2015, a cel puţin 2
coridoare critice pentru deplasarea populaţiilor de urşi din Carpaţi.
Obiectivele specifice:

• identificarea a cel puţin 5 coridoare critice de migraţie/ deplasare a carnivorelor
mari în Carpaţi şi implementarea, până în 2015, de măsuri de conservare pentru
cel puţin 2 dintre acestea, pentru a asigura conectivitatea între populaţiile de urşi;
• luarea de măsuri de management, până în 2015, care să asigure şi să
îmbunătăţească funcţionarea coridorului dintre Carpaţi şi Alpi, servind ca model
şi pentru alte coridoare din Carpaţi;
• dezvoltarea şi implementarea, până în 2015, a unor mecanisme de conservare care
să contribuie la menţinerea unor peisaje mozaic şi a biodiversităţii şi la dezvoltarea
durabilă a unor comunităţi din regiunea Maramureş, ca zonă model pentru Carpaţi.
Rezultate:

• grupul de lucru pentru conservarea carnivorelor mari în România a fost reactivat;
• un program ecoturistic dezvoltat în Țibleș, Maramureș, care include un Centru
Comunitar, Muzeul Tradiţiilor Locale, 6 trasee marcate şi un observator pentru urşi;

FINANȚATORI: WWF-Germania,
WWF-Danemarca.

• WWF a contribuit la eforturile de reducere a impactului negativ al sectorului
Lugoj – Deva de autostradă planificat, asupra conectivităţii siturilor Natura 2000
din regiunea cuprinsă între Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali.
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În anul 2000, guvernele din Bulgaria, România, Ucraina și Moldova și-au
luat angajamentul să lucreze împreună la crearea unui Coridor Verde de-a
lungul Dunării Inferioare. Coridorul Verde al Dunării Inferioare a fost
și este, încă, una dintre cele mai ambițioase inițiative de reconstrucție și
protecție a zonelor umede din Europa.

© WWF–ROMÂNIA / DANIEL PETRESCU

CORIDORUL VERDE
AL DUNĂRII INFERIOARE

Coridorul Verde al Dunării Inferioare

70%

din lunca Dunării s-a pierdut

25%

din fosta luncă inundabilă
are un potențial de
reconstrucție ecologică

Coridorul Verde al Dunării Inferioare dorește să readucă la viață Dunărea Inferioară,
să refacă legăturile dintre fluviu şi zonele lui inundabile, reducând astfel riscurile
majore de inundații în zonele locuite și aducând beneficii atât economiei locale
(pescuit, turism), cât și ecosistemelor aflate de-a lungul fluviului.
La 10 ani de la înființarea Coridorului Verde al Dunării Inferioare, miniştri ai
mediului şi oficiali guvernamentali din cele 14 ţări din bazinul Dunării, precum
şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, s-au reunit pe 16 februarie 2010 la Viena
pentru a adopta Planul de Management al Bazinului Dunării pentru următorii cinci
ani. Planul cuprinde măsuri concrete ce trebuie aplicate până în anul 2015, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în bazinul Dunării. Acestea includ, printre altele,
şi reducerea poluării cu substanţe organice sau nutrienţi, diminuarea efectelor
activităţii umane asupra schimbărilor structurale ale fluviului, precum
şi îmbunătăţiri ale sistemului urban de canalizare.
Costurile pentru restaurarea a 100.000 ha de luncă sunt mai mici decât costurile
daunelor cauzate de inundaţii şi măsurile de întreţinere a infrastructurii de protecţie
pe o suprafață similară.

FRONTIERE
VERZI
7%

din populația de rată roșie

17%

din populația de cormoran mic
trăiesc în zona Dunării Inferioare
(Birdlife International 2004)

Din 2009, WWF derulează proiectul
Life+ „Conservarea transfrontieră a
cormoranului mic și raței roșii în zone
cheie din România și Bulgaria” (pe
scurt, Green Borders – Frontiere Verzi).

În Europa, se mai găsesc aproximativ 18.000 perechi de rațe roșii și aproximativ
39.000 perechi de cormorani mici. Ambele specii necesită, conform Directivei
Păsări, măsuri speciale de conservare a habitatelor lor în zonele importante de
reproducere din Europa.
Zona proiectului:

Situri Natura 2000 din lungul Dunării:
• România: Blahnița, Gruia – Gârla Mare, Bistreț, Confluența Olt – Dunăre, Suhaia,
Iezerul Călărași;
• Bulgaria: Orsoya, Parcul Natural Persina, Mechka, Kalimok, Srebarna.
Obiectiv general:

• asigurarea și menținerea statutului favorabil de conservare pentru rața roșie și
cormoranul mic;
• managementul transfrontalier al rețelei ecologice Natura 2000 din lungul Dunării
în România și Bulgaria.
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Coridorul Verde al Dunării Inferioare

Mai multe informații:
WWW.GREEN-BORDERS.EU

Obiective specifice:

Asigurarea condițiilor de viață pentru cele două specii, prin:
• reconstrucția zonelor de cuibărire și hrănire;
• aplicarea celor mai bune practici pentru gestionarea pescăriilor, stufului
și a pădurilor în siturile Natura 2000;
• furnizarea unor alternative pentru diminuarea pagubelor provocate de cormorani
în pescării;
• eliminarea mortalității speciilor cauzate de vânătoarea accidentală sau
intenționată;
• informarea comunităților locale asupra importanței celor două specii;
• atragerea de fonduri pentru activități alternative care să sprijine măsurile de
conservare specială necesare speciilor.
Rezultate:

Situri Natura 2000 din lungul Dunării:
• 5 ha plantate cu Salix alba și Populus alba, la confluența Olt – Dunăre și Ferma
Rotunda;
• evaluarea necesităților ecologice ale cormoranului mic și raței roșii din arealul
proiectului și stabilirea acțiunilor de conservare pe termen lung;
• delimitarea zonelor de liniște pentru coloniile de cormorani mici și zonele de
cuibărire ale raței roșii;
• evaluarea pagubelor provocate de cormoranii mici în fermele piscicole din arealul
proiectului și scrierea unui proiect pentru măsuri compensatorii pentru Ferma
Rotunda, Blahnița;
• activități de colectare a gunoiului din situl Natura 2000 Confluența Olt – Dunăre;
• dezvoltarea și implementarea strategiei de comunicare a proiectului.
PARTENERI:

• Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman;
• Agenția pentru Protecția Mediului Olt;
• Societatea Ornitologică Română;
• SC Mediator Trans SRL (Ferma Rotunda, sat Izvoarele);
• Parcul Natural Persina;
• WWF Programul Dunăre-Carpați Bulgaria.

FINANȚATORI: Comisia Europeană, Programul LIFE+.
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Dunărea Inferioară găzduiește o biodiversitate remarcabilă. Conservarea speciilor amenințate este
o prioritate a proiectelor WWF. Cormoran, situl Natura 2000 Confluența Olt-Dunăre.

Coridorul Verde al Dunării Inferioare

CONSERVAREA
ȘI MANAGEMENTUL
INTEGRAT AL OSTROAVELOR
DE PE DUNĂRE

140

de ostroave

35.000 HA

pe partea română a Dunării

Ostroavele Dunării sunt căminul
unei diversităţi bogate de specii
de plante şi animale, multe dintre
ele fiind protejate la nivel naţional
şi internaţional. Sute de specii de
păsări cuibăresc, se hrănesc şi se
odihnesc pe aceste ostroave în
timpul perioadei de migraţie.

Partea română a Dunării include aproape 140 de ostroave, care se întind 35.000 ha.
Ele găzduiesc, alături de bancuri de nisip, lacuri, mlaştini şi canale naturale, circa
30% din suprafaţa pădurilor naturale din lunca românească a Dunării. Pe ostroave
există ecosisteme extrem de bogate, vitale pentru conservarea biodiversităţii în
întregul bazin al Dunării.
Pe parcursul ultimului deceniu, aceste zone cu o diversitate biologică remarcabilă, au
fost supuse mai multor tipuri de presiuni:
• înlocuirea pădurilor naturale de luncă cu plantaţii de plop hibrid, mult mai sărace
în biodiversitate, dar considerate mult mai profitabile.
• navigaţia şi, în special, implementarea proiectelor legate de infrastructura pentru
îmbunătăţirea navigaţiei, ceea ce generează eroziunea malurilor fluviului şi
creează modificări ireversibile în morfologia acestuia.
• speciile invazive, în mod deosebit amorfa (Amorfa fruticosa), un arbust
asemănător cu salcâmul, care creşte mult mai rapid decât puieţii existenţi,
sufocând astfel pădurea tânără şi restul de plante.
Zona proiectului:

• Opt ostroave din România, situate în judeţul Călăraşi, între kilometrul 318 şi
411 al Dunării: Albina, Haralambie, Ciocăneşti, Trămşani sau Pisica, Şoimu,
Turcescu, Cianu Nou şi Fermecatu.
Obiectiv general:

• Protejarea şi menţinerea habitatelor şi speciilor de pe ostroave şi managementul
adecvat al pădurilor naturale şi semi-naturale.
Obiective specifice:

• 953,5 ha de pădure naturală şi semi-naturală incluse în zone cu regim de protecţie
pe cele 8 ostroave;
• cele 8 ostroave desemnate ca situri Natura 2000;
• planuri de management pentru ostroave;
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Coridorul Verde al Dunării Inferioare

PARTENERI: APM Călărași,
Direcția Silvică Călărași,
Societatea Ornitologică Română,
Institutul de Cercetări
și Amenajări Silvice.
FINANȚATORI: Comisia Europeană
prin instrumentul financiar LIFE
Natura, Cofinanțare acordată de
Ministerul Mediului și Pădurilor,
Contribuția proprie a partenerilor.

• 16 ha reîmpădurite şi 10 ha împădurite cu specii autohtone de plop şi salcie;
• zonele cu regenerare naturală a pădurii de luncă vor fi protejate;
• populaţiile speciilor de păsări ce folosesc ostroavele (Pelicanus crispus – Pelicanul
creţ şi P. onocrotalus – Pelicanul comun) menţinute şi protejate;
• coloniile de Phalacrocorax pygmaeus (Cormoranul mic) menţinute pe ostroave;
• 20 de platforme de cuibărit pentru Haliaeetus albicilla (Codalb) şi 20 pentru Falco
cherrug (Şoimul dunărean) instalate şi folosite cu succes;
• ecosistemele acvatice de pe ostroave reconectate la regimul natural, iar perioada
de prezenţă a apei suficientă pentru asigurarea hranei necesare speciilor de faună
sălbatică.
Rezultate

• reconstrucţia ecologică a 26 hectare de pădure naturală inundabilă;
• Autoritatea Navală Română a dispus limitarea vitezei de navigaţie la 14 km/h
în zona ostroavelor Albina, Haralambie, Turcescu şi Fermecatu, acolo unde
eroziunea malurilor este semnificativă;
• planuri de management pentru cele 8 ostroave;
• strategia de ecoturism pentru cele 8 ostroave;
• iniţierea de activităţi pentru dezvoltarea ecoturismului pe ostroave;
• Ocolul Silvic Călăraşi a primit vizita de pre-evaluare pentru certificarea FSC;
• 7 evenimente organizate cu comunitatea locală, cu profesori, studenţi, masteranzi
şi doctoranzi de la Universitatea Bucureşti, cu autorităţi locale şi centrale şi
cu reprezentanţi ai presei. La aceste evenimente au participat aproape 400 de
persoane;
• bază de date actualizată, cu speciile care trăiesc pe ostroave;
• măsuri de management adoptate pentru habitatele Natura 2000 din lungul
Dunării Inferioare;
• stoparea înlocuirii pădurilor naturale inundabile cu cele de plop hibrid;
• speciile invazive îndepărtate de pe 1,1 hectare de pădure inundabilă regenerată
natural;
• îmbunătățirea condiţiilor de cuibărit pentru vulturul codalb şi şoimul dunărean;
• contribuiţie semnificativă la îmbunătăţirea comunicării dintre actorii interesaţi.
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Proiectele de conservare derulate de WWF-România în Delta Dunării contribuie
la conservarea biodiversității unei zone unice în Europa și în lume.

Coridorul Verde al Dunării Inferioare

DELTA DUNĂRII, O
POARTĂ NATURALĂ
CĂTRE EUROPA
300
specii de păsări

Delta Dunării este a doua ca mărime
din Europa, după delta fluviului
Volga. Delta Dunării se întinde
pe 626.403 ha (aproximativ 80%
pe teritoriul României şi 20% pe
teritoriul Ucrainei).

Desemnată în 1991 ca Zonă Umedă de Importanţă Internaţională în cadrul Convenţiei
Ramsar, Delta Dunării este inclusă pe lista Patrimoniului Universal şi recunoscută pe
plan mondial drept Rezervaţie a Biosferei prin Programul UNESCO Omul şi Biosfera,
din anul 1992.
Peste 300 de specii de păsări au fost identificate în Deltă și peste 176 se înmulțesc aici.
Unele sunt specii amenințate la nivel european, care își găsesc găsesc în Delta Dunării
un ultim refugiu: cormoranul mic (peste 61% din populația de pe glob), pelicanul
comun, pelicanul creț (9% din populația de pe glob), vulturul codalb, șoimul dunărean
și altele.
Delta Dunării este un important habitat și pentru peşti, cu peste 100 de specii de
apă dulce, incluzând şi sturionii, amenințați cu dispariţia. Pe ostroave trăiesc vidre,
hermeline şi nurci europene, precum şi pisici sălbatice.

100

specii de pește

Și cum un astfel de paradis nu putea rămâne nealterat, zona este supusă multor
amenințări, de la transformarea zonelor umede în terenuri agricole și bazine piscicole,
la poluare, braconaj, pescuit intensiv, construcții ilegale și dezvoltarea haotică
a turismului.
Obiective generale:

• menținerea și refacerea proceselor naturale ale Deltei;
• promovarea de oportunități de dezvoltare socio-economică, conservare a
speciilor și habitatelor prioritare și utilizarea durabilă a resurselor naturale.
Obiective specifice:

trăiesc în Delta Dunării

• menținerea și 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:
• studiul de fezabilitate pentru reconstrucția ecologică a 1.200 ha de terenuri
aparținând Primăriei Mahmudia, din incinta agricolă Carasuhat;
• obținerea autorizațiilor necesare pentru implementarea lucrărilor de
reconstrucție ecologică: autorizație de mediu, acordul proprietarilor riverani;

PARTENERI: ARBDD, Primăria
Mahmudia, actori locali.

• o propunere de proiect pentru finanțarea lucrărilor din Programul Operațional
de Mediu;

FINANȚATORI: WWF-Olanda.

• Delta Dunării este inclusă ca zonă pilot în programul european Rewilding Europe,
alături de alte patru zone din Europa.
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WWF lucrează pentru conservarea biodiversității
și promovarea practicilor agricole și a produselor
tradiționale, utilizând concepte și proiecte inovatoare.
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MARAMUREȘUL,
NATURĂ ȘI TRADIȚII

Maramureșul, natură și tradiții

PRODUSELE DIN ZONELE
AGRICOLE CU VALOARE
NATURALĂ RIDICATĂ, LIANT
ÎNTRE OAMENI ȘI NATURĂ
PARTENERI: Asociația
Producătorilor de Produse
Tradiționale și Ecologice
din Maramureș.
FINANȚATORI: Guvernele Islandei,
Principatului Liechtenstein
și Norvegiei prin Mecanismul
Financiar al Spațiului Economic
European (SEE).

Conceptul de zone agricole cu
valoare naturală ridicată (HNV
Farmland – High Nature Value
Farmland) a apărut în ultimii
15 ani în Uniunea Europeană,
pentru a promova tipurile de
agricultură extensivă practicate
în anumite zone şi ţări.

Acestea pot aduce beneficii importante naturii, prin menţinerea biodiversităţii zonelor
respective, în principal pajişti semi-naturale şi suprafeţe agricole mozaicate (culturi/
fâneţe/perdele forestiere).
România este una dintre ţările cu suprafeţe importante de terenuri agricole HNV,
suprafaţa pajiştilor semi-naturale reprezentând 16% din suprafaţa agricolă a ţării.
Fermierii din aceste zone, alături de cei care folosesc suprafeţe agricole mozaicate, au
un rol foarte important în păstrarea practicilor tradiţionale de utilizare a resurselor
naturale. Ei sunt creatorii unor produse tradiţionale naturale care reprezintă
principalul lor mijloc de subzistenţă. Produsele specifice zonelor agricole cu valoare
naturală ridicată constituie o sursă de hrană sănătoasă, de calitate superioară.
Judeţul Maramureş este inclus în cartarea naţională a zonelor HNV cu mai mult de
70% din teritoriu. Deşi Maramureşul este cunoscut ca o zonă emblematică pentru
tradiţiile şi mesteşugurile româneşti, valoarea naturală a produselor locale de aici
este puţin promovată. Majoritatea produselor tradiţionale sunt realizate pe scară
mică, pentru consumul familiei şi distribuţie locală, puţini fermieri având mijloacele
necesare pentru livrarea produselor în alte zone ale ţării. De aceea este importantă
găsirea unor mecanisme de piaţă locale, care să deschidă noi oportunităţi pentru
produsele HNV şi pentru fermieri, care reprezintă grupul ţintă al proiectului.
Regulamentele UE în vigoare privind dezvoltarea rurală fac ca terenurile agricole cu
valoare naturală ridicată să fie una dintre primele trei priorităţi de mediu care vor fi
abordate în perioada 2007 – 2013.
Obiectiv general:

Crearea şi promovarea unor mecanisme socio-economice care să asigure menţinerea
zonelor agricole cu valoare naturală ridicată în judeţul Maramureş.
Obiective specifice:

• Elaborarea unui set de propuneri de măsuri la nivel regional pentru sprijinirea
fermierilor din zonele agricole cu valoare naturală ridicată, cu implicarea
factorilor interesaţi din judeţul Maramureş;
• Crearea a două noi legături de piaţă pentru produsele alimentare locale specifice
zonelor agricole cu valoare naturală ridicată din judeţul Maramureş;
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Maramureșul, natură și tradiții

DIET
SHIFT

• Promovarea multiplelor valori şi beneficii ale zonelor agricole cu valoare naturală
ridicată şi a produselor alimentare specifice acestora în rândul consumatorilor din
Baia Mare;

Produsele tradiționale și
ecologice aduc beneficii
oamenilor și naturii

• Sprijinirea şi instruirea fermierilor care îşi desfăşoară activităţile agricole în zone
cu terenuri agricole cu valoare naturală ridicată să implementeze măsurile de
agromediu şi să ajute la conservarea peisajelor rurale;
• Promovarea rezultatelor la nivel naţional şi extinderea experienţei proiectului în
alte zone agricole cu valoare naturală ridicată.

Rezultate:

• Un grup de lucru la nivel local, pentru sprijinirea agriculturii din zonele agricole
HNV, format din reprezentanți ai:
• WWF;
• Asociaţiei Producătorilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice Maramureş
(APT);
• Asociației Crescătorilor de Taurine „Bruna-Schyz” Maramureș;
• Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş (DADR MM);
• Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Maramureş
(DSVSA MM);
• Agenţiei de Plăţi şi Investiţie pentru Agricultură Maramureş (APIA MM);
• Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Maramureș
(OJPDRP MM);
• Oficiului Județean pentru Consultanță Agricolă Maramureș (OJCA MM);
• Consiliului Județean Maramureș – Centrul Info Turism;
• o propunere înaintată ANSVSA București, pentru modificarea legislației sanitar
veterinare din România, cu scopul de a sprijini producţia de produse HNV la
nivel local;
• analiza și evaluarea stadiului punerii în aplicare a măsurilor de agro-mediu pe
teritoriul judeţului Maramureş şi un set de recomandări în acest sens, transmise
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
• o schemă pilot de livrare a produselor alimentare HNV într-o grădiniţă
particulară din Baia Mare, Teddies, astfel ca produse naturale proaspete să
asigure masa copiilor de vârstă preşcolară;
• un set de criterii pentru selectarea produselor alimentare care garantează că
aceste produse respectă standardele de sănătate şi igienă, discutat și agreat de
părinţi, administraţia grădiniţei şi producători locali:
• produse naturale de calitate superioară;
• provenienţa din zone rurale, nepoluate;
• materie primă proaspată pentru prepararea hranei copiilor;
• livrare la grădiniţă;
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• preţ rezonabil;

DIET
SHIFT

• schema de livrare stabilită prin contract;
• două contracte de livrare pentru două tipuri de produse HNV: mere (producător
Ciolte Vasile din Remetea Chioarului) şi cașcaval produs ecologic (producător
Mihalca Ion din Petrova).

Zonele agricole cu valoare
naturală ridicată contribuie
la menținerea biodiversității

Campania “Zilele Porților deschise la ferme”:

• scop: informarea copiilor de la şcoli din Baia Mare, familiilor cu copii
preşcolari şi a jurnaliștilor cu privire la valorile naturale şi de sănătate ale
produselor obţinute prin metode tradiţionale în cadrul gospodăriilor din
mediul rural;
• activități: 6 vizite la fermele selectate în proiect pentru elevii de la Școala
„Octavian Goga” şi Liceul cu Program Sportiv și preșcolarii de la grădinița
„Teddies” din Baia Mare;
• Aproximativ 100 de elevi, preșcolari, profesori, educatori și părinți au luat
contact cu producătorii tradiţionali, au asistat la procesul de producţie şi au
degustat produsele obţinute prin metode tradiţionale;
• Ferme implicate:
1. Ferma cu anexe de procesare a produselor din ferma proprie, deţinută de
Ioan Tătăran, din Lăpuşel;
2. Livada de meri Buciumi;
3. Ferma tradiţională de vaci cu punct de procesare lapte pentru caşcaval –
certificată ecologic - fermier Mihalca Ioan din Petrova;
4. Ferma de vaci crescute pentru carne, a fermierului Ţiplea Petre, fermă
reprezentativă ca model de conservare a pajiştilor montane prin păşunat
extensiv, din comuna Ocna Şugatag;
5. Ferma şi stâna de oi ale fermierului Vraja Gavrilă, reprezentativă ca
model de conservare a pajiştilor montane, prin păşunat extensiv, din
comuna Ocna Șugatag;
• o competiţie de desene pentru copiii de vârstă şcolară, pe tema activităţilor
agricole din gospodăriile tradiţionale şi impactul acestora asupra naturii;
• vizită la ferma din Lăpuşel, pentru mass-media, autorităţile locale şi publicul larg,
reflectată în 11 articole de presă și 5 emisiuni TV;
• un seminar de instruire şi asistenţă tehnică organizat la Ocna Șugatag pentru
fermierii care au aplicat pe pachetele de agro-mediu din PNDR, la care
au participat 25 fermieri din Ocna Șugatag, Deseşti, Călineşti, Budeşti și
reprezentanţi ai Direcţiei Agricole Maramureş și Ministerului Mediului;
• schimb de experienţă între 35 producători din Maramureş şi Mehedinţi, organizat
în localitatea Eșelnia cu scopul de a extinde experienţa dobândită pe parcursul
proiectului și într-o altă zonă HNVF.

WWF-România – Raport Anual 2010 pag. 29

© WWF - ROMÂNIA

Merele din livada de la Buciumi, cultivate cu metode tradiționale,
fără substanțe chimice, sunt delicioase și sănătoase!

Maramureșul, natură și tradiții

PROMOVAREA
PRODUSELOR
TRADIȚIONALE

Agricultura tradiţională presupune
practici agricole care s-au păstrat de-a
lungul anilor şi tehnici care nu au fost
preluate din agricultura modernă.

Agro-ecosistemele tradiţionale sunt caracterizate prin utilizarea în mod responsabil
atât a resurselor domestice (plante cultivate şi animale crescute în gospodării), cât şi
a resurselor din afara fermei (plante medicinale, fructe de pădure, resurse piscicole).
Produsele tradiționale pierd mult teren în contextul socio-economic actual. Pe
de o parte, pentru că nu sunt la îndemâna noastră oricând, la orice oră, cum sunt
produsele din supermarketuri. Pe de altă parte, pentru că sunt puțin mai scumpe
decât cele convenționale. Însă prețul pe care îl poartă aceste produse este unul mai
mult decât corect.
Prețul unui produs local tradițional este compus din prețul muncii fermierilor și...
prețul naturii, care încă ne mai oferă resurse, cu aceeași dărnicie, de mii și mii de
ani. Iar dacă sănătatea noastră ar avea un preț, acesta s-ar adăuga la prețul obținut
anterior, pentru că munca fermierilor tradiționali nu se referă la a obține un produs
pur și simplu, ci un produs bun, sănătos, cu toate calitățile nutritive de care avem
nevoie.
Obiectiv general:

Promovarea micilor fermieri și a consumului de produse locale/tradiționale.
Obiective specifice:

• Realizarea unei cercetări de piață pentru produsele locale, tradițonale și ecologice;
• Realizarea unei baze de date cu informații relevante despre micii fermieri, piețele
locale, târgurile de produse alimentare, magazinele alimentare cu profil bio sau
tradițional;
• Elaborarea unei strategii pentru promovarea produselor locale, tradiționale și
ecologice, bazată pe cercetarea de piață.
Rezultate:

• o cercetare de piață, sub forma unui raport: „Tendințe și oportunități de consum
privind produse tradiționale și ecologice”;
• o bază de date cu informații relevante despre micii fermieri, piețele locale,
târgurile de produse alimentare, magazinele alimentare cu profil bio sau
tradițional;
• o secțiune pe site-ul WWF România: „Alege produsele tradiționale și ecologice!”,
pentru a promova produsele tradiționale și ecologice către consumatori.
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WWF susține o dezvoltare economică sănătoasă, prin
mecansime de plată care să compenseze serviciile pe
care natura le oferă și promovează utilizarea durabilă a
fondurilor alocate pentru proiecte de conservare a naturii.

© ISTOCKPHOTO.COM / WWF-CANADA

ECONOMIE VERDE

Economie verde

PLĂȚILE PENTRU SERVICIILE
DE MEDIU, UN CONCEPT
INOVATOR ÎN CONSERVAREA
BIODIVERSITĂȚII
PARTENERI: Agenția Națională
pentru Protecția Mediului,
Administrația Națională
Apele Române.
FINANȚATORI: UNEP, prin fonduri
GEF, Uniunea Europeană.

Zi de zi, natura ne oferă servicii:
solul necesar culturilor sau
construcțiilor, apă, alimente,
are rol de protecție împotriva
calamităților- de exemplu,
zonele umede care „absorb”
apa ca un burete, protejând
împotriva inundațiilor.

Toate acestea reprezintă servicii de mediu, de care beneficiem individual sau pe care
ne bazăm afacerile, bunăstarea și dezvoltarea economică a societăţii.
Prin activităţile noastre actuale, am ajuns să exploatăm în exces resursele naturale şi
să influenţăm, astfel, capacitatea ecosistemelor de a ne oferi aceste servicii necesare.
Agricultura, silvicultura, pescuitul, chiar şi turismul sunt activităţi care, practicate
la scară largă, afectează într-un final calitatea vieţii, procesele de purificare a apei,
controlul inundaţiilor sau clima.
Plăţile pentru serviciile de mediu (PES-Payment for Ecosystem Services) reprezintă
denumirea generică pentru o serie de mecanisme prin intermediul cărora beneficiarii
serviciilor de mediu, fie că ne referim la bazinelor hidrografice, la stocarea carbonului
sau la conservarea peisajelor naturale, îi recompensează pe administratorii de teren
care oferă aceste servicii, prin subvenţii sau plăţi.
Plăţile pentru serviciile de mediu încurajează conservarea ecosistemelor naturale,
prin adoptarea unor practici prietenoase pentru mediu, care evită efectele distructive
ce se răsfrâng asupra altor utilizatori ai resurselor naturale.
Promovarea Plăţilor pentru Servicii de Mediu şi a schemelor de finanţare
sustenabilă pentru Bazinul Dunării

Proiectul propune o abordare nouă a susținerii financiare a măsurilor și practicilor
de conservare a naturii, prin recunoașterea și includerea serviciilor aduse de mediu
comunităților umane.
Zona proiectului:

• Platoul Maramureșului și mlaștinile de la Ecedea;
• Fermele piscicole Ciocănești și Iezer, jud. Călărași, Dunărea Inferioară.
Obiectiv general:

• elaborarea de mecanisme pentru introducerea costurilor serviciilor de mediu
oferite de ecosistemele din bazinul Dunării în scheme de plată publice și private.
Obiective specifice:

• demonstrarea funcționalității plăților pentru serviciile de mediu și a schemelor
de finanțare în bazinul Dunării, cu aplicabilitate și pe alte bazine hidrografice
internaționale;
• promovarea schemelor PES.

Proiectul se numără printre
cele doar 20 de inițiative
similare existente în lume

Rezultate:

• o schemă PES finanţată din fonduri publice pentru pescării şi o schemă de finanţare
sustenabilă pentru conservarea biodiversităţii şi a îmbunătăţirii calităţii apei;
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• o schemă pentru protejarea biodiversităţii, finanţată din fonduri private;
• studiile de fezabilitate pentru turism şi pescării;
• primul număr al buletinului electronic al proiectului, distribuit la mai mult de
200 de reprezentanţi ai sectorului civil şi de afaceri.

UTILIZAREA DURABILĂ A
FONDURILOR REGIONALE
PENTRU NATURĂ

Programele de finanţare ale Uniunii
Europene includ sprijin financiar
pentru păstrarea valorosului
patrimoniu natural şi a peisajelor
culturale ale Europei. Aceste
programe le pot completa pe cele ale
autorităţilor naţionale, regionale şi
locale din statele membre ale UE.

Perioada de finanţare 2007-2013 a făcut dovada unui mare potenţial de finanţare a
unor asemenea măsuri în cadrul Programelor Operaţionale ale Fondului European
de Dezvoltare Regională (FEDR). Într-adevăr, s-au alocat 3.8 miliarde de euro pentru
investiţiile legate de natură pe ansamblul Programelor Operaţionale FEDR. Cu toate
acestea, actualele alocări pentru aceste oportunităţi de finanţare pe ţări variază enorm
de la o regiune la alta a Uniunii.
Obiective generale:

• îmbunătăţirea politicilor şi practicilor regionale care vizează conservarea naturii
şi a biodivestităţii, prin creşterea finanţării prin FEDR a măsurilor respective,
concomitent cu mărirea impactului acestora;
• în decurs de trei ani (2010 – 2012), partenerii proiectului vor crea o platformă
relaţională şi de comunicare ce le va permite să facă schimb de experienţă şi de
abordări în ce priveşte alocarea şi utilizarea fondurilor FEDR pentru măsuri
naţionale de conservare şi biodiversitate.
Obiective specifice:

• Înfiinţarea reţelei de experţi:
• crearea şi întărirea unei reţele dinamice şi durabile de experţi şi participanţi
implicaţi în finanţarea conservării naturii;
• crearea condiţiilor necesare pentru ca reţeaua să servească drept platformă
de comunicare pentru promovarea şi îmbunătăţirea proiectelor cu finanţare
FEDR privind moştenirea naturală, biodiversitatea şi conservarea naturii pe tot
teritoriul UE, pentru perioadele de programare prezente şi viitoare.
• Analiza bunelor practici:
• identificarea diferitelor abordări ale planificării şi alocării fondurilor FEDR
pentru moştenirea naturală, biodiversitate şi conservarea naturii şi integrarea
lor în programele de dezvoltare generală;
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• analiza factorilor de succes pentru proiectele cu finanţare FEDR privind
moştenirea naturală, biodiversitatea şi conservarea naturii şi evaluarea
transferabilităţii lor în alte state membre şi regiuni;
• dezvoltarea tehnicilor practice bazate pe experienţa efectivă a partenerilor
şi crearea unei baze de date conţinând 60 de exemple de proiecte de bună
practică.
• Ateliere şi sesiuni de formare:
• schimb de experienţă şi construirea capacităţii în cadrul atelierelor organizate
de parteneri;
• diseminarea cunoştinţelor dobândite în cadrul sesiunilor de formare către
factorii interesaţi de la nivel regional şi local.
Rezultate:

• analiza calității (în ce măsură se reflectă conservarea naturii între priorităţile
programului, care este suma alocată măsurilor pentru conservarea naturii,
restricţii privind potenţialii aplicanţi, evaluarea calitativă generală a programului)
și implementării următoarelor programe: Programul Operaţional Sectorial Mediu
2007-13, Programul Operaţional Regional 2007-13, Programul de Cooperare
Transnaţională Sud-Estul Europei, Programul de Cooperare Transfrontalieră
România – Bulgaria 2007-13. Acestea au fost selectate pentru că includ măsuri
specifice pentru conservarea naturii şi managementul reţelei Natura 2000;
• analiza exemplelor de bună practică pentru România: au fost selectate două proiecte:
„Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana - judeţul Giurgiu”, implementat de Consiliul
Judeţean Giurgiu şi „Măsuri pentru îmbunătăţirea managementului pentru siturile
Natura 2000 din Parcul Natural Porţile de Fier”, implementat de Administraţia
Parcului Natural Porţile de Fier. Acestea sunt relevante pentru regiunea Dunării, sunt
direct conectate cu obiectivele europene de biodiversitate şi conservare a naturii şi
sunt finanţate prin FEDR – Programul Operaţional Sectorial Mediu.
PARTENERI: Proiectul este coordonat de Agenţia Naţională de Protecţia Mediului
din Austria și reprezintă un parteneriat multinaţional – 14 parteneri din 10 ţări:

1. Austria: Agenţia de Mediu Austria, Direcţia Silvică Federală, Parcul Naţional
Donau-Auen;
2. România: Consiliul Judeţean Giurgiu;
3. Polonia: Oficiul Marshal din Warmia & Voievodatul Mazury;
4. Italia: Provincia Rieti;
5. Grecia: Întreprinderea municipală pentru planificare şi dezvoltare Patras S.A.,
Prefectura Preveza;
6. Franța: Consiliul General al Regiunii Côtes d‘Armor;
7. Slovenia: Agenţia pentru Dezvoltare din Savinja;

3.8

miliarde euro alocați
pentru natură

8. Spania: Direcţia generală pentru natură, mediu şi biodiversitate a Regiunii
Murcia, Centrul de Ştiinţe Forestiere al Cataloniei;
9. Marea Britanie: Agenţia de Mediu a Ţării Galilor;
10. Cehia: Universitatea Olomouc.
FINANȚATORI: Programul INTERREG IV.
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WWF monitorizează respectarea legislației din domeniul
protecției mediului, ia poziție și convinge factorii de decizie
să aplice sau să modifice legislația, în beneficiul naturii
şi pentru o dezvoltare durabilă.
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LOBBY ȘI ADVOCACY

Lobby și advocacy

PARTENERIATE ȘI
GRUPURI DE LUCRU

WWF lucrează în parteneriat cu alte
organizații din domeniul protecției
mediului, pentru îmbunătățirea
legislației și a politicilor publice,
armonizarea acestora cu legislația
europeană și reacționează prompt
la proiecte care afectează mediul
și încalcă prevederile legale.

Crearea PAES (Politică Agricolă Echitabilă şi Sustenabilă), un parteneriat
activ între ONG-uri care lucrează în domeniul agriculturii, al dezvoltării rurale, al
dezvoltării comunitare şi al conservării biodiversităţii din spaţiul rural românesc.
Membrii fondatori:

• Asociația Grupul de Inițiativă Radu Anton Roman;
• ARC 2020 (Agricultural and Rural Convention);
• Asociația de Ecoturism din România;
• Centrul de Asistenţă Rurală;
• Fundația Adept;
• Fundaţia CIVITAS pentru Societatea Civilă;
• Societatea Ornitologică din România/Birdlife Romania;
• WWF-România.
Obiectivul PAES este să transmită un mesaj comun al societăţii civile, privitor la o
nouă politică europeană în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
Revoluţia ONG, un parteneriat cu Agent Green, Societatea Carpatină Ardeleană și Milvus
Obiectivul: organizarea de acțiuni pentru stoparea construirii DN66A, un drum inutil,
care se construiește ilegal și care afectează două Parcuri Naționale din România.
Acțiuni desfășurate:

• întâlniri cu Ministrul Mediului;
• scrisori de protest înaintate Ministrului Mediului și Pădurilor şi Agenției Naționale
pentru Protecția Mediului;
• participări la dezbateri publice;
• consiliere de specialitate, pentru realizarea contrastudiului de biodiversitate;
• proteste de stradă organizate în Bucureşti și la nivel local, pe DN66A – „tabăra de
rezistenţă” de la Câmpuşel;
• conferinţă de presă organizată la Câmpuşel, interviuri la radio şi TV.
Grupuri de lucru

WWF România este membru în diferite grupuri de lucru și comisii formate la nivel
de ministere și participă activ la elaborarea propunerilor legislative care au ca
obiectiv final conservarea naturii și o dezvoltare economică durabilă, în beneficiul
oamenilor și în armonie cu natura.
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WWF face parte din:

• grupul de lucru înființat de Ministerul Mediului şi Pădurilor, pentru modificarea
normelor tehnice în silvicultură:
• WWF susţine introducerea capitolului special pentru amenajarea pădurilor din
ariile naturale protejate;
• WWF susține introducerea, în normele tehnice, a conceptului de menținere a
lemnului mort în pădure.
• grupul de lucru pentru conservarea carnivorelor mari:
• grupul a fost înfiinţat în 2007, prin Ordin al Ministrului Mediului și din 2008
și-a încetat activitatea;
• la inițiativa WWF, grupul a fost reactivat, în februarie 2010;
• în cadrul întâlnirilor, WWF a susţinut actualizarea planului de management şi
a planului de acţiune pentru specia urs și a venit cu propuneri concrete în acest
sens.
• grupul de lucru informal inter-ministerial pentru plăți Natura 2000:
• WWF a facilitat crearea acestei asocieri;
• membri: reprezentanți ai Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale si ONG-uri de specialitate;
• grupul a avut 4 întâlniri, cu obiectivul de a finaliza o propunere pentru
o schemă de plată compensatorie în cadrul Programului Național pentru
Dezvoltare Rurală, care să fie acceptată de Comisia Europeană.
• Comisia Naţională de atribuire în administrare a siturilor Natura 2000.

ÎMBUNĂTĂȚIREA
CAPACITĂȚII DE
ACȚIUNE A ONG-URILOR

WWF este membru fondator și
finanțator al unor ONG-uri sau
coaliții, contribuind la formarea
de noi abilităţi și îmbunătățirea
capacității de acțiune a
organizațiilor care lucrează pentru
protecția mediului.

ProPark, Fundaţia pentru Arii Protejate

Misiunea ProPark este de a îmbunătăți capacitatea de management a ariilor protejate,
prin programe de formare și instruire și prin proiecte care să completeze resursele
existente, pentru menținerea valorilor naturale și culturale și realizarea de modele
funcționale de dezvoltare durabilă în România.
Obiectivele principale al fundației sunt dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a
capacității de management a ariilor naturale protejate din România, educarea și
conștientizarea publicului cu privire importanța conservării naturii.
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Rezultate:

• procedura de înregistrare a ocupaţiei şi realizarea standardului ocupaţional
„Specialist Arii Protejate”, contribuind la fundamentarea unei ocupaţii noi,
importante pentru managementul arilor naturale protejate;
• 2 seminarii de formare de formatori pentru 38 viitori traineri ProPark și acreditarea
lor oficială ca traineri;
• 6 cursuri pe teme generale legate de arii protejate și elaborarea planurilor de
management și a regulamentelor, pentru mai mult de 90 participanți de la
administrații de arii protejate, Regia Națională a Pădurilor, ocoale silvice private,
organizații neguvernamentale, consilii județene și universități;
• „Schimbări climatice şi biodiversitate în Ţara Lăpuşului”, continuarea
unei inițiative a WWF România, care își propune să ofere un model de implicare a
comunității în activități de conservare a naturii.
Principalele rezultate obținute:
• Centrul Comunitar Groşii Ţibleşului - care cuprinde Biroul de Informare
Turistică, Biroul de Sprijin Comunitar și Muzeul Tradiţiilor Locale – a fost lansat
oficial;

• 17 membri ai comunităţii locale au participat la o instruire pentru gospodărirea
tradiţională a pajiştilor cu biodiversitate ridicată în comuna Lăpuş;
• materiale educative pentru elevii claselor V – VIII, având temele: schimbări
climatice, alimentaţie sănătoasă, energie regenerabilă, amprenta ecologică;
• activităţi educative pe temele schimbărilor climatice, alimentaţie sănătoasă,
energie regenerabilă, amprenta ecologică, păduri seculare şi pajişti tradiţionale
în şcolile din trei comune din Ţara Lăpuşului: Groşii Ţibleşului, Lăpuş
şi Suciu de Sus;
• sprijinirea comunităţii locale pentru a elabora şi depune spre finanţare un proiect
local de conservarea naturii şi turism responsabil;
• poteca de drumeţie a fost extinsă cu două noi poteci în Groşii Ţibleşului, cu
ajutorul voluntarilor care au participat la două tabere internaţionale de lucru;
• un concept de marcă pentru produsele locale tradiţionale din Ţara Lăpuşului
şi testarea primelor produse;
• destinaţia de ecoturism „Ţara Lăpuşului” a fost promovată la Târgul de Ecoturism
organizat de Asociaţia de Ecoturism din România la Vatra Dornei.
Detalii la www.propark.ro.

WWF-România – Raport Anual 2010 pag. 39

© FUNDAȚIA ADEPT

Coaliția Natura 2000 acționează pentru conservarea biodiversității
și implementarea rețelei Natura 2000 în România.

Lobby și advocacy

Coaliția ONG Natura 2000 România

Coaliția ONG Natura 2000 România a fost constituită în 2003 și are 55 membri,
organizații neguvernamentale din domeniul protecției naturii.
Prin acest parteneriat, care conferă reprezentativitate și forță la nivel national,
Coaliția acționează în domeniile: arii protejate, conservarea biodiversității și
implementarea rețelei Natura 2000 în România. Abordarea propusă de Coaliție este
una de cooperare cu autoritățile, urmărind totodată respectarea obligațiilor de către
structurile guvernamentale.
WWF asigură Secretariatul Coaliției ONG Natura 2000.
Direcțiile principale de acțiune ale Coaliției sunt:

• implicarea activă în procesul de identificare a siturilor care vor fi desemnate în
cadrul rețelei;
• facilitarea activităților de conștientizare și participare publică asociate
implementării Natura 2000;
• întărirea capacității ONG-urilor de mediu de a se implica în mod activ în protecția
naturii.
Rezultate:

• un studiu privind starea actuală a ariilor naturale protejate;
• propuneri de noi situri Natura 2000, aşa cum s-a stabilit la seminariile
biogeografice din anul 2008;
• continuarea campaniei „Petiţie din aria mea protejată”, care urmăreşte
prezentarea câtorva cazuri de ilegalităţi sau disfuncționalităţi din arii protejate,
în special situri Natura 2000. Cazurile sunt sesizate de către ONG-uri membre
ale Coaliţiei, iar Secretariatul Coaliţiei adaptează aceste scrisori şi le trimite
reprezentanţilor autorităților centrale, la diferiţi factori de decizie, implicaţi
sau interesaţi, precum şi la mass-media. În anul 2010 au fost trimise 3 astfel de
scrisori care fac referire la ilegalităţi/abuzuri în Parcul Naţional Defileul Jiului,
Parcul Natural Apuseni, Parcul Natural Putna-Vrancea;

Detalii la:
WWW.NATURA2000.RO

• „Campania pentru Arii protejate”, derulată de „Alianţa pentru Natură”, un grup
alcătuit din membri ai Coaliției ONG Natura 2000, Asociația de Ecoturism
din România, Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, Asociaţia Custozilor din
România şi alte persoane interesate de soarta ariilor naturale protejate din
România. Aceștia își propun să tragă un semnal de alarmă referitor la starea
actuală a ariilor protejate, dar şi să vină cu soluţii viabile pentru ariile naturale.
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Într-un context social în care grija pentru mediu nu constituie nici pe
departe o prioritate în România, există totuși persoane și companii
care au înțeles că, pe termen lung, investiția în natură înseamnă
investiție în viața însăși. Le mulțumim tuturor susținătorilor noștri!
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SUSȚIN WWF, PENTRU
O PLANETĂ VIE

Susțin WWF, pentru o planetă vie

SUNT
VOLUNTAR
PESTE
600

de voluntari au susținut
proiectele WWF în 2010

WWF are peste 5.000.000 de
susținători în întreaga lume. Membri
cotizanți, voluntari dedicați și companii
responsabile susțin proiectele și
misiunea WWF pentru o planetă vie.

Mii de persoane susțin acțiunile WWF în România: de la implicare voluntară în
evenimentele, campaniile și proiectele de conservare, la sesizarea unor abuzuri și
încălcări ale legislației de mediu, trimiterea de mesaje de susținere și încurajare, dialog
în rețelele sociale sau susținere financiară.
Există companii care au ales să își redefinească stilul de a face afaceri, respectând
mediul și ținând cont de resursele limitate ale planetei.
Peste 100 de voluntari au sprijinit direct proiectele derulate de WWF și s-au implicat în
acțiuni diverse:
• plantări;
• culegere de date necesare pentru fundamentarea diferitelor proiecte, puncte de
vedere, luări de poziție;
• dezvoltarea infrastructurilor de ecoturism;
• realizarea de hărți;
• activități de monitorizare pentru diferite tipuri de specii de păsări;
• organizarea de evenimente specifice.
Acestora li se adaugă peste 500 de voluntari care s-au implicat în organizarea evenimen
telor din cadrul campaniei Earth Hour, în cele aproape 40 de orașe participante din țară.

Mii de persoane au participat la campaniile de stradă și online derulate de WWF
în 2010, un ajutor prețios pentru acțiunile de protejare și conservare a naturii.
Interesul, implicarea voluntară și susținerea pe care acțiunile WWF le primesc de la
un număr foarte mare de persoane sunt argumente cu greutate în dialogul pe care
organizația îl are cu factorii de decizie, în demersurile de a schimba sau corecta
proiecte care încalcă legislația și distrug mediul înconjurător.
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CE NE MOTIVEAZĂ?
Alexandra, Edi și Claudia sunt trei dintre cei mai dedicați voluntari WWF, mereu
disponibili să sprijine proiectele noastre.

„Am devenit voluntar la WWF din dorința de a contribui la schimbarea atitudinii
oamenilor față de problemele cu care se confruntă mediul înconjurător, adică
mediul în care trăiesc, mediul în care își desfășoară activitățile zilnice. Sunt
foarte bucuroasă că pot contribui la acțiunile întreprinse de WWF, pentru că
sunt sigură că mesajul pe care vrem să-l transmitem este receptat de un număr
mare de oameni.” – Alexandra Teleucă

„Astăzi, societatea este într-o continuă expansiune, iar pentru pentru a privi
spre o dezvoltare durabilă omul nu trebuie să neglijeze aspectele legate de
protecția mediului și protejarea biodiversității, fiind datoria fiecăruia dintre noi
să ne ajutăm planeta, acesta fiind și scopul WWF. Sunt mândru să fac parte din
echipa WWF.” – George Eduard Streche

„Am început să fiu voluntar WWF acum 4 ani. Prima mea acțiune ca și voluntar
WWF a fost Caravana Climei, unde m-am costumat într-un urs polar. Am
învățat o mulțime de lucruri bune datorită oamenilor din WWF. Pot spune că a fi
voluntar WWF mi-a schimbat viața și modul de a privi lucrurile din jurul meu.” –
Claudia Blagu
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2% PENTRU
URSUL BRUN

300 HA

păduri virgine
vor fi protejate
cu fondurile din campania
2% pentru ursul brun

Detalii la:
WWW.WWFDOILASUTA.RO

Prevederea 2% permite
persoanelor fizice să direcționeze
2% din impozitul pe venit către o
organizație neguvernamentală.

Este un sistem prin care fiecare persoană poate să decidă ce se întâmplă cu o parte
din impozitul pe care oricum îl plătește statului. Procedura este simplă și presupune
completarea unui formular și trimiterea lui către Administrația Financiară, fără
costuri din partea celui care decide să redirecționeze 2%.
WWF a strâns 60.626 RON în urma campaniei „2% pentru ursul brun”. Suma a fost
folosită pentru a salva 300 ha de păduri virgine din Pădurile Șincii. Aici își găsește
adăpost ursul brun, dar și cocoşul de munte, râsul, lupul, barza neagră, stârcul cenuşiu
şi numeroase specii de amfibieni. Arbori seculari de până la 2 metri diametru şi înalţi
de 50 de metri asigură un habitat favorabil şi sigur pentru toate aceste specii.
Cu toate acestea, pădurile urmau să fie exploatate. Cu ajutorul susținătorilor noștri,
am reușit să oferim, prin campania 2%, o casă 100% sigură pentru ursul brun, într-o
pădure de poveste.
Adoptă un urs!

Adoptă un urs pe:
WWW.ADOPTAUNURS.RO

În luna decembrie, WWF a lansat Adoptă un urs!, prima campanie online de
strângere de fonduri derulată de organizație în România.
Instrumentul principal al campaniei este website-ul interactiv
www.adoptaunurs.ro unde, în trei pași simpli, se poate adopta simbolic un urs.
Mesajul emoțional face legătura între senzația de bucurie și confort pe care cei
mai mulți o aveam când eram copii și ursulețul de pluș preferat, moale și pufos,
ne alina supărarea și se bucura împreună cu noi.
Adopția simbolică a unui urs este un gest cu triplă semnificație: pentru natură,
prin fondurile pe care le alocăm proiectelor de conservare, pentru o persoană
dragă, prin cadoul (o jucărie de calitate, marca WWF) pe care îl trimitem celor
care adoptă și prin acțiunea însăși de a face o faptă bună.
130 de persoane au adoptat simbolic un urs, în primele două săptămâni de
campanie. Suma strânsă, 10.450 lei, va fi folosită pentru protejarea casei ursului
din pădurile virgine ale Șincii.
Campania este finanțată prin programul „Filantropie pentru verde”, derulat de
Fundația pentru Parteneriat și Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe,
precum și de WWF International.
Companii responsabile

Viziunea WWF este aceea a unui viitor în care companiile au o contribuţie net pozitivă
asupra societăţii şi a mediului înconjurător. Pentru a crea acest viitor sustenabil, WWF
încheie parteneriate ambiţioase şi inovative cu sectorul de afaceri, pentru a:
• ajuta companiile să-şi întărească angajamentele pentru o dezvoltare durabilă şi să
dezvolte practici de afaceri fără impact negativ asupra naturii;
• dezvolta activităţi de comunicare comune menite să crească nivelul de
conştientizare al publicului şi să contribuie la adoptarea unui comportament
responsabil faţă de mediu;
• strânge fonduri pentru proiectele de conservare a naturii desfăşurate de WWF.
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COMPANII
RESPONSABILE

Viziunea WWF este aceea a unui
viitor în care companiile au
o contribuţie net pozitivă asupra
societăţii şi a mediului înconjurător.

WWF Corporate Club

Este 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 conservare a naturii pe care WWF le desfăşoară în România.
Lafarge – „Două lumi, o singură planetă”

Lafarge România şi WWF au semnat pe data de 21 octombrie 2009 un acord de
parteneriat pentru o perioadă de încă patru ani (2010 – 2013), întărind şi pe plan
local parteneriatul global care a fost reînnoit în aprilie 2009 între cele două grupuri.
Zona Mătăsaru – O nouă viață pe malul râului Argeș

În baza parteneriatului, Lafarge şi WWF au demarat în 2010 proiectul ,,Zona
Mătăsaru – O nouă viaţă pe malul râului Argeş”, ce va presupune desfăşurarea
de activăţi de reconstrucţie ecologică şi conservare a biodiversităţii, prin care
numeroase specii şi habitate vor beneficia de măsuri de protecţie.
Zona în care se implementează proiectul are circa 100 hectare şi se situează pe malul
stâng al râului Argeş, preponderent pe teritoriul comunei Mătăsaru, dar şi în zona
comunelor Costeşti din Vale şi Mogoşani. Între anii 1980 şi 1988, această zonă a fost
folosită pentru extragerea agregatelor minerale, întreaga activitate de exploatare
fiind preluată de Lafarge în 1997.

VIZIUNE: Ne dorim ca zona Mătăsaru
să fie un loc unde activitățile
umane se desfășoară în armonie cu
natura și unde plantele și animalele
beneficiază de condițiile necesare
pentru viețuire.

„În cadrul parteneriatului cu WWF România acordăm o grijă deosebită
reintegrării în circuitul ecosistemului natural a carierelor de exploatare
industrială, prin acţiuni comune de reîmpădurire şi refacere planificată,
respectând astfel atât practicile internaţionale privind protecţia mediului
înconjurător, cât şi legislaţia românească în vigoare. Suntem decişi să
contribuim la reducerea efectelor schimbărilor climatice şi la conservarea
naturii.” – Adam Paczoska, Director Național Agregate, Lafarge România
Scopul proiectului este să dezvolte şi să implementeze un model de reconstrucţie
ecologică şi de management durabil al resurselor naturale într-o zonă care a fost
încadrată în programul Natura 2000 al Uniunii Europene, pentru conservarea
biodiversităţii în beneficiul comunităţilor locale.
Obiective specifice:

• dezvoltarea şi implementarea unui program de reconstrucţie ecologică a zonelor
degradate din zona Fusea, inclusiv managementul biodiversităţii şi îmbunătăţirea
condiţiilor ecologice;
• dezvoltarea şi implementarea unui program pentru conservarea naturii în zona
Mătăsaru, cu suportul comunităţii dezvoltării naturale din zona Fusea;
• promovarea zonei naturale ca un model de bază către alte zone similare/companii;
• conştientizarea valorilor naturale şi economice a zonelor inundabile printre
comunităţi, şcoli şi firme aflate în situl Natura 2000 „Lunca Mijlocie a Argeşului”.
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Rezultate:

• plantarea a 15.000 de puieţi de plop alb, anin şi arbuşti (cătină albă, măceş, păducel);
• acţiuni de control al speciilor invazive de plante pe 20% din suprafaţa proiectului;
• crearea a 2 ha de luciu de apă, prin decolmatarea şi conectarea a două lacuri deja
existente;
• crearea condiţiilor de dezvoltare a speciilor native de ştiucă şi biban, specifice
lacurilor din zona proiectului, controlând dezvoltarea prădătorilor invazivi (ex:
bibanul soare);
• realizarea unei insule de circa 1500 m2, ideală pentru cuibărirea unor specii de
păsări care au nevoie de protecţie: egreta, lebăda, stârcul cenuşiu.
Orange

Orange şi WWF au demarat parteneriatul în România, prin lansarea în premieră
a unui sistem de etichetare ecologică care evalueză performanţa de mediu a
telefoanelor. Sistemul de etichetare este similar celor folosite pentru automobile sau
pentru aparatele electrocasnice, însă reprezintă o noutate pe piaţa de telecomunicaţii
din România.
Evaluarea telefoanelor are la bază 5 indicatori, luându-se în considerare principalele
etape din ciclul de viaţă al produsului: fabricare, transport, funcţionare. Cei
5 indicatori („limitarea emisiilor de dioxid de carbon”, „eficienţa energetică”,
„conservarea resurselor naturale”, „reciclarea”, „producţia eco-responsabilă”) sunt
centralizaţi într-unul singur, denumit „performanţă de mediu”. Cu cât acest parametru
are o valoare mai mare, cu atât telefonul are un impact mai redus asupra mediului.
Clienţii pot vedea şi în magazinele Orange, pe eticheta telefoanelor, care este valoarea
„performanţei de mediu”. Sistemul de evaluare ia în calcul informaţiile oferite de
producătorii de terminale şi este realizat de BIO Inteligence Service, o companie cu
experienţă în măsurarea performanţei de mediu.
„Prin acest proiect, oferim clienţilor şansa de a lua o decizie responsabilă
atunci când achiziţionează un nou telefon. Iniţiativa reuneşte atât eforturile
producătorilor și operatorului, cât şi ale clienţilor, pentru ca, pe termen lung,
impactul asupra mediului înconjurător să fie considerabil redus.”
– Cătălina Pîslaru, CSR Officer, Orange
Garanti Bank

GE Garanti Bank şi WWF au lansat în 2010 cardul WWF Bonus Card, primul card de
afinitate eco de pe piaţa bancară din România, creat special pentru toţi cei care vor
să contribuie la protejarea mediului înconjurător din România.
GE Garanti Bank oferă 0,5% din valoarea cumpărăturilor efectuate cu WWF Bonus
Card organizaţiei WWF, pentru sprijinirea proiectelor care vizează conservarea
şi protejarea naturii în ariile protejate din Carpaţi, de-a lungul Dunării şi în Delta
Dunării, dar şi promovarea dezvoltării socio-economice durabile şi a unui stil de
viaţă cu un impact redus asupra mediului.
„Garanti Bank apreciază şi susţine programele derulate de WWF pentru
conştientizarea şi combaterea problemelor de mediu actuale. Este important
să contribuim la îmbunătăţirea mediului în care trăim, pentru a asigura
generaţiilor de astăzi şi celor viitoare o viaţă sănătoasă şi armonioasă. De aceea
am şi ales să lansăm primul card de afinitate eco WWF Bonus Card, pentru
a oferi clienţilor posibilitatea concretă să dea o mână de ajutor naturii şi să
contribuie în mod direct la acţiunile WWF.”
– Ilgaz Kaya, Director Central Marketing, Garanti Bank
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WWF derulează campanii de
informare și conștientizare, pentru a
sensibiliza și informa publicurile țintă
cu privire la problemele de mediu,
soluțiile existente și modul în care se
pot implica în rezolvarea acestora.
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COMUNICĂM
EFICIENT

Comunicăm eficient

Proiectele derulate de WWF au fost reflectate în peste 1000 de apariții în
media scrise, TV, radio și online.
Pentru activitatea din 2010, WWF a obţinut premiul „O societate verde –
O societate curată“ în cadrul celei de-a patra ediţii a Galei Premiilor Revistei
Infomediu Europa.

EARTH HOUR
(ORA PĂMÂNTULUI)
În 2010, sute de milioane
de oameni și companii din
4.500 de orașe și 128 țări
au participat la campanie,
iar Earth Hour a devenit
cea mai mare acțiune de
mediu din toate timpurile

În 2007, WWF-Australia derula o
campanie concretizată într-un gest
simplu: stingerea luminilor timp
de o oră. Scopul era conștientizarea
oamenilor cu privire la una dintre
cele mai mari amenințări actuale:
schimbările climatice.

Pe 27 martie, timp de o oră, oraşele din România au arătat la fel ca oricare oraş din
Europa şi chiar din lume care a sărbătorit Earth Hour. Zeci de clădiri şi monumente
s-au cufundat în întuneric şi mii de oameni din toată ţara au stins luminile şi au luat
parte la evenimentele organizate de autorităţi, elevi şi studenţi, asociaţii locale sau
oameni obişnuiţi care au înţeles mesajul campaniei și au ales să sărbătorească planeta.
Pe lângă cele 37 Oraşe Oficiale Earth Hour, alte câteva localităţi au sărbătorit Ora
Pământului. În Bucureşti, clădirile proeminente s-au cufundat în întuneric pentru o
oră: Opera Română, Teatrul Naţional Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă al României şi
Palatul Parlamentului, cel mai mare sediu de parlament din lume.
WWF-România, alături de Zoli Toth, ambasador Earth Hour, a invitat bucureştenii în
parcul Izvor, să sărbătorească Ora Pământului în cadrul evenimentului „60 de minute
pentru Planetă”. Peste 1000 de participanți s-au alăturat unui spectacol inedit, care nu a
implicat folosirea surselor de curent.
Peste 30 de companii au susținut Earth Hour și au stins lumina timp de o oră la sediile
sau punctele de lucru.
2000 de susținători s-au înregistrat pe websiteul campaniei, www.earth-hour.ro.
Campania a primit distincția Silver Award for Excellence la categoria Buget-/
Creativitate+, în cadrul Galei PR Award.

ȘCOLI PENTRU
UN VIITOR VERDE

Inițiat de Editura CD Press, în
parteneriat cu WWF, „Școli pentru un
viitor verde” este o competiție națională
între instituțiile de învățământ, pentru
titlul de „Școala Verde”.

Aceasta constă în realizarea de activități educative, pentru a informa preșcolarii, elevii,
cadrele didactice, părinții și comunitățile locale în legătura cu problemele actuale de
mediu, dar și pentru a dezvolta, în rândul copiilor, responsabilitatea față de comunitatea
și mediul în care aceștia trăiesc și învață.
Programul este structurat pe trei categorii : Pipo (pentru învațămantul preprimar),
Doxi (pentru învățământul primar) și Terra Magazin (pentru gimnaziu și liceu).
Concursul a implicat 2315 echipe verzi, peste 40.000 de elevi și aproape 7000 de cadre
didactice din întreaga țară.
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Activitățile realizate de copiii și îndrumătorii lor au avut ca rezultate:
• 436.616 de puieți plantați;
• 518 de zone ecologizate;
• 648.977 kg de maculatură colectată și predată;
• 70.235 kg de PET-uri colectate și predate;
• 9.273 kg de doze de aluminiu colectate și predate.
Cele 48 de echipe câștigătoare au fost premiate în cadrul unei gale, la care au participat
peste 500 de copii, profesori și părinți.

ZIUA PARCURILOR
DIN CARPAȚI

La inițiativa WWF, în parcurile
naționale, naturale și geoparcurile
din 5 țări traversate de lanțul
Munților Carpați s-a sărbătorit pe
23 mai, pentru prima oară, Ziua
Parcurilor din Carpați.

Parteneri: WWF-Programul
Dunăre-Carpați Ucraina și
Serbia, NGO Bile Karpaty Education
and Information Centre, Slovak
Union of Nature and Landscape
Conservationist, Photo Travel,
Terra Magazin.

Evenimentul a fost conceput să întărească legătura dintre publicul larg şi ariile
protejate din Carpaţi, acea legătură puternică care ar trebui să existe între om și
natură, dar de care mulţi oameni par să uite.

FINANȚATORI: Fundația MAVA.

În România, publicul larg a putut admira frumusețea parcurilor naturale și
naționale, prezentantă într-o expoziție în aer liber. 28 de panouri fotografice au
redat frumusețea naturii și a oamenilor din toate cele 28 de parcuri naționale,
naturale, geoparcuri, dar și din Delta Dunării, rezervație a Biosferei.

Parcurile din Carpați au fost sărbătorite în cinci ţari: România, Ucraina, Slovacia,
Serbia şi Republica Cehă. Peste 30 de evenimente de o zi au fost organizate cu această
ocazie şi aproximativ 800.000 persoane au participat sau au fost informate despre
aceste evenimente.

ROMÂNIA
SĂLBATICĂ

Este un proiect inițiat de fotograful
Dan Dinu, în parteneriat cu WWF.
Timp de aproape doi ani, cele mai
spectaculoase zone din parcurile
naționale și naturale vor fi surprinse
în imagini menite să constituie
o colecție publică de fotografii
de calitate din ariile protejate
din România.

Expediția fotografică va scoate la lumină diversitatea și bogăția naturii pe care o
avem, lucrurile valoroase pe care echipele parcurilor naționale și naturale încearcă să
le protejeze cu atât de puține resurse și cu atât de puțină recunoaștere.
Imaginile obținute în cadrul expediției vor putea fi utilizate de către administrațiile
parcurilor din România în materialele de comunicare (website-uri, publicații),
ceea ce va crea, prin nivelul calitativ ridicat al imaginilor, un plus de valoare în
componenta de promovare și de atragere a vizitatorilor.
Imaginile pot fi văzute pe www.wwf.ro și www.dandinu.net.
WWF-România – Raport Anual 2010 pag. 50

© WWF-ROMÂNIA / DAN DINU

Capre negre în Poiana Închisă, Parcul Național Piatra Craiului.
Fotografie realizată în cadrul proiectului „România sălbatică”.

Susținători WWF

SUSȚINĂTORI WWF
WWF
CORPORATE
CLUB
PARTENERI
NEGUVERNAMENTALI,
AUTORITĂȚI, MEDIUL
DIPLOMATIC
ȘI DE AFACERI

• Elevate;

• Synovate;

• Vodafone;

• Lafarge;

• Romania Green Building
Council;

• WNS.

• Slovak Union of
Nature and Landscape
Conservationist

• Direcția Silvică
Maramureș

• Ogilvy;

• Agent Green
• Asociația pentru
Certificare Forestieră
• Asociaţia ECOTUR Sibiu
• AIESEC
• Asociația Salvați
Dunărea și Delta
• Asociaţia Producătorilor
de Produse Tradiționale
şi Ecologice din
Maramureş
• Coaliția ONG Natura
2000
• Euroland Banat
• Fundaţia ADEPT
• Fundația MAVA
• Fundaţia Mihai
Eminescu Trust
• Fundația Propark
• Greenitiative
• LEAP
• Mai Mult Verde

• Trupa Raja
• 2Celsius
• Administrația Națională
Apele Române
• Administrația
Rezervației Biosferei
Delta Dunării
• Agenția Națională
pentru Protecția
Mediului
• Agenția pentru Protecția
Mediului Călărași
• Agenția pentru Protecția
Mediului Olt

• Ferma piscicolă
SC Piscicola SA
Călărași (Iezer)
• Institutul de Cercetări
și Amenajări Silvice
• Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare
Delta Dunării
• Ministerul Mediului
și Pădurilor
• Ocolul Silvic Privat
Baraolt
• Primăria Comunei Băiuț
• Primăria Gârcov

• Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Sibiu Regiunea
7 Centru

• Primăria Groșii
Țibleșului

• Ambasada Marii Britanii

• Parcul Natural Persina,
Bulgaria

• Camera Deputaților

• Societatea Ornitologică
Română

• Ferma piscicolă
Ciocănești Piscicola SRL

• Agenția pentru Protecția
Mediului Teleorman

• NGO Bile Karpaty
Education and
Information Centre

• Societatea Astronomică
Română de Meteori

PARTENERI
MEDIA

Le mulțumim tuturor celor care au
susținut proiectele WWF în 2010!

• Arcub
• Astroclubul București
• Comisia Europeană

• Primăria Giuvărăști

• Primăria Islaz
• Primăria Mahmudia
• Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva
• RPL Ocolul Silvic
Pădurile Șincii RA

• Consiliul Județean
Giurgiu

• SC Mediator Trans SRL
(Ferma Rotunda, sat
Izvoarele)

• Direcția Silvică Călărași

• Star Management

• Direcția Silvică Giurgiu

• Total Image Solution

Vizibilitatea campaniilor noastre se datorează partenerilor media:
• Europa FM

• Hotnews

• Trilulilu

• Bio Planet

• IQads

• Verdecrud Media

• Cinemazing

• Jurnalul Național

• UTV

• Euractiv

• Terra Magazin

• Zile și Nopți
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Susținători WWF

INFORMAȚII
FINANCIARE
Venituri
APM Călărași
Alfred Toefler Akademie
Coca Cola
Corporate Club
FDSC

RON
281,961

0,85%

DONATORI INDIVIDUALI

DIFERENȚE DE CURS VALUTAR

21,499
6,155
69,951

34,44%

24,81%

REȚEAUA WWF

FONDURI EUROPENE

VENITURI

141,256

Fundația pentru Parteneriat

13,017

Garanti Bank

43,578

IKEA

0,09%

508,923

Lafarge România

175,417

Fundația MAVA

76,658

Prevederea 2%

52,375

RON 4.067,711

13,64%

AGENȚII
GUVERNAMENTALE

4,32%

21,86%

Venituri

RON
1,400,830

FUNDAȚII, ASOCIAȚII

COMPANII

Netex

8,380

Rețeaua WWF

Donatori individuali

3,798

Companii

889,063

Fundații, asociații

175,771

Agenții guvernamentale

554,745

Fonduri europene

1,009,094

142,453

Donatori individuali

3,798

593,661

Diferențe de curs valutar

34,411

Total

4,067,711

UE
UNEP
WWF-Austria
WWF-Germania
WWF International

1,009,094
220,409
81,266

WWF MEDPO

14,115

WWF-Olanda

382,145

WWF-USA

187,190

Diferențe de curs valutar

Total
Venituri încasate în 2010
Venituri încasate în 2009 pentru 2010

Total

34,411

4,067,711

7,18%

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

1,88%

DIFERENȚE DE CURS VALUTAR

22,59%

COMUNICARE ȘI STRÂNGERE
DE FONDURI

CHELTUIELI

2,945,300
1,122,411

RON 2.838,797

4,067,711

68,35%

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010 ale Asociației WWF-Pro-

PROIECTE DE CONSERVARE

gramul Dunăre-Carpați România au fost auditate de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Cheltuieli

RON

Proiecte de conservare

1,940,408

Comunicare și strângere
de fonduri

641,406

Cheltuieli administrative

203,686

Diferențe de curs valutar

53,298

Total

2,838,797

Excedent pentru proiecte
de conservare

106,503
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Echipa noastră

ECHIPA NOASTRĂ

De ce lucrez pentru WWF?

“Natura reprezintă pentru mine fiinţa supremă,
iar eu fac parte din Ea; astfel că orice agresiune la
adresa naturii o resimt în rădăcinile existenţei mele.
Misiunea mea în cadrul WWF este de a menţine
aceste rădăcini existenţiale cât mai intacte şi de a le
hrăni necontenit cu speranţa că se poate descoperi o
formulă superioară de regăsire şi contopire totală cu
natura, pentru fiecare dintre noi.”

“Vanitatea noastră de specie superioară şi realizările minţii noastre ne-au
făcut să uităm că natura este căminul nostru, pe care trebuie să-l respectăm
şi să-l îngrijim dacă vrem să ne ofere în continuare adăpost şi resurse pentru
dezvoltare. Natura a existat înaintea noastră şi va exista şi fără noi, într-o
formă sau alta. Este aşadar important, în primul rând pentru noi, să rede
finim relaţia pe care o vom construi de aici înainte cu ea şi să regăsim calea
corectă. De 50 de ani, aceasta este lupta WWF şi a tuturor celor care înţeleg
că fiecare dintre noi are o responsabilitate faţă de sine şi de cei din jur.”

Cristian-Remus Papp, Coordonator proiect

Cristina Munteanu, Expert specii

Luminița Tănasie -

Orieta Hulea Coordonator Regional
Program Dunăre

Cristian Tetelea Coordonator proiecte
Bazinul Dunării

Camelia Ionescu Specialist Politici Ape

Cristina Munteanu Expert specii

Iulia Puiu - Asistent
proiecte Bazinul
Dunării

Erika StanciuBodean - Coordonator
Regional Programe Carpați, Păduri și Arii
protejate

George Dinicu Coordonator proiecte
forestiere

Marius Turtică Coordonator „Centrul
de Informare pentru
Certificare Forestieră”

Florentina Florescu Coordonator proiect
Natura 2000

Alina Alexa Specialist comunicare
- Arii protejate/
Natura 2000

Director de Program

WWF-România – Raport Anual 2010 pag. 54

Cristian-Remus Papp
- Coordonator proiect
arii protejate

Echipa noastră

Carmen Sandu Asistent proiect arii
protejate

Maria Mihul Specialist Politici de
Biodiversitate

Raluca Dan - Specialist
dezvoltare rurală

Edit Pop Coordonator proiect
Maramureș

Alexandra Pușcaș
- Asistent Program
Maramureș

Vlad Radu Grigore Specialist proiecte
forestiere - Maramureș

Horatiu Popa Coordonator proiect
- Groșii Țibleșului

Dana Carataș Coordonator comunicare
și marketing

Ioana Bețieanu Specialist comunicare

Ioana Bușilă Corporate relations
Officer

Dorian Ilie Asistent comunicare și
marketing

Anișoara Cismașu Manager financiar și
administrativ

Raluca Nica Specialist financiar

Florentina Gheorghiu
- Asistent financiar și
administrativ

Ioana Bejan - Asistent
proiecte - arii
protejate/Natura 2000

Monia Martini Coordonator Program
Politici Verzi
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WWF în cifre

100%

HÂRTIE

•

RECICLATĂ

RAPORT ANUAL 2010

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.

RL

+5.000
WWF are peste 5.000
de angajați în toată lumea

RO

gular

www.wwf.ro

WWF-România
Str. Ioan Vodă Caragea nr.26A, Sector 1, București, România
Tel: 021 317 49 96
email: office@wwfdcp.ro
© 1986 simbolul Panda WWF – World Wide Fund for Nature, ® “WWF” este Marcă Înregistrată a WWF.

©NASA

Fax: 021 317 49 97

WWW.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.

