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Un nou an a trecut pentru WWF, al cincilea în România și al 50-lea la nivel mondial. 
Uitându-ne în urmă, avem multe motive să fim mândri de tot ceea ce am reușit 
să construim în tot acest timp, și la fel de mândri să vedem că 2011 a fost cel mai 
dinamic an pentru WWF, de când există în România.

Am mobilizat peste 100.000 de oameni, alături de care am luptat pentru pădurile 
virgine, am reușit să impunem acest subiect pe agenda publică în România și să 
determinăm Ministerul Mediului și al Pădurilor să-și ia angajamentul că pădurile 
virgine din țara noastră vor fi protejate.

Am reușit să creștem numărul și relevanța proiectelor de conservare, datorită 
echipelor de specialiști pe păduri, arii protejate, ape dulci și economie verde, 
demarând proiecte noi și finalizand cu succes mai multe proiecte în derulare.

Am reușit să comunicăm cu foarte mulți români, ne-am bucurat alături de ei de 
Earth Hour, când 53 de orașe au stins luminile, am protestat împreună cu ei pentru 
oprirea construcției drumului DN66A și am pledat împreună pentru multe cauze de 
mediu.

Însă oricât de bine am lucra, oricât de eficienți am fi și oricâți specialiști ar avea 
WWF în România, tot n-am putea să facem față singuri problemelor de mediu. Avem 
toate motivele să fim optimiști, dar știm că, deși câștigăm multe bătălii, încă nu am 
câștigat războiul.

Tu, cel care citești acest raport, reprezinți motivația care ne-a determinat să 
ajungem unde suntem astăzi. Fără prieteni ca tine, WWF-România n-ar putea să 
sărbătorească 5 ani, n-ar putea să arate rezultatele cu care se mândrește și n-ar avea 
puterea să influențeze deciziile la nivelul politicilor de mediu. De aceea, îți mulțumim 
pentru că ai fost și ești în continuare alături de echipa noastră!

Problemele cu care ne confruntăm sunt mari, câteodată ne sperie și ne copleșesc. 
Însă înainte să ne lăsăm duși de val, trebuie să ne gândim la toate motivele pentru 
care am zâmbit până acum. Am crescut împreună și în fiecare an vom reuși să 
generăm, tot împreună, schimbări din ce în ce mai mari, până când vom ajunge la 
lumea la care visăm, în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.

Misiunea noastră este grea, însă departe 
de a fi imposibilă.
Îți mulțumim, din nou, pentru tot ce ai făcut până acum pentru noi și, mai ales, 
pentru ce vei face de acum înainte, ca prieten și susținător al WWF-România!

MESAJUL DIRECTORULUI 
WWF-ROMâNIA

Mesajul directorului WWF-România

Magor Csibi 
Director WWF-România
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1. Alături de prietenii 
organizației, am sărbătorit cei 
50 de ani de activitate WWF 
la nivel global și 5 de ani de la 
înființarea WWF- România.

2. Peste 100.000 de români 
au semnat petiția campaniei 
Salvați pădurile virgine!

2011 FAPTE. 
WWF-ROMâNIA

2011 Fapte. WWF-România

3. Ministerul Mediului 
și Pădurilor a încheiat un 
protocol de colaborare cu 
WWF- România, pentru 
protejarea tuturor pădurilor 
virgine din țara noastră.

4. 900 ha din Lunca Dunării 
au fost reabilitate prin lucrări 
de reconstrucție ecologică 
la Balta Geraiului, în cadrul 
proiectului Green Borders- 
Frontiere Verzi.

5. Inițierea celui mai mare 
proiect finanțat din POS 
Mediu, în cea mai mare arie 
protejată din Transilvania: 
Podișul Hârtibaciului – 
Târnava Mare – Olt.
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2011 Fapte. WWF-România

6. 6 direcții și ocoale silvice 
au fost certificate FSC; în total, 
aproximativ 700.000 ha de pădure 
din România au primit certificarea 
FSC, cu sprijinul WWF.

7. 351 ha de pădure virgină vor fi 
protejate, în urma parteneriatului 
încheiat de WWF-România cu 
Primăria comunei Șinca Veche și 
Ocolul Silvic Pădurile Șincii.

8. Un proiect unic în Europa, 
Rewilding Europe, va crea 
beneficii pentru comunități 
și natură în Carpații Sudici și 
Delta Dunării.

9. Școala Europeană București a câștigat 
competiția internațională „Școli Europene 
pentru o Planetă Vie”, o inițiativă WWF, 
împreună cu Fundația ERSTE. WWF-România 
înființează departamentul dedicat educației 
pentru dezvoltare durabilă.

10. 53 de orașe din România au stins lumina de 
Earth Hour, cea mai mare acțiune voluntară de 
mediu din istorie.

11. 500 de prieteni ai WWF au adoptat un urs, 
în cadrul campaniei Adoptă un urs.
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WWF- România lucrează pentru conservarea biodiversității din Munții Carpați 
și din bazinul Dunării, două dintre cele mai importante 200 ecoregiuni din lume.
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WWF, pentru o planetă vie

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

La multi ani, WWF!
Aniversarea a 50 de ani de WWF la nivel internațional a reprezentat oportunitatea 
de a duce munca organizației spre un nivel superior.

Aniversarea nu a însemnat doar evenimente și expoziții, articole în mass-media sau 
declarații ale conservaționiștilor, ale ambasadorilor și ale politicienilor din întreaga 
lume. A însemnat oportunitatea de a uni și de a inspira încă o dată oamenii de 
pretutindeni, de a comunica importanța misiunii WWF, astfel încât să mobilizăm 
întreaga lume și în următorii 50 de ani.

WWF, PENTRU 
O PLANETă VIE

5 ANI DE WWF îN ROMâNIA
Deși WWF este prezent în România încă din anii ’90, prin implementarea unor proiecte de conservare, în 2011 am 
sărbătorit împreună cu prietenii noștri 5 ani de când a fost înființat Programul Dunăre-Carpați în România.

2006
Primul Plan de 
Acțiune Integrat 
pentru Conservarea 
Sturionilor în 
Bazinul Dunării, 
proiect facilitat de 
WWF și adoptat de 
Consiliul Europei;

2007
Prima acțiune 
de comunicare a 
WWF în România 
s-a materializat în 
12.000 de semnatari 
ai petiției de 
Salvare a Parcurilor 
Naționale din 
România;

2008
A fost creat 
Corporate Club, 
o platformă de 
cooperare între 
WWF și companiile 
care consideră 
responsabilitatea 
față de mediu o 
parte a misiunii lor;

2009
2 milioane de 
români au stins 
lumina la prima 
ediție Earth Hour 
(Ora Pământului);

2010
În luna decembrie, 
WWF a lansat 
campania Adoptă 
un urs!, prima 
campanie online 
de strângere de 
fonduri derulată de 
o organizație 
în România.



PROTEJAREA CELOR 
MAI VALOROASE PăDURI
În 2011, WWF a continuat proiectele de conservare și de administrare 
responsabilă a pădurilor, propunându-și, în plus, o misiune nouă: salvarea 
pădurilor virgine din România. Țara noastră încă mai are câteva păduri, 
printre puținele de pe planetă, unde natura este intactă și își urmează 
cursul firesc. Aceste păduri virgine adăpostesc cea mai mare biodiversitate 
din Uniunea Europeană, semn al unor ecosisteme echilibrate și sănătoase, 
care ne asigură nouă, oamenilor, apă curată, aer curat și protecție eficientă 
împotriva inundațiilor.
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Protejarea celor mai valoroase păduri

Din căbănuța strâmtă, așezați ca la 
cinema pe trei rânduri de bănci lungi, 
priveam temători petecul deschis de 
pădure din fața noastră. Vorbeam 
în șoaptă, cu ochii fixați pe poteca 
ce se afunda printre brazi, într-o 
lumină diluată și o senzație de Blair 
Witch Project. Eram în Vietnam și ne 
așteptam îngroziți ca, dintr-un moment 
în altul, Predator să sară dintr-un 
copac și să ne sfârtece cu o macetă high 
tech. Singura șansă de salvare erau 
porumbul și zahărul vanilat din butuci.

CUM Să SALVEzI 
O PăDURE SECULARă

Ionuț Dulămiță
Eram, de fapt, în pădurile de la Șinca, într-un observator de urși. Așteptam să-i 
vedem cum devorează mâncarea pitită de pădurari în butuci, să nu le dea chiar 
mură-n gură. Ciocolată, zahăr vanilat și porumb, un festin ursesc folosit uneori și 
pe post de momeală. Mintea mea urzea scenarii horror ca cel de mai sus, alarmată 
de o gaură din peretele cabanei, moștenirea unei labe de urs. Mă așteptam să văd 
o dihanie de sute de kilograme care face butucii cornet și căbănuța-cinema pachet. 
În schimb, nu mult după ora 19.00, fidel programului din fiecare seară, a apărut 
Pinochio. Un ursulet brun de patru ani și 90 de kilograme, cu botul alungit, sperios 
și ahtiat după dulciuri.

„Urșii din România reprezintă 65% din ce a mai rămas în Europa”, spune Radu 
Vlad, specialist forestier al WWF-România, în drum spre cele 350 ha de pădure 
aproape seculară (omul făcându-și simțită prezența într-o măsură foarte mică) din 
vecinătatea comunei Șinca (județul Brașov), pe care organizația de mediu s-a angajat 
să le transforme în 5 ani în rezervație naturală, cu sprijin local.

Sub coroanele giganților care, când se deschid, te fac să te simți ca într-o catedrală, 
mișună peste 10.000 de specii de vietăți, de la organisme unicelulare, la insecte 
care trăiesc numai în acest tip de pădure (croitorul alpin, de exemplu) și la animale 
precum mistrețul, cerbul, capra neagră, lupul, râsul, acvila țipătoare, ursul brun. 
Mai departe, toate aceste specii depind și de prezența lemnului mort. Până nu 
demult, inspirată de silvicultura germană, silvicultura de la noi stârpea lemnul 
putred, considerat sursă de infestare. „În urma analizei pe termen lung, s-a dovedit 
că lemnul mort adăpostește mult mai multă viață decât adăpostește un arbore viu”, 
spune însă Radu Vlad.

Cum moare un copac? După ce ajunge la limita fiziologică de vârstă, el este mai 
vulnerabil la dăunătorii biologici. Insectele rod masa lemnoasă, iar ciupercile se înfruptă 
din celuloză și lignină – structura de rezistență a lemnului. Acesta se frăgezește, se 
înmoaie, iar la prima vijelie se lovește de sol, a cărui umiditate generează un alt stadiu 
de descompunere, cu alte specii de ciuperci. Acestea sunt consumate de alte specii de 
insecte, care, la rândul lor, fac deliciul ciocănitoarei sau al mamiferelor mari.
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Protejarea celor mai valoroase păduri

Lemnul mort asigură habitate pentru cuiburile de viespi – unde Pinochio își bagă laba 
pentru a scoate miere, sau pentru jder. În verile secetoase, amfibieni precum broasca 
roșie de pădure ar muri în absența lemnului mort, care acționează pe post de burete.

Unde credeți că hibernează broaștele? În lemnul mort. Iar în stadiul final de 
descompunere și de integrare în sol, intervin miriapodele, râmele, melcii, care 
rumegă masa lemnoasă bogată în calorii prin tubul lor digestiv și o fac mai 
asimilabilă pentru plante – deci pentru viitorii arbori. „Orice îndepărtare a lemnului 
mort nu duce decât la prăbușirea ecosistemului și la sărăcirea lui în biodiversitate”, 
spune Radu Vlad. „Cu cât este mai bogată pădurea în lemn mort, cu atât vor 
exista toate aceste specii. Cu cât mai mare numărul de specii, cu atât mai mare 
biodiversitatea și stabilitatea ecosistemului. Într-o pădure gospodărită, care produce 
într-adevăr un lemn de foarte bună calitate, pentru furnir, diversitatea de specii 
este mult mai mică. Unul dintre motive este tocmai absența lemnului mort. Avem 
păduri virgine foarte întinse în Rusia, în Kamchatka, însă de cele mai multe ori sunt 
arborete pure de molid (nu de amestec), iar diversitatea de specii, spectaculozitatea 
ecosistemului este mult mai mică”.

Vineri, 6 mai 2011, WWF a semnat cu proprietarul și cu administratorul pădurii 
angajamentul de a transforma cele 350 de hectare în rezervație naturală, una ce ar 
urma să fie presărată cu trasee tematice pentru copii și pentru un turism sustenabil. 
Potrivit legii, pentru a declara o pădure rezervație naturală condițiile sunt ca aceasta 
să aibă o suprafață minimă de 50 ha pentru ca ecosistemul să se poată autoregla 
și să primească aprobarea Consiliului Local, avizul Academiei Române și cel al 
Ministerului Mediului, prin hotărâre de guvern. Un demers similar a fost înaintat și 
în pădurea seculară de la Strâmbu Băiuț, din Maramureș (peste 1.000 de hectare), 
care au fost puse sub protecție provizorie până la declararea zonei drept rezervație 
naturală, demers inițiat de WWF în anul 2010.

(Articol preluat de pe www.totb.ro.)



Cele mai întinse păduri virgine se află, după cum 
bănuiți, în bazinul Amazonului, Siberia și America 
de Nord. În Europa aproape că au dispărut. 
„Țările civilizate” au plătit un preț scump pentru 
modernizarea lor, distrugându-le în mod inconștient.
 
În eco-regiunea carpatică ele mai există, dar constituie 
mai puțin de 0,3% din suprafața totală a acesteia. 
În prezent, această regiune mai găzduiește 322.000 
hectare de păduri virgine, dintre care 210.000 sunt 
în România. Însă doar 18% din ele sunt protejate; 
celelalte 82% sunt în pericol să fie distruse în mod legal. 

Salvarea lor stă în schimbarea legislației. Dacă vrei 
să ne ajuți, intră și tu pe www.padurivirgine.ro și 
semnează petiția pentru protejarea lor integrală.

EUROPA ȘI-A DISTRUS PĂDURILE 
VIRGINE. NOI ÎNCĂ MAI AVEM. 
ÎNCĂ.
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Concepută de agenția Headvertising, campania Salvați pădurile virgine a primit următoarele distincții:
• Bronz la Premiile Effie, Categoria Campanii non-profit;
• Cel mai bun print în 2011 la competiția Best Ads;
• Premiul 2- Campanii în 2011 la competiția Best Ads.
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Protejarea celor mai valoroase păduri

Peste 80% 
dintre pădurile virgine 

din România nu se află sub 
nicio formă de protecţie

Pe 24 octombrie 2011, WWF-România 
a lansat, alături de ambasadorii 
și susținătorii organizației, campania 
Salvați pădurile virgine!, cu scopul 
de a pune sub protecție ultimele păduri 
virgine din țara noastră și printre 
ultimele din Europa. Peste 80% dintre 
pădurile virgine din România nu au, în 
prezent, nicio formă de protecție și sunt 
în pericolul de a fi distruse în mod legal.

SALVAţI 
PăDURILE VIRgINE!

În timp record, de 33 de zile, peste 100.000 de persoane s-au alăturat demersului 
inițiat de WWF, semnând petiția campaniei, disponibilă pe www.padurivirgine.ro. 
Cele peste 100.000 de voci au fost ascultate, semnăturile strânse, în timp record, 
fiind o șansă uriașă acordată celor mai valoroase păduri din țara noastră, printre 
ultimele din Europa.

Pe 20 decembrie 2011, Ministerul Mediului și Pădurilor a încheiat un protocol de 
colaborare cu WWF-România, care prevede că pădurile virgine din România vor primi 
statutul de păduri strict protejate, iar Ministerul Mediului și Pădurilor va colabora cu 
WWF-România, în vederea identificării, cartării și protecției pădurilor virgine.

WWF-România va participa cu expertiză la elaborarea actelor normative și va 
sprijini, cu fonduri proprii de minim 100.000 de euro, evaluarea și cartarea 
pădurilor virgine, în vederea completării Catalogului Național al Pădurilor Virgine.

Europa și-a distrus pădurile virgine. 
Noi încă mai avem.
Pădurile virgine sunt ultimele zone în care natura supraviețuiește în forma sa pură, 
fără niciun fel de intervenție umană. Aceste păduri sunt ecosisteme stabile, în care 
trăiesc până la 13.000 de specii.

WWF consideră că aceste păduri, care reprezintă 65% din pădurile virgine rămase 
în Europa (exceptând Rusia), sunt bunuri cu valoare de patrimoniu pentru țara 
noastră și pentru Europa. Valoarea acestor păduri sub aspect științific, peisagistic, 
educativ, ecoprotectiv și al biodiversității, este agreată de toți practicienii, specialiștii 
și cercetătorii din domeniu și din domeniile înrudite. Cu toate că ne mândrim cu cea 
mai întinsă suprafață de păduri virgine din regiune, doar 18% au un oarecare statut 
de protecție, prin faptul că sunt incluse în arii protejate, și un procent și mai mic se 
bucură de protecție integrală.

WWF a inițiat lupta pentru salvarea pădurilor virgine cu sprijinul IKEA și Lafarge, 
având alături partenerii: Antena 3, Europa FM, Headvertising, TOTB, Mediacom, 
Mail Agent și Cariere. Demersul WWF a utilizat experiența practică a organizației și 
studiile Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice.

Cauza pădurilor virgine a fost susținută de ambasadorii WWF: Ada Condeescu, Alex 
Găvan, Șerban Copoț, Bogdan Dumitrache, Moise Guran, Dani Oțil și Alexandru Tomescu.

PARTENERI: Antena 3, Europa FM, 
Headvertising, TOTb, Mediacom, 

Mail Agent și Cariere.
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Protejarea celor mai valoroase păduri

WWF consideră că dimensiunea ecologică a pădurii nu trebuie să neglijeze aspectele 
sociale și economice, astfel încât beneficiile oferite să fie cât mai mari. Compania 
IKEA împărtășește această viziune și sprijină proiectele și activitățile legate 
de managementul forestier responsabil din anul 2003, în România și Bulgaria. 
Acest sprijin se concretizează atât în promovarea certificării forestiere, conform 
standardului FSC (Forest Stewardship Council), cât și a conceptului de Păduri cu 
Valoare Ridicată de Conservare.

Proiecte model de management
„Management Forestier Responsabil pentru Dezvoltare Durabilă 
în Ecoregiunea Dunăre Carpați – România, Bulgaria, Ucraina”

Zona de implementare a proiectului: România, Bulgaria, Ucraina.

Obiectiv general: Suprafețele și valorile pădurilor din România, Bulgaria și 
Ucraina sunt menținute printr-un management forestier responsabil, realizat de 
către specialiști silvici bine instruiți și sprijiniți de către autorități, într-un cadru 
legislativ elocvent și un plan de acțiune bine stabilit.

Obiective specifice:

• extinderea suprafețelor gospodărite în mod responsabil, prin dezvoltarea unei 
rețele de zone model, cu păduri de stat și private gospodărite în mod exemplar;

• identificarea și cartarea zonelor în care tăierile sunt interzise, în vederea conservării 
biodiversității;

• creșterea capacității ONG-urilor și a altor factori interesați, pentru a monitoriza 
practicile de management forestier;

• colaborarea cu autoritățile și cu sectorul de afaceri, pentru a preveni și acționa 
împotriva tăierilor ilegale;

• contribuția la îmbunătățirea legislației silvice, prin elaborarea și promovarea 
de amendamente care includ măsuri pentru un management forestier responsabil.

Rezultate: Activitățile au vizat, în principal, legislația secundară a sectorului 
forestier, precum și încurajarea bunelor practici de gospodărire silvică, prin 
instrumentul voluntar al certificării în sistem FSC.

MANAgEMENTUL 
INTEgRAT AL PăDURILOR

Presiunea economică tot mai mare, 
lipsa unei infrastructuri adecvate 
pentru administrarea pădurilor, dar 
și anumite concepte și practici greșite 
de management forestier „moștenite” 
din vremea comunismului creează 
probleme majore în gestionarea 
acestei resurse naturale extrem de 
valoroase, pădurea.



16WWF-România – Raport Anual 2011 pag.

Protejarea celor mai valoroase păduri

Sunt două concepte de bază pe care 
WWF le aplică în cadrul proiectelor 
de conservare a pădurilor.

PăDURI CU VALOARE 
RIDICATă DE CONSERVARE 

ȘI CERTIFICARE 
FORESTIERă

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 naturale necesare comunităților sau a serviciilor de mediu 
vitale pentru oameni: apă potabilă, aer curat, prevenirea alunecărilor de teren, 
reducerea riscului de inundații, sechestrarea carbonului;

• identitatea culturală, tradițională a comunităților locale, fiind adesea păduri din 
preajma unor monumente istorice.

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:

• peste 100.000 ha de pădure identificate, evaluate și cartate;

• elaborarea „Ghidului Practic privind identificarea și managementul Pădurilor cu 
Valoare Ridicată de Conservare”. Ghidul este rezultatul unui proces participativ 
și constituie un instrument util atât pentru specialiști, cât și pentru publicul larg.

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 2011, cu sprijinul WWF, 700.000 ha de pădure privată și de stat au fost 
certificate FSC în România. Alte 2 milioane de hectare se află în procesul de obținere 
a certificării. Aceasta garantează că pădurile sunt administrate responsabil, pe 
criterii sociale, economice și ecologice.

658.000 ha 
pădure certificată 

FSC în România 
cu sprijinul WWF
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Protejarea celor mai valoroase păduri

Zona proiectului:

• Șercaia, Brașov;

• Baraolt, Maramureș;

• Județele Maramureș, Neamț, Suceava, Timiș;

• Miercurea Ciuc, Harghita.

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 și economice pentru comunitățile locale.

Obiective specifice:

• informarea instituțiilor, a organizațiilor din sectorul forestier și a factorilor 
interesați despre certificarea managementului forestier și a lanțului de custodie;

• oferirea de sprijin tehnic și financiar pentru Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, 
ocoale silvice private, composesorate, primării, biserici, persoane fizice, societăți de 
prelucrare și comercializare a lemnului, privind certificarea managementului forestier 
și a lanțului de custodie a lemnului, conform unei scheme de certificare credibile;

• sprijinirea activităților desfășurate de către Inițiativa Națională FSC în România;

• promovarea în România a WWF Global Forest and Trade Network.

Rezultate:

a. Management forestier

• aproape 700.000 ha de pădure de stat sau aparținând comunităților locale au 
fost certificate în sistem FSC, ca urmare a sprijinului tehnic și financiar oferit de 
WWF-România;

• au obținut certificarea în sistem FSC Direcțiile Silvice: Arad, Neamț, Suceava, 
Timiș și Maramureș, precum și Ocolul Silvic Pădurile Șincii;

• s-a publicat a doua ediție a manualului „Certificarea FSC, instrument și consecință 
ale managementului forestier responsabil”.

b. Creșterea capacității pentru management forestier responsabil

• peste 230 de ingineri silvici din cadrul a 28 de Direcții Silvice aparținând RNP-
ROMSILVA au fost instruiți de către specialiștii WWF și ai ProPark-Fundația 
pentru Arii Protejate pe teme precum:

• certificarea managementului forestier;

• proceduri privind sesizările și reclamațiile la adresa procesului de certificare;

• păduri cu Valoare Ridicată de Conservare;

• lemn mort;

• arii naturale protejate.

c. Îmbunătățirea legislației

WWF a fost invitat să participe în cadrul Grupului național de lucru pe Norme 
Tehnice de Amenajare a Pădurilor, în cadrul căruia a promovat conceptul PVRC.

PARTENERI: Asociaţia pentru 
Certificare Forestieră, 

ProPark-Fundaţia pentru Arii 
Protejate.

FINANţATOR: IKEA.



DUNăREA, LINIA VIEţII
Dunărea Inferioară este considerată ca fiind una dintre cele mai importante 
regiuni de biodiversitate din lume. Fluviul adăpostește o mare diversitate 
de habitate de apă dulce, rare și periclitate, oferind numeroase posibilități 
valoroase pentru sprijinirea și revigorarea modului de viață local.
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Dunărea, linia vieții

Camelia Jula

Pe Dunăre, când bate vântul din toate părțile, coafura, oricare ar fi ea, nu mai 
rezistă. Aici nu există conexiuni cu reclame la șampon, spumă sau fixativ. Așa că îmi 
prind părul cu simț de răspundere, îmbrac o vestă de salvare (din aceea reală, care te 
face cât un urs, nu vestuță de filme hollywoodiene) și mă urc în barcă. N-am mai fost 
pe Dunăre de când eram copil. Și niciodată până acum în Luncă. Nu am prins tocmai 
cele mai calde zile, iar Dunărea e puțin vălurită, puțin cenușie, dar în simplitatea ei 
nemachiată simți atât de multă siguranță. Ne supraveghează și ne duce unde vrem să 
ajungem. În drum, ne lasă să admirăm ce a creat pe maluri. Este o artistă neobosită. 
Ostroavele ei par desenate de o mână sigură, copacii crescuți în rânduri aliniate zici 
că au fost trași cu liniarul. Dar Dunărea știe mai bine. Are metodele ei, pe care abia 
învățăm să le deslușim. „Dunărea este un fluviu viu. Mereu ne rezervă surprize”, îmi 
spune de alături Orieta, pe fundalul valurilor care fac armonia și al motorului bărcii, 
care ține basul.

În poveste, la acest moment, apar micii eroi. O parte din ei. Sunt cormoranii mici 
și rațele roșii, cele două specii ocrotite de lege și pe care proiectul WWF încearcă 
să le ajute. În drumul nostru pe Dunăre, zărim cormorani mari și egrete mici, dar 
până la rațe este cam greu să răzbatem. Așa că ne vom opri la colonia de cormorani 
mici, pe ostrovul Calnovăț, aproape de locul unde Oltul se varsă în fluviu și de unde 
zărim bine conturate turnurile combinatului de la Turnu Măgurele. Până să ajungem, 
vedem cu ce s-a îndeletnicit Dunărea: ostroavele mai vechi sau mai noi, unele acum 
în formare, verdeața dominată de salcii și plopi, aranjată militărește aproape, în 
unele locuri, după un sistem impus de mișcările apei, varietatea de păsări care 
vânează pești pe care numai ele îi văd sub valurile cenușii. Călătoresc cu noi ambele 
maluri, atât cel românesc, cât și cel bulgăresc, ne urmăresc în paralel. WWF are 
oameni de-o parte și de alta a fluviului, dornici să sprijine natura. Comunitățile de 
pe cele două maluri trăiesc cu Dunărea: îi hrănește, îi leagănă, îi formează. Limba pe 
care o vorbesc e limba Dunării, pur și simplu.

Apropierea bărcilor de lanul de plopi unde stau pitite locuințele cormoranilor mici 
îi face agitați pe cei aflați la cuiburi. Ne dau târcoale pe deasupra. Tragem la mal și 
vânăm, cu obiectivele aparatelor chinuite la maxim, cuiburile bine ascunse printre 
ramuri. Aici, pe ostrov, colonia este destul de tânără, de câțiva ani doar. Apucăm să 
zărim câteva păsări, dar, oricum, majoritatea coloniei este „la pescuit”. „Toți sunt 
plecați acum, da’ să îi vedeți cum vin seara, toți odată, de la pește. Pe la 8 seara 

DUNăREA CU SUFLET 
DE COPIL ȘI OAMENII 

CARE VORbESC 
PENTRU EA

O poveste despre comori ascunse în 
Lunca Dunării, unde ostroavele se 
nasc și mor după cum bat valurile. 
O poveste adevărată, în care oameni 
mari și mici au descoperit și înțeles 
că misiunea lor este aceeași: să nu 
tacă. Să spună cât mai des, cât mai 
tare și cât mai multora despre apa 
care dă viață legendelor și despre 
minunile pe care le creează.
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Dunărea, linia vieții

acuma, că e ziua mai lungă, așa vin la cuiburi, atunci să îi vedeți”, intervine sfătos 
unul dintre barcagii noștri, localnic al Luncii. Unde se duc? îl întreb. „Unde este 
pește, caută și ei. Mai încolo, unde se varsă Oltul și ei mai știu pe unde”, zice omul.

Barcagiul și tovarășii lui sunt trecuți de prima tinerețe. Își amintesc de vremuri mai 
bune, spun ei, când era mult pește în Dunăre. Acum nu mai e așa. Dar lunca 
le ține producțiile de roșii, castraveți, ardei, tot ce e de-al grădinii. Au solarii multe, 
mazărea verde se vede ieșind din ele, când treci prin sate. Locuri de pășunat vitele 
(„nu se mai poate pe ostroave, dar le ducem unde se poate”) sunt, iar vacile și caii 
arată sănătoși, robuști, ba chiar zăresc niște bivolițe pe un mal. Oamenii știu 
să trăiască cu Dunărea. Vin, uneori, de la autorități, reguli pe care nu le înțeleg 
și le schimbă obiceiurile, dar se adaptează. WWF e acolo ca să îi ajute. Și să ajute 
și autoritățile. Comunitatea Luncii Dunării înseamnă toată lumea, de la cele mai 
mici păsări până la capi de județe. „Ce propunem noi este o schimbare a mentalității, 
adică utilizarea zonelor prin reîntoarcerea la procesele naturale prin care natura 
s-a protejat mii de ani. Vrem ca oamenii să înțeleagă faptul că acest program, Natura 
2000, nu este ceva rău. Mulți se sperie de restricții economice, dar în realitate 
Natura 2000 nu înseamnă că nu se pot face exploatări silvice sau activități, totul 
e să fie în acel cadru care protejează lucrurile pentru care un sit devine parte din 
Natura 2000. Oamenii simt drept ceva impus acest gen de programe, deși ei sunt mai 
conștienți decât se vede din afară de valorile locurilor în care se află. Noi încercăm să 
le arătăm avantajele, oportunitățile pe care le au, inclusiv de tip economic, în zonele 
protejate”, explică Orieta Hulea de la WWF, coordonator local al programului pentru 
Dunăre.

După o zi în compania oamenilor locurilor, alături de membrii WWF, senzația 
pregnantă este că vrei să lași viața prăfuită a oricărui oraș și să te muți aproape de 
Luncă, să auzi seara fluviul în depărtare cum îți spune „somn ușor”, iar ziua să te 
bucuri de cât de multe are să îți ofere. Stând pe iarbă sau în leagănul vechi din curtea 
școlii, simt că timpul s-a scurs și prea repede, și prea încet, dar nu pot decât să îmi 
doresc să revin la Dunăre, în luncă, să văd cum oamenii schimbă lucrurile înspre 
felul în care natura le-a lăsat să fie.

(Articol preluat de pe www.totb.ro.)
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Proiectul se implementează în 11 situri Natura 2000 din lungul Dunării, atât 
în România cât și în Bulgaria. România: Blahnița, Gruia-Gârla Mare, Bistreț, 
Confluența Olt-Dunăre, Suhaia și Iezer-Călărași; Bulgaria: Orsoya, Kaykusha, 
Mechka, Kalimok, Srebarna.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• coordonarea eforturilor de conservare pentru aceste două specii;

• creșterea gradului de cunoaștere al stakeholderilor din ambele țări privind statutul 
și nevoile ecologice ale speciilor;

• eliminarea perturbărilor și îmbunătățirea condițiilor de reproducere și hrănire 
din siturile cheie prin implemetarea celor mai bune practici de management al 
pescăriilor, stufului și pădurilor.

Anul 2011 a însemnat finalizarea reconstrucției ecologice de la Balta Geraiului. 
Scopul lucrărilor este de a facilita circulația apei din Balta Geraiului în timpul 
sezonului secetos și de a menține nivelul de apă necesar păsărilor acvatice în timpul 
sezonului de reproducere și de creștere a puilor. Suprafața totală care va beneficia de 
îmbunătățirea condițiilor hidrologice este de 900 ha.

De asemenea, 2011 a avut și o componentă educativă consistentă în cadrul 
proiectului. A fost lansată o aplicație 3D dedicată zonelor umede ( 3D Model 
Wetlands), care, cu ajutorul imaginilor 3D și al textelor, redă modul de funcționare 
al râului, oferind reale surse de informații.

A fost realizată o serie de activități în cadrul Clubului Cormoranului, dedicat copiilor 
din zonele proiectului. De-a lungul anului, școlile implicate, împreună cu prieteni 
WWF, s-au pregătit prin lecții de dans, actorie și desen pentru unul dintre cele mai 
mari evenimente organizate cu ocazia Zilei Dunării în zonă.

FRONTIERE 
VERzI

Din 2009, WWF derulează 
proiectul LIFE+, Green Borders, 
„Conservarea transfrontalieră a 
speciilor cormoranul mic și rața 
roșie în situri cheie din România 
și Bulgaria”, propunându-și 
asigurarea condițiilor pentru 
obținerea unei stări favorabile 
de conservare pentru cele două 
specii în România și Bulgaria.

Dunărea, linia vieții

PARTENERI: Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Teleorman; 

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Olt; Societatea Ornitologică 

Română; SC Mediator Trans SRL 
(Ferma Rotunda, sat Izvoarele); 

Parcul Natural Persina; WWF 
Programul Dunăre-Carpaţi bulgaria.

FINANTATORI: Comisia Europeană; 
Programul LIFE+.

900 ha 
din lunca Dunării 

beneficiază de 
îmbunătăţirea 

condiţiilor hidrologice 
în urma reconstrucţiei 

de la balta geraiului
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Proiectele de conservare derulate de WWF-România de-a lungul Dunării contribuie 
la dezvoltarea comunităților locale în armonie cu natura.
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Adaptarea la schimbări climatice în Delta Dunării 
prin managementul integrat al resurselor de apă 
și al folosinței terenurilor 

Proiectul european „ Adaptarea la schimbări climatice în Delta Dunării prin 
managementul integrat al resurselor de apă și al folosinței terenurilor”,  prin obiectivele 
propuse, contribuie la conservarea biodiversității, la creșterea rezistenței ecosistemelor 
din Delta Dunării și îmbunătățirea mijloacelor de trai ale comunităților locale, prin 
integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în planurile și politicile locale 
și regionale.

În 2011, proiectul a demarat prin elaborarea, în mod participativ, a unui studiu de 
evaluare a vulnerabilității la schimbările climatice a Deltei Dunării, ce va sta la baza 
Strategiei de Adaptare la schimbările climatice în context tranfrontier, implicând 
factorii de decizie din România, Ucraina și Republica Moldova. În acest scop, a fost creat 
Grupul de lucru pentru sub-bazinul Deltei Dunării, în strânsă cooperare cu Comisia 
Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea.

Naturregio

„Conservarea naturii și dezvoltare regională în lungul Dunării” (Naturregio) este 
un program de formare vocațională pentru tineri experți în domeniul conservării 
mediului/ dezvoltare regională, în legătură cu implementarea de proiecte mici de-a 
lungul Dunării, implementate în parteneriat cu Academia de Conservare a Naturii 
Alfred Toepfer (Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz) (NNA).

În 2011 a avut loc o serie de sesiuni de formare și excursii pe teren în cadrul anumitor 
proiecte din Germania pentru 16 stagiari. Participanții au primit mici alocații 
pentru a-și dezvolta propriul proiect în țara de origine, rezultând în total 14 proiecte 
locale în România, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Serbia, Croația, Slovacia și Ungaria. 
Sesiunile de formare s-au finalizat prin două ateliere de lucru transfrontaliere 
organizate în Mahmudia și Giurgiu (România), care au reunit toți stagiarii, pentru 
a împărtăși ideile proiectelor și a învăța despre provocările și oportunitățile de 
conservare a mediului și dezvoltare durabilă în cadrul Coridorului Verde al Dunării 
Inferioare.

Festivalul Rowmania

Între 2 și 4 septembrie, WWF-România a participat la prima ediție a Festivalului 
Internațional al Bărcilor cu Vâsle, Rowmania, o inițiativă semnată Ivan Patzaichin.

Alături de mai multe organizații și instituții, WWF a luat parte la dezbaterea 
„Antreprenoriatul rural în Delta Dunării: oportunități și amenințări”. Timp de 2 zile, 
standul WWF-România de la târgul proiectelor de investiții dedicate Dezvoltării 
Durabile în Delta Dunării i-a întâmpinat pe oamenii Deltei cu idei, oportunități, dar 
și cu semnale de alarmă privind dispariția sturionilor din Dunăre și alte probleme 
grave, cu consecințe negative asupra oamenilor și asupra naturii.

Dunărea, linia vieții

MAI MULTE INFORMAţII PE: 
www.danube.panda.org
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ARII PROTEJATE PENTRU 
NATURă ȘI COMUNITăţI
Desemnarea ariilor naturale protejate este doar un prim pas 
pentru protejarea valorii lor excepționale, fie că este vorba despre 
specii de plante și animale sau habitate rare sau valoroase, peisaje 
deosebite sau valori culturale. În cazul prezenței comunităților, sunt 
necesare eforturi susținute, pe termen lung, astfel încât conservarea 
biodiversității și dezvoltarea durabilă să fie adresate ținând cont de 
necesitățile acestora.
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Arii protejate pentru natură și comunități

Era ultima dimineață din tura în 
Parcul Național Cheile Bicazului 
– Hășmaș, o dimineață cețoasă în 
care nu am reușit să vedem mai 
nimic, chiar dacă ne-am străduit să 
ajungem la răsăritul soarelui până în 
vârful Suhardului Mic.

JURNAL ROMâNIA 
SăLbATICă. CHEILE 

bICAzULUI- HăȘMAȘ

Dan Dinu
Vremea nu a fost chiar atât de prietenoasă cu noi în acest parc și capriciile ei ne-au 
obligat să facem multe schimbări de plan. Însă așa este muntele, uneori mai capricios 
și mai încăpățânat.

Ceața ne învăluie ca într-o mantie, iar arborii din jur se conturează în siluete 
înfricoșătoare. La fiecare pas ne așteptăm să dăm nas în nas cu vietățile pădurii, 
sălbăticia din jur fiind una impresionantă, însă până în vârful Suhardului Mic avem 
parte doar de ceață și pădure virgină. În ultima etapă de urcuș, arborii devin mai 
rari, iar poteca ne poartă către abrupt. La cel mai mic pas greșit poți pluti în gol 
câteva sute de metri. Suntem învăluiți de un peisaj ciudat și greu de intuit, un peisaj 
sălbatic și înfricoșător care, paradoxal, se numește Grădina Zânelor.

Județele Harghita și Neamț își împart frumusețile ascunse ale Hășmașului, o zonă 
cu locuri simbolice, cum ar fi Cheile Bicazului sau Lacul Roșu, însă și cu multe 
alte locuri spectaculoase, rămase cumva în umbra acestora două. În prima parte a 
expediției din acest parc am ales zona alpină mai înaltă a masivului, dominată de 
vârful Hășmașul Mare, 1792m și de Piatra Singuratică. Aceasta din urmă are multe 
denumiri, printre care Piatra Unică sau Ascuțită, denumiri ce se regăsesc atât pe 
hărțile mai vechi cât și în poveștile localnicilor și reprezintă una dintre atracțiile 
majore ale locului. Apusul de soare ne-a găsit la baza ei, de unde aveam o bună 
priveliște atât către grupul de stânci, dar și asupra Hășmașului Mare. Tot în această 
zonă am încercat să vedem boncănitul cerbilor, însă fiind la începutul perioadei, 
aceștia au fost destul de timizi și nu au vrut să se arate, chiar dacă locurile erau 
bune și știute de rangerii din zonă.

În a doua parte a turei ne-am axat pe zona mult mai umblată a Lacului Roșu, 
singurul lac de baraj natural din țară. În 1837, un versant de munte s-a surpat și 
a blocat cursul râului Bicaz, inundând pădurea din jur și valea. Trunchiurile de 
copaci acoperite de apă conferă lacului o atmosferă deosebită și un farmec aparte 
în peisajul românesc. Deasupra lacului se înalță vârful Suhardului Mic, ce își 
oglindește stâncăriile în apele liniștite. Mergând mai departe pe drumul ce străbate 
zona ajungem după numai câțiva kilometri în Cheile Bicazului, cele mai înalte 
și impunătoare chei din țara noastră. Pereții de stâncă se înalță direct din valea 
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îngustă a râului Bicaz și amețesc pe oricine le urmează cu privirea. Dacă în partea 
din amonte sunt mai largi, către ieșire se îngustează în zona numită Gâtul Iadului, 
la nici 20 de metri. De pe stâncile ce străjuiesc acest peisaj se pot vedea panorame 
incredibile cu acest tronson. În aceeași zonă este și confluența cu râul Bicăjel. Cheile 
acestui pârâu sunt mult mai înguste și mai sălbatice, formând pe alocuri canioane 
impresionante. Zecile de mici cascade și curgerile rapide de apă, formează decorul 
ideal pentru fotografii cu timp lung de expunere, iar dacă ești mai norocos și ai 
răbdare, poți întâlni pe versanții văii și câteva capre negre ce te privesc curioase din 
înaltul stâncilor.

Deși peisajul din această zonă este impresionant și unic, surpriza îți va fi și mai mare 
dacă urci pe versanții din jur și ieși deasupra cheilor sau a lacului. Ai putea crede că 
aceste zone sunt la fel de sălbatice, însă vei avea o mare surpriză să întâlnești aici 
pășuni, fânețe și cătune uitate. Poienile sunt pline în vară de numeroase flori, însă în 
prag de toamnă nu mai rezistă decât brândușele. Drumurile prin aceste poieni te scot 
fie în puncte de belvedere asupra cheilor, fie în pășuni frumoase. În aceste zone există 
numeroase oportunități fotografice sau, de ce nu, culinare. În drum spre casă am 
adunat câteva ciuperci care s-au transformat într-o omletă delicioasă.

Parcul Național Cheile Bicazului – Hășmaș este printre cele mai mici, însă reușește 
să ascundă multe frumuseți unice între granițele lui. Aici cresc multe flori rare și 
trăiesc multe specii de animale, iar stâncăriile specifice, cheile și nu în ultimul rând 
Lacul Roșu îl fac să fie un loc pe care merită să îl descoperi. Nu faceți însă greșeala 
pe care o fac cei mai mulți, și nu alegeți doar o traversare superficială cu mașina pe la 
Lacul Roșu și prin chei, ci luați-l la pas, pentru că merită.

Printre problemele parcului se numără cele întâlnite și în alte zone, cum ar fi 
braconajul sau construcțiile ilegale, însă am întâlnit și altele noi, specifice zonei. 
Una dintre ele, și una destul de gravă, este colmatarea Lacului Roșu. Exploatările 
forestiere efectuate în amontele râurilor ce alimentează lacul nu se fac regulamentar, 
iar aluviunile rezultate duc la colmatarea acestuia. Efectele sunt destul de vizibile, 
iar dacă nu se iau măsuri de prevenire și nu se curăță stăvilarele de decantare, este 
posibil ca suprafața lacului să fie din ce în ce mai afectată.

Am avut plăcerea să descoperim în Hășmaș o echipă de administrație tânără, însă cu 
nimic mai prejos la capitolul profesionalism, preocupată de aceste probleme. Trebuie 
să îi mulțumim atât șefului de parc pentru ajutor, dar și rangerilor care au venit cu 
noi pe teren la ore matinale și care ne-au arătat locuri remarcabile. Nu în ultimul 
rând trebuie să îi mulțumesc lui Sorin Țîrțîrău, care m-a însoțit și ajutat, ca de foarte 
multe alte ori. Deși am trecut prin această zonă în nenumărate drumeții, trebuie să 
recunosc că niciodată nu am privit-o ca acum. Nu știu dacă pe voi v-am convins, însă 
eu cu siguranță am să revin... și încă foarte curând.

(Preluare de pe www.dandinu.net.)

Arii protejate pentru natură și comunități
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Arii protejate pentru natură și comunități

Din 2009, WWF derulează 
„Green Borders – Frontiere Verzi”, 
un amplu proiect de conservare 
a două specii de păsări amenințate 
cu dispariția: cormoranul mic 
și rața roșie.

FRONTIERE 
VERzI 

Viziunea proiectului este să asigure condițiile de viață pentru cormoranul mic 
(Phalacrocorax pygmaeus) și rața roșie (Aythya nyroca), prin implementarea la nivel 
transfrontalier a unor măsuri de conservare, în conformitate cu necesitățile ecologice 
ale celor două specii și dezvoltarea economică durabilă a comunităților locale.

Colaborarea cu comunitățile din zona proiectului este esențială pentru 
implementarea acestei viziuni. Astfel, pentru a obține condițiile favorabile 
de conservare pentru cele două specii de păsări, proiectul își propune să:

• implice un număr mare de parteneri în întâlniri și dialoguri, pentru dezvoltarea 
reconstrucției ecologice durabile a zonelor de hrănire și cuibărit ale păsărilor, 
inclusiv pescăriile;

• angajeze un dialog direct cu fermele piscicole și să instruiască administratorii 
și proprietarii de terenuri, în vederea aplicării celor mai bune practici de management 
pentru zone umede, stuf și păduri de luncă aflate în siturile Natura 2000.

În linie cu aceste obiective, WWF a organizat în 2011 sesiuni de instruire pentru 
custozii/ administratorii ariilor protejate din lungul Dunării. Scopul acestor 
sesiuni este creșterea interesului și capacității custozilor de situri Natura 2000 
și a administratorilor de parcuri de a dezvolta și aplica măsuri de conservare 
cuprinzătoare și integrate pentru speciile prioritare ale siturilor Natura 2000 
din lungul Dunării.

Sesiunile de instruire sunt structurate pe două module:

• managementul ariilor protejate, aspecte teoretice și practice referitoare la 
administrarea ariilor protejate, cu exemplificarea pe teren a cunoștințelor dobândite. 
La acest curs au participat reprezentanții custozilor a 9 situri Natura 2000 și 
personalul Agențiilor de Protecția Mediului;

• comunicarea în conservare și tehnici de sensibilizare – metode și tehnici de implicare 
a comunităților în acțiunile de conservare, cu exemplificare practică, prin exerciții în 
comunitatea locală. La acest curs au participat reprezentanții a 11 custozi ai siturilor 
Natura 2000 din lungul Dunării.

18.000 
perechi raţă roșie

39.000 
perechi cormoran mic 

mai cuibăresc astăzi 
în Europa
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Au fost elaborate 4 îndrumare pentru realizarea managementului siturilor Natura 
2000: Blahnița, Gruia – Gârla Mare, Confluența Olt-Dunăre și Iezer Călărași. 
Acestea prezintă principii clare de management, care țin cont de obiectivele de 
conservare a naturii, dar și de dezvoltarea durabilă a comunităților din siturile 
Natura 2000. Se pune accentul pe elaborarea unor seturi specifice de activități de 
conservare, bazate pe integrarea necesităților ecologice ale speciilor protejate cu 
necestățile comunităților locale, precum și pe echilibrarea soluțiilor de management 
al siturilor Natura 2000 prin consultări directe cu comunitățile locale.

Implicarea și colaborarea cu membrii comunităților din zona proiectului se face și prin 
activități interactive și educative cu copiii. Astfel, a fost înființat Clubul Cormoranului, 
în cadrul căruia peste 80 de copii din localitățile Gîrcov și Giuvărăști, județul Olt, au 
participat la diverse activități prin care au învățat să aprecieze și să protejeze bogățiile 
naturale ale zonei în care trăiesc. Un grup de artiști a acceptat provocarea lansată de 
WWF, de a le oferi săptămânal copiilor lecții de balet, teatru și desen.

De Ziua Dunării, copiii au prezentat un spectacol de balet, un film în care actori 
au fost chiar ei și o expoziție de desene cu cele două specii de păsări protejate în 
cadrul proiectului. Scopul a fost să transmitem mesajul de protejare a naturii, prin 
intermediul unor activități non-formale, unde copiii să învețe prin joc și artă.

Membrii Clubului Cormoranului au participat și la sesiuni de birdwatching, pentru 
a observa și învăța despre cele două specii de păsări protejate în mediul lor natural 
împreună cu specialiști ai WWF și ai Societății Ornitologice Române.

Proiectul „Green Borders” contribuie la implementarea Coridorului Verde al Dunării 
Inferioare, una dintre cele mai ambițioase inițiative de reconstrucție și protecție a 
zonelor umede din Europa.

PARTENERI: Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Teleorman; 

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Olt; Societatea Ornitologică 

Română; SC Mediator Trans SRL 
(Ferma Rotunda, sat Izvoarele); 

Parcul Natural Persina; WWF 
Programul Dunăre-Carpaţi bulgaria.

FINANţATORI: Comisia Europeană; 
Programul LIFE+.

Arii protejate pentru natură și comunități
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Arii protejate pentru natură și comunități

Rewilding Europe este o viziune 
nouă de conservare a naturii la 
nivel european, în care procesele 
naturale sunt elemente cheie 
pentru refacerea cadrului natural 
al oricărui tip de peisaj sau regim 
de protecție. Inițiativa își propune 
să redea naturii cel puțin un milion 
de hectare de teren până în 2020, 
creând zece zone magnifice de 
sălbăticie, care vor putea servi drept 
modele de conservare a naturii.

REWILDINg 
EUROPE

În cadrul inițiativei se dorește menținerea zonelor de sălbăticie existente și chiar 
extinderea lor, acolo unde acest lucru este posibil, o mare atenție acordându-se 
proceselor naturale, dar și speciilor care au un rol foarte important în modelarea 
unui peisaj natural cât mai diversificat. O prioritate va fi crearea de condiții 
favorabile creșterii populațiilor de specii de animale existente, luându-se 
în considerare și posibilitatea reintroducerii unor specii native dispărute 
(zimbrul, castorul, zăganul).

Primele cinci regiuni vizate în cadrul proiectului sunt: Munții Velebit (Croația), 
Vestul Peninsulei Iberice (Spania și Portugalia), Rezervația Biosferei Delta Dunării 
(România), Carpații Meridionali (România) și Carpații Estici (Slovacia și Polonia).

Protejarea vieții sălbatice în Delta Dunării

Desemnată în 1991 ca Zonă Umedă de Importanță Internațională în cadrul Convenției 
Ramsar, Delta Dunării este inclusă pe lista Patrimoniului Universal și recunoscută pe plan 
mondial drept Rezervație a Biosferei prin Programul UNESCO Omul și Biosfera, din anul 
1992. Importanța Deltei Dunării pentru conservarea naturii se regăsește în diversitatea 
ecosistemelor și bogăția faunei, în special a speciilor de păsări care trăiesc aici.

Activitățile propuse în cadrul inițiativei Rewilding Europe se desfășoară în colaborare 
cu comunitățile locale din C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe. Acestea vizează, 
în principal, integrarea măsurilor de conservare cu dezvoltarea locală, prin promovarea 
antreprenoriatului pentru natură ca bază pentru prosperitatea comunităților 
din Delta Dunării.

Inițiativa WWF pune accentul pe refacerea proceselor naturale care au modelat peisajul 
deltaic, managementul pășunatului și reintroducerea speciilor dispărute din Delta Dunării 
(castorul, cerbul) care au contribuit la menținerea acestor procese. Atingerea acestui obiectiv 
oferă siguranța că biodiversitatea Deltei Dunării va fi menținută și îmbunătățită, prin 
îmbinarea măsurilor de conservare cu managementul faunei sălbatice și cu dezvoltarea 
și promovarea afacerilor care contribuie la conservarea naturii.

Rewilding Europe va oferi comunităților locale, societății civile și autorităților locale 
oportunitatea să joace un rol important în modelarea dezvoltării durabile a Deltei Dunării.

1.000.000 ha 
vor fi redate naturii

PARTENERI: Administraţia 
Rezervaţiei biosferei Delta Dunării; 

autorităţi locale.

FINANţATOR: Loteria Olandeză.



30WWF-România – Raport Anual 2011 pag.

Protejarea vieții sălbatice în Munții Carpați
În ultimii ani suntem martorii unui nou curent prin care se dorește o reîntoarcere 
la natura sălbatică, dispărută în mare parte de pe continentul european. După două 
secole în care dezvoltarea industrială și exploatarea resurselor au primat, în prezent, 
în urma unei „maturizări” a societății europene, s-a ajuns la concluzia că o dezvoltare 
durabilă trebuie să aibă la bază natura.

Astfel, mediul natural tinde să devină o componentă strategică în politicile europene 
de dezvoltare durabilă. În acest sens, un proiect cu adevărat ambițios, însă realist, este 
acela de a desemna prima zonă de sălbăticie din Europa, având deja identificate premise 
favorabile: un coridor ecologic aproape intact de-a lungul Carpaților Meridionali, lipsa 
unei infrastructuri masive care să fragmenteze habitatele și, foarte important, o rețea 
continuă de arii protejate de interes național și european (parcuri naturale și naționale și 
situri Natura 2000), care au sau vor avea structuri administrative funcționale. Inițiativa 
WWF este aceea de a face un prim pas în crearea zonei de sălbăticie ce se va suprapune 
Carpaților Meridionali, prin identificarea nucelului de sălbăticie din partea de sud-vest 
a Carpaților și posibilitatea ca acesta să devină o zonă model, de la care să se pornească 
ulterior extinderea.

Obiectivul principal al proiectului a fost identificarea zonelor cu caracteristici 
de sălbăticie din partea de Sud-Vest a Carpaților Meridionali, prin elaborarea unei 
metodologii de cartare bazată pe criteriile stabilite pentru identificarea zonelor 
de sălbăticie, elaborate de Grupul de Lucru pe Zone de Sălbăticie din cadrul Wild 
Europe Initiative. Prin identificarea acestor zone, se pun bazele pentru o viitoare 
strategie și acțiuni de protecție și management al zonelor unice de sălbăticie.

Obiective specifice:

• identificarea posibililor parteneri din cadrul proiectului, informarea acestora cu privire 
la conceptul de sălbăticie și formarea unui grup de lucru pentru realizarea studiului;

• identificarea surselor de informații, colectarea acestora și crearea unei baze de date 
pentru a fi folosită la realizarea modelelor SIG și în analiza socioeconomică;

• realizarea modelelor cartografice a zonelor cu caracteristici de sălbăticie din Sud-
Vestul Carpaților Meridionali;

• realizarea unui studiu socio-economic și generarea de hărți tematice legate de acesta;

• formularea unor posibile scenarii, cu sau fără protejarea zonelor de sălbăticie, și 
generarea unor hărți tematice.

Rezultate:

• realizarea hărților cu zonele de sălbăticie existente în partea de vest a Carpaților 
Meridionali, precum și cu zonele potențiale de sălbăticie;

• inițierea colaborării cu administrațiile celor 12 arii naturale protejate din sud-vestul 
Carpaților Meridionali și în vederea implementării unor viitoare proiecte legate de 
zonele de sălbăticie. Acesta este un pas foarte important pentru crearea unui cadru 
de colaborare între administrații, prin care ariile protejate vor putea funcționa ca o 
adevărată rețea, la o scară ce va permite menținerea proceselor naturale.

PARTENERI: EPC Consultanţă de 
Mediu, bucurești; Parcul Naţional 

Defileul Jiului; Parcul Natural 
grădiștea Muncelului – Cioclovina; 

geoparcul Dinozaurilor – ţara 
Haţegului; Parcul Naţional Retezat; 

Situl Natura 2000 Munţii ţarcu; 
Parcul Naţional Domogled – Valea 
Cernei; Parcul Natural Porţile de 

Fier; Parcul Naţional Cheile Nerei – 
beușniţa; Parcul Naţional Semenic 

– Cheile Carașului; geoparcul Platoul 
Mehedinţi; Situl Natura 2000 Nordul 

gorjului de Vest; Parcul Naţional 
Djerdap (Serbia).

FINANţATOR: MAVA Foundation, 
Elveţia.

Arii protejate pentru natură și comunități



©
 W

W
F-R

o
m

â
n

ia
/D

a
n

 D
in

u

Munții Carpați reprezintă una dintre puținele zone cu natură sălbatică din Europa.
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Rețeaua Natura 2000 și implementarea ei sunt teme prioritare pentru proiectele de 
conservare ale WWF în România. După aderarea la Uniunea Europeană, obligațiile 
pentru protejarea biodiversității au devenit realitate. Astfel, după desemnarea ariilor 
naturale protejate ca Situri Natura 2000, a început procesul de dare în custodie sau 
administrare a acestora. Activități complexe, care presupun acțiuni specializate 
(inventarieri de specii și monitorizare), colaborare intensă cu toți reprezentanții 
factorilor cheie și ai comunităților, acțiuni de informare, educație și conștientizare, 
toate trebuie desfășurate prompt și adaptat, pentru implementarea unui management 
participativ, care să asigure menținerea statutului favorabil de conservare.

Obiectiv principal:

Cel mai amplu proiect al WWF-România de până acum, din perspectiva ariei pe care 
se implementează și a resurselor financiare și umane implicate, este un model de 
parteneriat al societății civile, de implicare activă a factorilor cheie direct interesați și 
de găsire de soluții optime pentru zonă, împreună cu oamenii, pentru ei și pentru natură.

Până în 2020, menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor 
de interes comunitar și național se asigură prin managementul participativ 
al SPA-urilor și SCI-urilor* din zona Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, construindu-
se cadrul necesar pentru o utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de 
dezvoltare pentru comunitățile locale.

Proiectul este implementat în zona Podișul Hârtibaciului – Târnava Mare – Olt 
( acoperind trei județe: Brașov, Sibiu și Mureș). Ariile protejate incluse sunt:

• Podișul Hârtibaciului;

• Sighișoara Târnava Mare;

POS HâRTIbACIU - 
PROIECT PENTRU 

NATURă şI 
COMUNITăţI LOCALE

Acoperind 267.000 ha, zona 
proiectului este a doua arie protejată 
ca mărime din țară, după Delta 
Dunării. Provocarea de a demonstra 
că este posibil un management 
model pentru această zonă, bazat pe 
o colaborare între instituții și ONG-
uri, alături de administrația oficială 
a sitului, s-a concretizat în cel mai 
mare proiect al WWF din zona 
central-estică a Europei.

Arii protejate pentru natură și comunități

7 arii 
protejate

există în zona 
proiectului

267.000 ha
aria proiectului

*SPa-uri - arii de Protecție Specială; Sci-uri - Situri de importanță comunitară
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• Pădurea de stejar și gorun de la Dosul Fânațului;

• Pădurea de stejar și gorun de pe Dealul Purcăretului;

• Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu;

• Rezervația Naturală „Stejarii seculari de la Breite, Municipiul Sighișoara”;

• Rezervația de stejar pufos Criș.

Obiective specifice:

• inventarierea speciilor și habitatelor de interes comunitar și realizarea bazei de date 
pentru fundamentarea managementului SPA-urilor și SCI-urilor;

• realizarea planului de management integrat pentru SPA-urile și SCI-urile incluse 
în proiect;

• sprijinirea autorităților locale, a proprietarilor/ administratorilor de terenuri în 
implementarea planului de management;

• realizarea unui minim de infrastructură pentru uz public, orientată spre protecția 
și gestionarea siturilor Natura 2000 din zona Hârtibaciu-Târnava Mare;

• informarea și conștientizarea comunităților locale pentru creșterea implicării 
acestora în managementul siturilor Natura 2000 și promovarea zonei;

• creșterea capacității de coordonare și de management a siturilor Natura 2000 
incluse în proiect.

Rezultate:

• demararea procedurilor pentru planul de management participativ: s-au organizat 
întâlniri de lucru cu peste 80 de reprezentanți ai factorilor cheie din zonă;

• realizarea primului studiu de opinie despre percepția locuitorilor, pe tema rețelei 
de arii protejate Natura 2000 (studiu care stă la baza activităților de comunicare 
din cadrul proiectului);

• elaborarea planului de comunicare pentru următorii 4 ani;

• activități de teren, pentru inventarierea speciilor și habitatelor. 

PARTENERI: Fundaţia ADEPT 
Transilvania; Fundaţia Mihai 

Eminescu Trust; Asociaţia ECOTUR 
Sibiu; Agenţia Regională pentru 

Protecţia Mediului Sibiu Regiunea 
7 Centru.

FINANţATOR: Proiect co-finanţat 
din Fondul European de Dezvoltare 

Regională în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial Mediu.
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PARTENERI: Diverse instituţii 
şi organizaţii de mediu din cele 

7 ţări carpatice.

FINANţATOR: 
Fundaţia MAVA, Elveţia.

Obiectiv principal:

Programul se implementează în 5 regiuni prioritare, printre care și Carpații. 
Pentru Ecoregiunea Carpați, scopul principal al proiectului este sprijinirea părților 
semnatare ale Convenției asupra Diversității Biologice din ecoregiune, pentru 
atingerea țintelor stabilite în cadrul PoWPA pentru 2010/2012, în special:

• înființarea unei rețele regionale de arii protejate administrate eficient și finanțate 
durabil;

• asigurarea participării active și eficiente a comunităților locale în planificarea 
și managementul ariilor protejate;

• generarea de beneficii sociale și economice.

Obiective specifice:

• înființarea unui mecanism pentru sprijinirea și coordonarea implementării PoWPA 
în regiune;

• creșterea capacității de administrare a ariilor protejate din Carpați, prin dezvoltarea 
unei rețele de specialiști/practicieni bine pregătiți în domeniu;

• creșterea gradului de participare a factorilor cheie interesați în planificarea și 
managementul ariilor protejate; 

• eliminarea lacunelor existente în rețeaua de arii protejate, cu accent pe înființarea 
de arii protejate cu suprafețe întinse, intacte, de zone de sălbăticie și arii protejate 
transfrontiere;

• îmbunătățirea capacității de evaluare a bunurilor și serviciilor din arii protejate și 
de planificare trans-sectorială pentru managementul eficient al ariilor protejate;

• creșterea gradului de conștientizare publică cu privire la importanța și valorile 
ariilor protejate din Carpați.

Rezultate:

• finalizarea studiului și a ghidului de management participativ în ariile protejate din 
țările Carpatice (România, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Cehia, Polonia și Serbia);

• organizarea de întâlniri cu reprezentanții ministerelor mediului și administrațiilor 
de arii protejate din țările Carpatice, pentru prezentarea și utilizarea instrumentelor 
de management - Carpathian Countries Protected Area Management Effectiveness 
Tracking Tool (CCPAMETT - http://cpamett.natura2000.ro) și Carpathian Countries 
Protected Area Clearing House Mechanism (CCPACHM - http://chm.natura2000.ro/).

• creșterea la 100 a numărului de arii protejate înregistrate pentru utilizarea 
Instrumentului de Evaluarea Eficienței de Management a Ariilor Protejate 
(CCPAMETT);

ARII PROTEJATE 
PENTRU O PLANETă VIE

Programul Arii Protejate pentru o 
Planetă Vie este o inițiativă globală a 
WWF pentru promovarea și sprijinirea 
implementării Programului de Lucru pe 
Arii Protejate (Programme of Work on 
Protected Areas - PoWPA) creat în cadrul 
Convenției asupra Diversității Biologice.

Arii protejate pentru natură și comunități
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• asumarea angajamentului din partea reprezentanților guvernelor țărilor Carpatice, la a 
Treia Conferință a Părților din cadrul Convenției Carpatice, de a utiliza CCPAMETT-ul 
ca instrument de monitorizare a eficienței managementului pe termen lung;

• dezvoltarea componentei de cartare și monitorizare a speciilor și habitatelor din 
cadrul CCPACHM;

• finalizarea ghidului de evaluare a bunurilor și serviciilor oferite de ecosistemele din 
arii protejate;

• organizarea a 17 training-uri, cu participarea a 288 persoane, în managementul 
ariilor protejate și alte domenii conexe (training-uri oferite prin ProPark - Fundația 
pentru Arii Protejate);

• organizarea celei de-a doua ediții a Zilei Parcurilor din Carpați în România, Slovacia 
și Ucraina.

Arii protejate pentru natură și comunități

Inițiat în anul 2010 de către fotograful Dan Dinu, proiectul „România Sălbatică” 
își propune să realizeze prima colecție publică de fotografii de calitate din ariile 
protejate din România. Website-ul www.romaniasalbatica.ro include o bancă de 
imagini ale celor mai sălbatice și spectaculoase peisaje din țară.

În octombrie 2011, cu sprijinul partenerului Garanti Bank, a fost lansată expoziția 
de stradă România Sălbatică, ce reunește 50 de fotografii, expuse pe panouri de 
mari dimensiuni. Imaginile prezintă locuri mai puțin cunoscute, dar impresionante, 
pe care Dan Dinu le-a străbătut din august 2010, până în august 2011. Din Parcul 
Național Domogled în Valea Cernei, din Retezat în Ceahlău sau din Defileul Jiului 
în Delta Dunării, fotograful a cutreierat parcurile, pentru a surprinde unicitatea 
locurilor și a o dezvălui apoi publicului.

În 2011, turneul „România Sălbatică” a inclus expoziții în București și Timișoara, unde 
cele 50 de imagini au putut fi admirate timp de două săptămâni. În 2012, expoziția va 
poposi în alte 8 orașe. Tot în 2012, cea de-a treia etapă a expediției va completa colecția 
cu imagini din cele 12 parcuri naturale și cele două geoparcuri ale României.

ROMâNIA 
SăLbATICă

50 de fotografii spectaculoase și tot 
atâtea motive să fim mândri de țara 
noastră. WWF-România susține, 
în calitate de partener, expediția 
fotografică „România Sălbatică”.



 SPECII PROTEJATE, PENTRU 
UN MEDIU SăNăTOS
WWF lucrează în România de mai mult de cinci ani pentru protejarea celor mai 
importante specii din regiune și chiar din lume. Ursul brun, rața roșie, cormoranul 
mic și sturionii sunt doar câteva dintre speciile de a căror supraviețuire depinde de 
echilibrul ecosistemelor din țara noastră.
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Dezvoltarea infrastructurii de transport, dar și a zonelor rezidențiale, respectiv de 
agrement sunt doar câteva presiuni și amenințări la adresa carnivorelor mari, în 
special a ursului brun și a habitatelor acestuia. Astfel, menținerea cât mai intactă 
a habitatelor ursului brun, dar și a coridoarelor de deplasare, este vitală pentru 
conservarea pe termen lung a speciei.

Obiectivul principal: asigurarea condițiilor necesare până în 2015 pentru 
conservarea pe termen lung a ursului brun în Carpați.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• dezvoltarea și implementarea a cel puțin unui proiect transnațional cu privire la 
conservarea ursului brun și creșterea capacității și expertizei de management a 
populațiilor de urs în zonele identificate ca fiind critice pentru conservarea speciei;

• implementarea unor măsuri de menținere a cel puțin două coridoare critice pentru 
deplasarea și conservarea urșilor bruni din Carpați.

Rezultate:

• elaborarea unui memoriu tehnic și a unei scrisori cu privire la impactul construirii 
tronsonului de autostradă Lugoj-Deva asupra coridorului ecologic dintre Munții 
Apuseni și Carpații Meridionali;

• întârzierea construirii tronsonului de autostradă Lugoj-Deva prin intervenția 
Comisiei Europene;

• elaborarea unui proiect cu finanțare din partea European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI), în vedea identificării și menținerii coridoarelor 
de deplasare din zona Maramureșului, între România și Ucraina, și conservării pe 
termen lung a ursului brun din această zonă.

Zona în care se derulează proiectul: Ecoregiunea Carpați, în special în România și 
Ucraina.

CORIDOARE ECOLOgICE 
ȘI CONSERVAREA 

URSULUI bRUN

Ursul brun a fost o specie larg 
răspândită în Europa, situație care s-a 
schimbat dramatic în ultimele secole, 
această specie dispărând complet din 
multe țări de pe continent.

Specii protejate, pentru un mediu sănătos

FINANţATORI: WWF-germania; 
WWF-Danemarca.

CONSERVAREA 
STURIONILOR
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Sturionii au apărut acum 200 de milioane de ani, fiind contemporani multă vreme 
cu dinozaurii. În Dunăre trăiesc 4 specii de sturioni: morunul, nisetrul, păstruga 
și cega. În trecut, 6 specii de sturion înotau în Dunăre, însă două dintre ele, șipul și 
viza, sunt considerate extincte, nemaifiind observate de mulți ani în apele fluviului.

În 2011, WWF a lansat documentarul „Lorzii Dunării”, regizat de sârbul Dragan 
Nikolic, care își propune să redea valoarea sturionilor și necesitatea conservării lor, 
cu ajutorul poveștilor culese de la pescari din zona Dunării.

În cadrul unui proiect WWF, finanțat de Fondul pentru Conservarea Speciilor 
Mohamed bin Zayed (Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund), organizația 
Traffic Europe a realizat un raport referitor la comerțul cu caviar provenit din 
România și Bulgaria în perioada 1998 – 2008.

Concluziile raportului sunt:

• exportul de caviar provenit din România a atins cota maximă în anul 2000: 
6700 kg;

• România a raportat doar exportul de caviar de origine sălbatică, care a încetat 
oficial după interzicerea totală a pescuitului de sturioni, în 2006;

• după 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, baza de date CITES nu 
mai înregistrează exporturile de caviar ale României;

• referitor la comețul ilegal cu caviar, în perioada 2000-2009 baza de date EU-TWIX 
a înregistrat un total de 25 de kg de caviar din România.

CONSERVAREA 
STURIONILOR

WWF se implică într-o serie de acțiuni 
care își propun protejarea și conservarea 
sturionilor din Dunăre.

2 dintre cele 6 
specii de sturioni 

au dispărut 
din apele Dunării

Sturionii au fost 
contemporani cu 
dinozaurii acum 

200 milioane 
de ani
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Specii protejate, pentru un mediu sănătos

WWF depune eforturi considerabile 
pentru protejarea populațiilor de 
rață roșie din lungul Dunării. În 
acest sens, derulează proiectul 
transfrontalier Frontiere Verzi- 
Green Borders.

CONSERVAREA 
RAţEI ROȘII

Rața roșie este o specie vulnerabilă în Europa, populația reproducătoare fiind estimată 
la mai puțin de 18.000 perechi. Populațiile din România (6500 perechi reproducătoare) 
sunt considerate de importanță internațională, mai ales în contextul tendinței generale 
de declin.

Întreținerea și reabilitarea zonelor umede din lungul Dunării au o importanță vitală 
pentru populațiile acestei specii, care folosesc siturile cheie situate de o parte și de alta a 
Dunării pentru reproducere și hrănire. Populația reproducătoare a raței roșii din lungul 
Dunării numără 770 perechi în România.

770 perechi 
de raţă roșie 

trăiesc în lungul Dunării
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Cormoranul mic este a doua specie 
importantă din lungul Dunării 
în jurul căreia se concentrează 
activitățile proiectului transfrontalier 
Frontiere Verzi- Green Borders.

CONSERVAREA 
CORMORANULUI MIC

Cormoranul mic se reproduce în sudul și sud-estul Europei (75% din arealul de 
cuibărire), populația europeană fiind estimată la mai puțin 39.000 de perechi. În 
România, populația reproducătoare numără 11.500-14.000 de perechi.

În afară de Delta Dunării, unde specia beneficiază de un statut special de protecție 
(Rezervația Biosferei Delta Dunării) reflectat în întremarea populației de-a lungul 
ultimilor ani, populațiile distribuite de-a lungul Dunării Inferioare sunt încă amenințate.

1.590 
perechi 

de cormoran mic 
trăiesc în lungul Dunării

Specii protejate, pentru un mediu sănătos
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ECONOMIE VERDE
Ce înseamnă o economie verde și care sunt pilonii ei de bază? 
Tranziția către o economie verde presupune, în primul rând, o 
schimbare de paradigmă, o trecere de la un sistem care măsoară 
progresul și bunăstarea doar prin prisma PIB-ului la unul care 
recunoaște si protejează valoarea capitalului social și natural.
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CARE SUNT ACTORII PRINCIPALI 
PENTRU CREAREA UNEI 

ECONOMII SUSTENAbILE?
Companii

Companiile joacă un rol crucial în crearea unei economii verzi, prin reducerea impactului 
negativ pe care îl au asupra mediului, dezvoltarea de practici de afaceri sustenabile și 
investiția în tehnologii inovative și curate. O economie verde este, de asemenea, strâns 
legată de transparența companiior cu privire la componente ale business-ului, precum 
ciclul de viață și proveniența produselor, lanțurile de aprovizionare sau impactul asupra 
comunităților locale.

Autorități

Pentru dezvoltarea unei economii verzi, autoritățile trebuie să-și folosească puterea 
legislativă, fiscală și de reglementare, pentru dezvoltarea unor strategii și politici care 
să adreseze corespunzător aspectele de mediu și a unor mecanisme de piață, financiare, 
care să includă costurile aferente conservării naturii.

Consumatori

Alegerile consumatorilor vor juca un rol din ce în ce mai important în stimularea 
tranziției către o economie verde. Un exemplu în acest sens îl reprezintă GoodGuide.com, 
o platformă online unde consumatorii verifică impactul produselor asupra mediului, 
sănătății și societății.

Educarea și informarea consumatorilor asupra impactului pe care stilul lor de viață îl are 
asupra mediului va duce la o schimbare de atitudine și comportament de cumpărare și, 
implicit, la creșterea cererii de produse și servicii responsabile față de mediu și societate.

Economie verde
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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 comunitățile împotriva inundațiilor. Toate 
acestea reprezintă servicii de mediu, de care beneficiem individual sau pe care ne 
bazăm afacerile, bunăstarea și dezvoltarea economică a societății.

Conceptul PES (Payment for Environmental Services – Plăți pentru serviciile de 
mediu) a apărut la nivel internațional la începutul anilor `90, ca un instrument 
pentru asigurarea menținerii calității acestor servicii și a ecosistemelor naturale pe 
care se bazează. Plățile funcționează pe sistemul mecanismelor financiare de piață, al 
contractelor comerciale sau al subvențiilor publice.

Altfel spus, plățile pentru beneficiile oferite de păduri, de solurile fertile și de alte 
ecosisteme naturale reprezintă o modalitate de recunoaștere a valorii acestora și 
garanția că aceste beneficii vor continua să existe și pentru generațiile următoare. 
Aceste plăți îi recompensează pe cei ale căror terenuri oferă servicii de mediu, prin 
subvenții și plăți de piață sau private, de la cei care beneficiază de servicii.

Un exemplu de plată pentru serviciile de mediu este o firmă de îmbuteliere care 
folosește apă purificată de o pădure din amonte. Pentru a menține acest serviciu – o 
pădure bine gospodărită care contribuie la purificarea apei – compania plătește o 
anumită sumă de bani administratorilor pădurii.

Managementul durabil al bazinelor piscicole. 
3 zone pilot în România: Dunărea Inferioară- Iezer 
și Ciocănești, Călărași și Maramureș

Ferma piscicolă Ciocănești, acoperă o suprafață de 255 ha, fiind situată într-un sit 
Natura 2000. Este, totodată, o destinație aleasă de mai mult de 20.000 de păsări 
migratoare, printre care specii amenințate precum cormoranul mic sau rața roșie. 
Mai mult, potențialul de înmagazinare a dioxidului de carbon al acestor zone umede 
are o valoare estimată la 9400 Euro pe an.

PLăţILE PENTRU 
SERVICIILE DE MEDIU, 

UN CONCEPT INOVATOR 
îN CONSERVAREA 
bIODIVERSITăţII

Economie verde

Pentru a răspunde la nevoia de a 
urgenta tranziția către o economie 
verde, WWF a inițiat în 2009 proiectul 
„Promovarea Plăților pentru Servicii 
de Mediu și alte Mecanisme de 
Finanațare Sustenabile în Bazinul 
Dunării”. Proiectul este susținut 
financiar prin Programul de Mediu 
al Națiunilor Unite (UNEP) - Fondul 
Global de Mediu (GEF) și 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.
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Rezultate:

Serviciile de mediu și valoarea lor financiară – ferma piscicolă Ciocănești

Producția de pește  3.200 EUR/ha/an

Menținerea biodiversități  11.000 EUR/an

Sechestrarea carbonului 
(stuf, vegetație și copaci netăiați)

 5.850 EUR/an

Stocarea carbonului (copaci)  3.550 EUR/an

Printr-o serie de studii realizate în ambele ferme piscicole din județul Călărași, WWF 
a calculat cât ar costa trecerea de la practici de acvacultură orientate doar către profit 
la practici responsabile față de mediu, care să genereze și venituri suplimentare din 
noi oportunități, precum comercializarea unor produse ecologice sau dezvoltarea 
turismului bazat pe birdwatching.

Prețul corect pentru plăcerea 
de a vizita comorile Maramureșului
A doua zonă pilot este situată în nordul Carpaților, pe Platoul Oaș - Gutâi din 
Maramureș, o regiune caracterizată de un peisaj mozaicat de pășuni și păduri și de o 
rețea de zone umede de altitudine.

Rezultate:

Serviciile de mediu și valoarea lor financiară – Drumul Verde

Sechestrarea carbonului valoare economică anuală

Acumulare de biomasă în specii principale 
(fag, molid), atât la suprafață, cât și în subteran

 2.185.000 EUR

Acumulare de CO2 la suprafață, pentru pajiști 
și fânețe

 1.170.000 EUR

Stocarea carbonului valoare economică anuală

Doar păduri unde exploatarea lemnului 
nu este admisă

  226.000 EUR

Peisaj tradițional și recreere valoare economică anuală

Măsurat în baza numărului de turiști care 
își petrec timpul liber în zona pilot

  140.000 EUR

Pe o zonă de 45.000 ha, Drumul Verde (Green Way) face legătura între șapte sate, 
șapte arii protejate și două situri Natura 2000. Recunoscând rolul custozilor ariilor 
protejate în menținerea serviciilor de mediu și protejarea capitalului natural din 
zonă, a fost creat un Fond de Conservare a Biodiversității, care va colecta veniturile 
din turism din zona Drumului Verde și le va investi în măsuri de conservare a 
biodiversității în zonă.

Economie verde
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Proiectele WWF-România lucrează pentru păstrarea patrimoniului natural 
și a peisajelor culturale ale Europei.
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Economie verde

Conservarea biodiversității și a naturii 
este susținută prin Directivele privind 
Păsările și Habitatele, însă această 
protecție nu e suficientă fără un 
sprijin financiar substanțial din partea 
UE. Finanțarea UE este un vector-
cheie pentru întărirea capacității 
statelor membre de a stopa pierderea 
biodiversității și a păstra importantele 

sale valori naturale și culturale. Finanțarea destinată 
conservării naturii este o oportunitate pentru investițiile în 
capital natural ca sursă a dezvoltării economice.

Proiectul SURF Nature a fost elaborat împreună cu parteneri din cadrul a 14 organisme publice 
din 10 state membre ale UE (Austria, Franța, Republica Cehă, Slovenia, Grecia, Italia, Polonia, 
România, Spania, Marea Britanie). SURF Nature își propune îmbunătățirea politicilor și 
practicilor regionale pentru conservarea naturii și biodiversitate, prin sporirea oportunităților 
de finanțare a acestor măsuri. În perioada de finanțare 2007 - 2013 s-au investit în natură 3,8 
miliarde de Euro în cadrul tuturor Programelor Operaționale FEDR. Cu toate acestea, alocarea 
de fonduri variază semnificativ de la un proiect la altul și de la țară la țară.

UTILIzAREA DURAbILă 
A FONDURILOR REgIONALE 

PENTRU NATURă - 
SURF NATURE

MAI MULTE INFORMAţII DESPRE 
PROIECT SUNT DISPONIbILE PE: 
http://www.surf-nature.eu/

PROMOVAREA 
PRODUSELOR LOCALE, 

TRADIţIONALE 
ȘI ECOLOgICE

Obiectivele specifice ale proiectului:

• realizarea unei cercetări de piață pentru produsele 
locale, tradiționale 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 unui strategii pentru promovarea 
produselor locale, tradiționale și ecologice bazată pe 
cercetarea de piață.

Rezultate semnificative obținute în 2011:

În aprilie 2011, WWF- România și compania Synovate au realizat un sondaj de opinie care 
a avut printre obiective evaluarea comportamentului de cumpărare al românilor față de 
alimentele ecologice și tradiționale. Au fost intervievate 891 persoane, rezidente în mediul 
urban, din cele șapte regiuni de dezvoltare ale țării.

Sondajul arată că un procent de 44% dintre persoanele intervievate nu obișnuiesc să se 
intereseze cu privire la locul de proveniență sau tipul de produs (tradițional, ecologic sau 
comercial) pe care urmează să îl achiziționeze.

În ceea ce privește sursa de informare privind un consum responsabil, 68% dintre 
consumatori își culeg informațiile din discuțiile cu rudele sau prietenii, 53% de la televizor, 
22% din reviste, ziare, articole de specialitate, iar 16% de pe internet. Categoria de vârstă cea 
mai interesată de achiziționarea unor produse alimentare de calitate este cea cuprinsă între 
25 și 34 ani, aceștia preferând produse tradiționale și ecologice ce provin din România.
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De ce lucrăm cu sectorul de afaceri?

Multe companii depind de resursele naturale, iar activitatea lor poate avea un impact 
negativ semnificativ asupra mediului. În aceeași măsură, aceste companii trebuie să 
fie și o parte a soluției, având un rol vital în susținerea eforturilor de conservare.

Prin construirea unor parteneriate mobilizatoare cu sectorul privat, WWF ajută 
companiile să:

• schimbe modul în care fac afaceri;

• reducă amprenta ecologică;

• încurajeze schimbarea și soluțiile inovatoare.

Cum lucrăm cu sectorul privat?

Colaborăm cu mediul de afaceri prin:

• transformarea piețelor unor produse globale cheie (ex: bumbacul, trestia de zahăr, 
soia), lucrând cu companiile și lanțul lor de aprovizionare;

• promovarea practicilor responsabile de mediu în rândul consumatorilor, angajaților, 
liderilor de industrii și al altor stakeholderi.

Principiile noastre de bază:
Abordarea WWF în ceea ce privește colaborarea cu companiile este una constructivă 
și orientată spre soluții. Principiile noastre de bază în ceea ce privește cooperarea cu 
sectorul de afaceri sunt:

• transparență;

• rezultate măsurabile;

• dreptul de a nu fi de acord.

Rezultate partneriate 2011

Lafarge: Zona Mătăsaru – O nouă viață pe malul râului Argeș

În baza parteneriatului, Lafarge și WWF au demarat în 2010 proiectul ,,Zona 
Mătăsaru – O nouă viață pe malul râului Argeș”, ce presupune desfășurarea 
de activăți de reconstrucție ecologică și conservare a biodiversității, prin care 
numeroase specii și habitate vor beneficia de măsuri de protecție.

SCHIMbăM NATURA 
AFACERILOR

Economie verde

Schimbarea practicilor de afaceri este 
esențială pentru a face progrese reale 
în combaterea schimbărilor climatice, 
creșterea surselor de energie curate sau 
utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

©
 W

W
F

Viziunea WWF 
este aceea a unui viitor 
în care companiile au o 

contribuţie pozitivă 
asupra societăţii și a 
mediului înconjurător

Astfel, cercetarea a arătat că există din partea consumatorilor un interes din ce în ce mai 
mare pentru produsele tradiționale și ecologice, mai ales în rândul familiilor tinere, însă, în 
același timp, consumatorii au nevoie de informare și conștientizare în ceea ce privește un 
consum sănătos și responsabil față de mediu.



49WWF-România – Raport Anual 2011 pag.

Zona în care se implementează proiectul are circa 100 ha și se află pe malul stâng al 
râului Argeș, preponderent pe teritoriul comunei Mătăsaru, dar și în zona comunelor 
Costești din Vale și Mogoșani. Între anii 1980 și 1988, această zonă a fost folosită 
pentru extragerea agregatelor minerale, întreaga activitate de exploatare fiind 
preluată de Lafarge în 1997.

Activitățile implementate până în prezent au vizat:

• realizarea studiilor de fezabilitate;

• realizarea lucrărilor de reabilitare ecologică;

• plantarea în zonă a unor specii de arbori autohtoni și de valoare ecologică ridicată;

• promovarea proiectului și a beneficiilor sale în rândul autorităților și comunităților 
locale.

Rezultatele primei faze a proiectului au fost un bun exemplu pentru autoritățile și 
companiile din România în ceea ce privește buna practică în realizarea lucrărilor 
integrate de reabilitare ecologică a zonelor de extracție a agregatelor minerale, model 
de bună practică ce se bazează pe principiul că exploatarea nu se termină odată ce nu 
mai există produse de extras, ci abia după ce zona este complet restaurată.

Proiectul va continua și în 2012 cu o serie de activități, precum monitorizarea faunei 
și a florei, dar și monitorizarea impactului lucrărilor de reconstrucție ecologică 
asupra biodiversității și calității apei din zona Mătăsaru.

Garanti Bank: Promovăm natura sălbatică din România

Partneriatul dintre GE Garanti Bank și WWF-România a fost inițiat în 2010, an în 
care a fost lansat cardul WWF Bonus Card, primul card de afinitate eco de pe piața 
bancară din România, creat special pentru toți cei care vor să contribuie la protejarea 
mediului înconjurător din România.

În 2011, parteneriatul WWF – Garanti Bank a generat două proiecte majore:

1. România Sălbatică

În 2011 Garanti Bank a devenit partener al expediției ,,România Sălbatică”, proiect 
inițiat de fotograful Dan Dinu, în parteneriat cu WWF- România.

Proiectul reunește 50 de fotografii, prezentând locuri mai puțin cunoscute, dar 
impresionante, pe care Dan Dinu le-a străbătut în cadrul expedițiilor ,,România 
Sălbatică”. Din Parcul Național Domogled în Valea Cernei, din Retezat în Ceahlău 
sau din Defileul Jiului în Delta Dunării, fotograful a cutreierat parcurile pentru a 
surprinde unicitatea locurilor și pentru a o dezvălui apoi publicului în cadrul unor 
expoziții în aer liber.

2.  Campania de strângere de fonduri pentru pădurile virgine ale Șincii

La finalul anului 2011, Garanti Bank a lansat campania de strângere de fonduri 
„Cu fiecare cumpărătură salvăm împreună pădurile virgine ale Șincii”. Campania, 
care continuă în 2012, a constat în donarea de către Garanti a sumei de 90 RON 
pentru fiecare client care a aplicat pentru WWF Bonus Card. Totodată, primii 350 de 
aplicanți au primit în dar un ursuleț de pluș WWF și un certificat de susținător activ 
al conservării mediului.

Economie verde



 EDUCAţIE PENTRU 
DEzVOLTARE DURAbILă 
Misiunea WWF constă în obținerea unui impact pe termen lung în 
conservarea naturii. Printre metodele folosite, un loc important îl 
ocupă educația. În România, această preocupare s-a materializat prin 
înființarea, în 2011, a unui Departament de Educație, ale cărui activități 
stau sub semnul „Educației pentru Dezvoltare Durabilă”.
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Educație pentru dezvoltare durabilă

Programul „Școli Europene pentru 
o Planetă Vie” (European Schools 
For A Living Planet – ESFALP), 
organizat de WWF împreună cu 
Fundația ERSTE, se desfășoară cu 
succes de 4 ani în 11 țări din regiune: 
Austria, Bulgaria, Croația, Republica 
Cehă, Ungaria, Moldova, România, 
Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

ȘCOLI EUROPENE PENTRU 
O PLANETă VIE

Obiectivul principal este stimularea transformării școlilor într-un spațiu propice 
dezvoltării unei atitudini active pentru un trai în armonie cu natura.

Zona proiectului:

Europa Centrală și de Est: Austria, Bulgaria, Croația, Ungaria, Moldova, Republica Cehă, 
România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

În anul 2011, din partea României au participat și au realizat proiecte de mediu școli din 
București, Constanța, Galați, Neamț și Sibiu.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectul își propune să aducă mediul înconjurător și provocările acestuia în conștiința 
elevilor, să inspire profesorii să devină activi împreună cu elevii lor în chestiuni de 
mediu, chiar dacă acestea nu sunt prinse în programa oficială și să le ofere profesorilor și 
elevilor o platformă pentru comunicarea cu colegi din alte țări europene.

Rezultate:

• în primii 3 ani, programul a implicat peste 2.000 de elevi și 90 de profesori din 11 țări;

• la ediția 2010-2011, printre cei patru câștigători ai competiției de proiecte s-a aflat 
Școala Europeană București, care a impresionat juriul prin proiectul GRRREEN (Go, 
Reduce, Reuse, Recycle, Everything, Everywhere, Now);

• ediția 2011-2012 a avut un număr de înscrieri fără precedent, aproximativ 200 
de candidaturi din 11 țări, multe dintre acestea fiind inspirate de recomandările 
entuziaste ale participanților din anii anteriori. Calitatea candidaturilor și motivația 
profesorilor a făcut foarte dificilă sarcina organizatorilor de a selecta 33 școli din 9 țări. 
Proiectele inițiate în cele 33 de Școli Europene pentru o Planetă Vie au teme variate, 
de la ecologizarea râurilor din apropierea școlii (Bulgaria, Croația, Ungaria, Moldova, 
România, Serbia, Slovenia) la studiul efectelor poluării fonice asupra școlii (Croația), 
de la diminuarea amprentei ecologice a școlii (Slovenia, Bulgaria, Ungaria) la un pariu 
pentru reducerea deșeurilor de plastic ale orașului (Ucraina), de la adoptarea unui stil 
de hrană sănătos și ecologic (România) la crearea unor spații de învățare verzi în jurul 
școlii și chiar a unui lac artificial (Slovacia).

Peste 2.000 
de elevi şi 90 

de profesori 
din 11 ţări 

FINANţATOR: Fundaţia ERSTE.

MAI MULTE INFORMAţII SUNT 
DISPONIbILE PE bLOgUL PROIECTULUI: 

http://schools.foralivingplanet.eu/



 LObbY ȘI ADVOCACY 
WWF monitorizează și influențează legislația de mediu, realizând 
studii, analize și rapoarte, facilitând dialogul cu societatea civilă 
și luând poziție atunci când legea și principiile conservării naturii 
sunt încălcate.
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Lobby și advocacy

Odată cu lansarea procesului de reformă 
a politicilor europene, în anul 2010, 
WWF a definit și promovat principiul 
pe care îl consideră fundamental pentru 
o reformă reală a sistemului de alocare 
a fondurilor Uniunii Europene: bani 
publici pentru bunuri publice.

„îNVERzIREA” bUgETULUI 
EUROPEAN şI REFORMA 
POLITICILOR EUROPENE 

WWF consideră că numai politicile care sprijină proiecte și activități care nu afectează 
resursele naturale pot fi considerate legitime, întrucât urmăresc, pe lângă beneficiile de 
ordin economic, bunăstarea cetățenilor europeni, care contribuie, de fapt, la bugetul 
Uniunii Europene.

Obiective:

WWF se implică activ pentru ca în perioada de utilizare a fondurilor europene 2014-2020, 
noul buget european să sprijine tranziția către o economie verde, prin următorii pași:

• evitarea risipei de fonduri;

• alocarea mai atentă a fondurilor – prin creșterea subvențiilor pentru sectoarele 
cheie ale economiei verzi (eficiența energetică a clădirilor, agricultura durabilă, 
energii regenerabile etc);

• transformarea Politicii Agricole Comune (PAC), astfel încât să răspundă 
provocărilor de ordin economic, social și de mediu cu care se confruntă fermierii 
și zonele rurale. În prezent, agricultura tradițională, care ține cont de impactul 
asupra naturii, oferă produse de calitate și contribuie la bunăstarea comunităților 
rurale, este grav amenințată de lipsa fondurilor necesare;

• majorarea considerabilă a fondurilor pentru conservarea naturii alocate prin 
Politica de Coeziune.

WWF a demonstrat, prin studii și rapoarte publice, că finanțarea investițiilor în 
programe de mediu poate genera oportunități de muncă la un cost mai scăzut decât 
locurile de muncă prevăzute în actualele politici europene.

20% 
din bugetul European 

sunt subvenţii 
cu impact pozitiv 

asupra mediului

WWF lucrează în parteneriat cu 
numeroase organizații, pentru 
îmbunătățirea legislației și a politicilor 
publice, armonizarea acestora cu legislația 
europeană și reacționează la proiecte care 
afectează mediul înconjurător și încalcă 
prevederile legale.

COALIţII

Coaliția pentru Mediu

În octombrie 2009 s-a înființat Coaliția pentru Mediu, al cărei scop este să contribuie 
la dezvoltarea durabilă a României și implicarea societății civile, dorindu-se ca, până în 
2020, sectorul de mediu să devină cel mai puternic sector neguvernamental din România.
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Lobby și advocacy

Coaliția este formată din 69 de organizații neguvernamentale de protecția mediului din 
România și are ca obiective:

• creșterea gradului de conștientizare a populației și a factorilor de decizie privind 
protecția mediului;

• creșterea gradului de participare a publicului la acțiuni de reducere și prevenire a 
impactului asupra mediului;

• îmbunătățirea calității educației privind mediul și dezvoltarea durabilă;

• creșterea implicării societății civile în dezvoltarea politicilor publice pentru 
reducerea impactului activităților umane asupra mediului;

• sporirea reprezentării și reprezentativității ONG-urilor de mediu din România la 
nivel național și internațional;

• îmbunătățirea cadrului instituțional de desfășurare a activității ONG-urilor de 
mediu din România;

• responsabilizarea factorilor decizionali.

WWF-România s-a alăturat Coaliției încă de la înființare și este membru în Consiliul 
Reprezentativ.

Coaliția ONG Natura 2000

Ariile naturale protejate sunt de o importanță crucială pentru conservarea biodiversității 
și aduc nenumărate beneficii societății. Realizarea Rețelei Natura 2000 la nivelul Uniunii 
Europene reprezintă o contribuție importantă la conservarea habitatelor naturale, a 
florei și faunei sălbatice de pe teritoriul european.

Misiunea Coaliției ONG Natura 2000 România este de a uni eforturile organizațiilor 
membre în acțiuni concrete care să ajute la un management eficient al ariilor protejate și 
să încurajeze bunele practici în administrarea ariilor naturale protejate și a Rețelei Natura 
2000 în România.

WWF- România deține Secretariatul Coaliției ONG Natura 2000 România, sprijinind 
activitatea Consiliului Reprezentativ și al Coaliției.

Rezultate:

• implicarea activă a Coaliției în procedura de modificarea a Ordonanței de urgență nr. 
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, 
a florei și faunei sălbatice, prin propunerea de soluții în concordanță cu realitățile din 
ariile naturale protejate din România;

• constituirea Grupului de Lucru pentru râurile din Carpați, care ia poziție față de 
proiectele de construcție de microhidrocentrale care afectează ariile naturale protejate;

• Coaliția ONG Natura 2000 a înaintat soluții pentru îmbunătățirea programului 
„Mana ge mentul ariilor naturale protejate și conservarea biodiversității” din cadrul 
Fondului pentru Mediu, precum și propuneri vizând bugetul de stat 2012, pentru 
obținerea de finanțare pentru ariile naturale protejate lipsite de orice fel de sprijin din 
această direcție;

• Coaliția a luat poziție și a sesizat autoritățile în legătură cu mai multe cazuri de ilegalități 
comise în arii naturale protejate. 

PARTENERI: 55 de membri, 
organizaţii nonguvernamentale din 

domeniul protecţiei naturii.

FINANţATORI: organizaţiile membre 
ale Coaliţiei; WWF.
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WWF lucrează în parteneriat cu alte organizații din domeniul protecției mediului 
și reacționează prompt la proiectele care afectează mediul și încalcă prevederile legale.



 SUSţIN WWF, PENTRU 
O PLANETă VIE
Cu ajutorul a peste 5.000.000 de susținători la nivel mondial, 
voluntari, membri cotizanți și companii responsabile, WWF 
reușește să își ducă la îndeplinire misiunea de a construi un viitor 
în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mulțumim tuturor 
susținătorilor noștri!
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Susțin WWF, pentru o planetă vie

Anul 2011 a însemnat mobilizarea 
tuturor forțelor în scopul tragerii unui 
semnal de alarmă în ceea ce privește 
degradarea tot mai accentuată a 
mediului. Toate activitățile noastre în 
acest sens au fost suținute de sute de 
prieteni ai naturii din întreaga țară.

SUNT VOLUNTAR 

Aproximativ 200 de voluntari s-au implicat în activități de promovare a mesajelor WWF 
și de informare a oamenilor în legătură cu puterea de schimbare pe care o are fiecare 
dintre noi. Au intrat în contact cu persoane relevante pentru misiunea WWF și au reușit:

• să determine mii de români să stingă lumina de Earth Hour;

• să realizeze materiale relevante pentru proiectele de conservare;

• să informeze sute de persoane de toate vârstele în cadrul diferitelor evenimente, în 
legătură cu nevoia implicării fiecăruia în construirea unei lumi în care oamenii să 
trăiască în armonie cu natura;

• să strângă peste 100.000 de semnături în cadrul campaniei „Salvați pădurile virgine!!”;

• să celebreze alături de echipa WWF-România cei 50 de ani ai WWF la nivel mondial și 
5 ani de WWF-România.

„Fapte, nu vorbe” este doar unul din principiile pe care le împărtășesc 
cu WWF și care m-au determinat să devin voluntar la această organizație. 
Cel mai important pentru mine este faptul că voluntariatul în cadrul WWF 
m-a adus în mijlocul oamenilor, mi-a oferit șansa să „iau pulsul” societății 
în problemele legate de mediu, să trezesc în oamenii cu care am interacționat 
interesul pentru natură și să îi fac să conștientizeze că natura este un bun 
care aparține tuturor și pe care toți trebuie să îl protejăm. 
– Ruxandra Croitoru

WWF îmi oferă un sentiment de împlinire prin implicarea într-o organizație 
cu rezultate reale, care ne afectează pe toți într-un mod pozitiv, prin 
diferitele proiecte de protejare și conservare a mediului înconjurător. Dacă 
înțelegem suficient de mult, vom ști cum să oprim stricăciunile cauzate 
naturii și putem face acest lucru, trebuie doar să avem puțină bunăvoință! 
Schimbarea trebuie să vină din partea fiecăruia dintre noi și trebuie să 
ne gândim la mai mult decât bunăstarea personală, pentru că, protejând 
natura ne protejăm atât prezentul, cât și viitorul. – Alex Enciu

Pentru mine, a fi voluntar WWF înseamnă să contribui la schimbarea 
lumii în care trăim. Prin acțiunile de voluntariat am avut șansa să văd 
cum lucrează niște profesioniști, să fac parte din echipa celei mai 
prestigioase organizații de mediu și să acumulez experiențe care îmi 
vor fi de folos în viitor. – Alex Susanu

CE NE MOTIVEAză?
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Susțin WWF, pentru o planetă vie

Sute de prieteni ai naturii s-au 
alăturat eforturilor WWF de a proteja 
ursul brun și pădurile României. 
Specia a dispărut în ultimii 200 
de ani din multe țări ale Europei.

SALVEAză 
 URSUL bRUN!

Ursul este un simbol al bogăției și diversității naturii. Prezența ursului este dovada unui 
mediu natural sănătos și nealterat. Specie larg răspândită în Europa în trecut, situația s-a 
schimbat dramatic în ultimele două secole.

Conform unui raport IUCN, în prezent, în Europa (fără Rusia) mai trăiesc aproape 14.000 
exemplare de urs brun („Brown Bear Conservation Action Plan for Europe”, 1999). Dintre 
acestea, aproximativ 6.000 trăiesc în pădurile din țara noastră. Specia a dispărut complet 
din unele țări (Austria), iar în Alpii Elvețieni mai trăiește un singur exemplar de urs brun.

Cu toate acestea, presiunile crescânde asupra pădurilor, habitatul ursului brun, sunt 
o amenințare la adresa speciei și în România. Pierderea sau fragmentarea habitatului, 
din cauza dezvoltării infrastructurii urbane sau rurale (construcția de drumuri, pârtii 
de schi, extinderea orașelor și a stațiunilor turistice în zonele protejate, fără a se lua 
în calcul costurile din perspectiva pierderii biodiversității) sunt principala amenințare 
la adresa speciei.

De peste 10 ani, WWF derulează în România proiecte pentru conservarea pădurilor și 
lucrează cu membrii comunităților locale pentru identificarea acelor soluții de dezvoltare 
pe termen lung care să pună în valoare biodiversitatea excepțională, în beneficiul 
oamenilor și naturii.

În luna aprilie, WWF-România a încheiat un contract cu Primaria comunei Șinca Veche 
și Ocolul Silvic Pădurile Șincii, prin care acestea s-au angajat, în schimbul compensării 
financiare primite de la WWF, să nu întreprindă tăieri de arbori sau exploatări de orice 
fel în cele 351 ha de pădure virgină pe care le au în proprietate. De asemenea, WWF a 
întreprins demersurile necesare pentru desemnarea zonei drept Rezervație Naturală. 
Angajamentele asumate prin contract sunt în vigoare până la declararea suprafaței de 
pădure virgină drept rezervație naturală.

Salvarea de la tăiere a 351 ha de pădure virgină de la Șinca Veche a fost posibilă și cu 
ajutorul susținătorilor WWF, care au la dispoziție două mecanisme prin care se pot 
implica: „2% pentru ursul brun!” și „Adoptă un urs!”.

2/3 din populaţia 
de urşi bruni din UE 

se află în România

Peste 

1.300 ha 
pădure virgină 
sunt protejate
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PARTENERI: băneasa Shopping City; 
Elevate; EurActiv; triluilu.ro; 

Status Pimp; ziare.com.

FINANţATORI: Fundaţia pentru 
Parteneriat și Trust for Civil Society 

in Central & Eastern Europe; 
prin programul „Filantropie 

pentru verde”; WWF International.

Susțin WWF, pentru o planetă vie

2% pentru ursul brun!
Prevederea 2% permite contribuabililor persoane fizice să direcționeze 2% din impozitul 
pe venit către o organizație neguvernamentală, fără niciun alt cost suplimentar. Este un 
sistem care permite fiecărei persoane să decidă ce se întâmplă cu o parte din impozitul 
pe venit pe care, oricum, îl plătește statului.

Prevederea este valabilă în fiecare an și, pentru a redirecționa 2%, trebuie completat 
un formular și trimis la administrația financiară. Termenul limită este 25 mai, pentru 
veniturile realizate în anul precedent. Pentru mai multe detalii, vizitați 
www.wwfdoilasuta.ro.

În urma campaniei derulate în perioada 1 aprilie – 15 mai 2011, s-au colectat 
52.270 RON.

Adoptă un urs!

În decembrie 2010, WWF a lansat prima campanie online prin care orice persoană poate 
susține proiectele WWF, prin adoptarea, simbolică, a unui urs.

Adopția se realizează pe website-ul interactiv al campaniei, www.adoptaunurs.ro. Peste 
500 de noi prieteni ai naturii au realizat adopția simbolică în 2011 și astfel au contribuit 
la protejarea pădurii virgine de la Șinca Veche, au primit drept mulțumire un ursuleț de 
pluș marca WWF și un certificat de susținător.

Suma colectată în cadrul campaniei în anul 2011 este de 60.000 RON.

Mulțumim tuturor prietenilor WWF!
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Sâmbătă, 28 martie, de la 20:30, ora locală, sute de milioane de oameni din întreaga 
lume au stins luminile în mod simbolic, dedicând o oră Pământului și resurselor pe care 
acesta ni le oferă.

În România, participarea a fost una fără precedent, dovadă fiind implicarea a 53 de 
orașe, zecile de evenimente organizate în toată țara, numărul impresionant de clădiri 
simbolice care au stins luminile, miile de susținători de pe platformele sociale și care 
s-au înscris pe website-ul campaniei.

Ca în fiecare an, WWF-România a invitat bucureștenii să sărbătorească Earth Hour, 
în cadrul unui eveniment care nu a implicat surse de curent, organizat împreună cu 
Primăria Municipiului București și cu sprijinul lui Zoli Toth, Ambasador Earth Hour în 
România.

Sărbătoarea Earth Hour 2011 a început cu Marșul Earth Hour, la care au participat 500 
de bicicliști și care a fost organizat împreună cu organizatiile: Let̀ s Bike It, Mai Mult 
Verde, Green Revolution, Drumul Bicicletei, Ciclopromenada Nocturnă, Bate Șaua, Velo 
Bello și Bike Walk.

La 20:30 s-au stins luminile la: Ateneul Român, Biblioteca Centrală Universitară, Opera 
Română, Teatrul Național București, Muzeul Național de Artă al României, Hotelul 
Hilton și Hotelul Intercontinental.

Primul minut din Ora Pământului a fost dedicat victimelor cutremurului din Japonia, 
nu doar în București, ci în câteva sute de orașe din întreaga lume. Când toate luminile 
au fost stinse, trupa Sistem si Corul SOUND au oferit un spectacol unplugged.

Orașele Oficiale Earth Hour în 2011 au fost: București, Adjud, Aiud, Alba Iulia, 
Alexandria, Arad, Avrig, Bacău, Baia Mare, Băile Tușnad, Bistrița, Botoșani, Brăila, 
Brașov, Buftea, Calafat, Călărași, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Focșani, 
Galați, Giurgiu, Horezu, Iași, Miercurea Ciuc, Mizil, Panciu, Piatra Neamț, Pitești, 
Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Roman, Roșiorii de Vede, Satu Mare, Sfântu 
Gheorghe, Salonta, Sighetu Marmației, Sighișoara, Slobozia, Suceava, Târgoviște, Târgu 
Jiu, Târgu Mureș, Timișoara, Tulcea, Turda, Vaslui, Vatra Dornei, Zalău.

EARTH HOUR De Earth Hour, românii au arătat 
că le pasă de planetă, în cadrul celei 
mai mari manifestări voluntare de 
mediu din istorie, desfășurată în 135 
de țări de pe glob.

53 de orașe din România 
s-au implicat în campania Earth Hour

DETALII PE 
www.ora-pamantului.ro

Susțin WWF, pentru o planetă vie



61WWF-România – Raport Anual 2011 pag.

Susținătorii noștri

SUSţINăTORII NOȘTRI

• Lafarge

• Garanti Bank

• IKEA

• Orange

• Synovate

• Elevate

• Romania Green Building 
Council

• Headvertising

• Oxygen PR

SUSţINăTORI 
CORPORATE

AMbASADORI 
WWF- ROMâNIA • Ada Condeescu

• Alex Găvan

• Șerban Copoț

• Bogdan Dumitrache

• Moise Guran

• Dani Oțil

• Alexandru Tomescu

• Antena 3

• Europa FM

• Mail Agent

• Think Outside the Box

• Mediacom

• Cariere

• Ziare.com

• Itsy Bitsy

• Ecofrecvența

• Good Food

• CSR România

• Bio Planet

• BIG Explorer

• Trilulilu

• Zile și Nopți

• Agent Green

• Asociația de Ecoturism 
din România

• Asociația pentru Relații 
Comunitare

• AIOS Sibiu

• Asociația ECOTUR Sibiu

• Asociația Euroland 
Banat

• Asociația pentru 
Certificare Forestieră

• Asociația Producătorilor 
de Produse Tradiționale 
și Ecologice din 
Maramureș

• Asociația Radu Anton 
Roman

• Asociația Recolamp

• Asociația Salvați 
Dunărea și Delta

• Bate Șaua

• Bike Walk

• Carnation Group 
România

• Ciclopromenada 
Nocturnă

• Coaliția ONG Natura 
2000

• Drumul Bicicletei

• Fundația ADEPT

• Fundația MAVA

• Fundația Mihai 
Eminescu Trust

• Fundația ProPark

• Greenitiative

• Green Revolution

• LEAP

• Let̀ s Bike It

• Mail Agent

• Mai Mult Verde

• NGO Bile Karpaty 
Education and 
Information Centre

• Organizația Națională 
Cercetașii României

• OSUBB

• Societatea Astronomică 
Română de Meteori

• Societatea Ornitologică 
Română

• Star Management

• Total Image Solution

• Velo Bello

PARTENERI
MEDIA

PARTENERI 
NEgUVERNAMENTALI

2011 a fost un an important pentru 
WWF-România. Vă mulțumim 
pentru susținere!



62WWF-România – Raport Anual 2011 pag.

Susținătorii noștri

AUTORITăţI, MEDIU 
DIPLOMATIC ȘI DE AFACERI

• Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

• Administrația Națională Apele Române

• Agenția de Mediu a Țării Galilor, Marea Britanie

• Agenția de Mediu Austria

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului

• Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
Mehedinți

• Agenția pentru Dezvoltare din Savinja, Slovenia

• Agenția pentru Protecția Mediului Călărași

• Agenția pentru Protecția Mediului Olt

• Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

• Agenția Regională pentru Protecția Mediului Sibiu 
Regiunea 7 Centru

• Centrul de Științe Forestiere al Cataloniei, Spania

• CeRe- Centrul de Resurse pentru Participare Publică

• Comisia Europeană

• Consiliul General al Regiunii Côtes d‘Armor, Franța

• Consiliul Județean Giurgiu

• Consiliul Local CA Rosetti

• Consiliul Local Sfântu Gheorghe

• Direcția Generală pentru Natură, Mediu și 
Biodiversitate a Regiunii Murcia, Spania

• Direcția Silvică Călărași

• Direcția Silvică Federală, Austria

• Direcția Silvică Giurgiu

• Direcția Silvică Maramureș

• Ferma piscicolă Ciocănești Piscicola SRL

• Ferma piscicolă SC Piscicola SA Călărași (Iezer)

• Geoparcul Dinozaurilor – Țara Hațegului

• Geoparcul Platoul Mehedinți

• Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice

• Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta 
Dunării

• Întreprinderea Municipală pentru Planificare 
și Dezvoltare Patras S.A., Grecia

• Ministerul Mediului și Pădurilor

• Ocolul Silvic Pădurile Șincii

• Ocolul Silvic Privat Baraolt

• Oficiul Marshal din Warmia & Voievodatul Mazury, 
Polonia

• PACT- Parteneriat pentru Acțiune Comunitară și 
Transformare

• Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina

• Parcul Natural Persina, Bulgaria

• Parcul Natural Porțile de Fier

• Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

• Parcul Național Defileul Jiului

• Parcul Național Djerdap, Serbia

• Parcul Național Domogled, Valea Cernei

• Parcul Național Donau, Auen, Austria

• Parcul Național Retezat

• Parcul Național Semenic, Cheile Carașului

• Prefectura Preveza, Grecia

• Primăria Comunei Băiuț

• Primăria Gârcov, Olt

• Primăria Giuvărăști, Olt

• Primăria Groșii Țibleșului, Maramureș

• Primăria Islaz, Teleorman

• Primăria Mahmudia, Tulcea

• Provincia Rieti, Italia

• Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

• RPL Ocolul Silvic Pădurile Șincii RA

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

• Situl Natura 2000 Munții Țarcu

• Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest

• Slovak Union of Nature and Landscape Conservationist

• Universitatea Olomouc, Republica Cehă
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INFORMAţII
FINANCIARE

VENITURI
RON 6,340,173

CHELTUIELI
RON 6,281,969

Informații financiare

Venituri RON 

AM Bucuresti  1.552.039

Consiliul Județean Giurgiu   5.875

Coca Cola   43.243

FDSC   48.354

Fundația pentru Parteneriat   125.104

Garanti Bank   79.070

IKEA   890.928

Lafarge România   132.984

Rewilding Europe   232.518

Fundația MAVA   181.121

Orange   12.786

Prevederea 2%   52.984

Coaliția ONG   4.920

Propaganda Consulting   3.714

Agent Green   7.179

Donatori individuali   60.001

UE  1.474.892

UNEP   260.513

WWF-Germania   57.398

WWF International   387.019

WWF-Olanda   235.412

WWF-USA   423.994

Diferențe curs valutar   68.125

Total  6.340.173

Venituri încasate în 2011  5.197.525

Venituri încasate în 2010 pentru 2011  1.142.648

Total  6.340.173

Situațiile financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011 ale Asociației WWF-Pro-
gramul Dunăre-Carpați România au fost auditate de PricewaterhouseCoopers Audit SRL.

Venituri RON

Rețeaua WWF  1.103.823

Companii  1.162.725

Fundații. asociații   865.585

Agenții guvernamentale  1.552.039

Fonduri europene  1.474.892

Donatori individuali   112.985

Diferențe de curs valutar   68.125

Total  6.340.173

Cheltuieli RON

Proiecte de conservare  4.342.604

Comunicare și strângere 
de fonduri

  119.156

Cheltuieli administrative  1.685.800

Diferențe de curs valutar   134.409

Total  6.281.969

Excedent pentru proiecte 
de conservare

  58.204

1.78%
DONATORI INDIVIDUALI

23.26%
FONDURI EUROPENE

24.48%
AgENţII
gUVERNAMENTALE

1.07%
DIFERENţE DE CURS VALUTAR

17.41%
REţEAUA WWF

18.34%
COMPANII

13.65%
FUNDAţII, ASOCIAţII

26.84%
CHELTUIELI 
ADMINISTRATIVE

2.14%
DIFERENţE DE CURS VALUTAR

1.90%
COMUNICARE ȘI STRâNgERE 

DE FONDURI

69.13%
PROIECTE DE CONSERVARE

Situațiile financiare pentru anul 
încheiat la 31 decembrie 2011 ale 
Asociației WWF-Programul Dunăre-
Carpați România au fost auditate de 
PricewaterhouseCoopers Audit SRL.
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ECHIPA NOASTRă 

Magor Csibi -

Director de Program

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 Stanciu-
Bodean - Coordonator 
Regional Programe - 

Carpati, Păduri și Arii 
protejate

Echipa noastră

Luminița Tănasie -

Director de Program 
(concediu de maternitate)

Cristian Mititelu 
Răileanu- Specialist 

proiect Rewilding Europe
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Costel Bucur - 
Coordonator proiecte 

forestiere

Marius Turtică - 
Coordonator „Centrul 
de Informare pentru 

Certificare Forestieră”

Florentina Florescu - 
Coordonator proiect 

Natura 2000

Cristian-Remus Papp 
- Coordonator proiect 

Arii protejate

Carmen Sandu - 
Asistent proiect Arii 

protejate

Maria Mihul - 
Specialist Politici de 

Biodiversitate

Antoanela Costea - 
Asistent proiecte Arii 

protejate/Natura 2000 

Echipa noastră

Mihaela Nechifor- 
Specialist Achiziții

Adrian Hăgătiș - 
Coordonator proiect 
Rewilding Europe, 

Carpații Sudici
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Vlad Radu Grigore 
- Specialist proiecte 

forestiere - Maramureș

Horațiu Popa - 
Coordonator proiect 

Groșii Țibleșului 

Cătălina Murariu - 
Coordonator 

Educație

Dana Carataș - 
Coordonator comunicare 

și marketing

Ioana Bețieanu - 
Specialist comunicare

Edit Pop - 
Coordonator proiect 

Maramureș

Monia Martini - 
Coordonator Program 

Politici Verzi

Raluca Dan - Specialist 
dezvoltare rurală 

Alexandra Pușcaș 
- Asistent Program 

Maramureș

Echipa noastră
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Ioana Bușilă - 
Corporate relations 

Officer

Ioana Cenușă - 
Asistent comunicare 

și marketing

Anișoara Cișmașu - 
Manager financiar și 

administrativ

Raluca Nica - 
Specialist financiar

Florentina Gheorghiu 
- Asistent financiar și 

administrativ

Laura Gheorghiu - 
Specialist financiar

Alina Alexa - 
Specialist comunicare 

- Arii protejate/
Natura 2000

Echipa noastră
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1961

+100 

+5
+5.000

WWF a fost fondat
în 1961

WWF are peste 5 milioane 
de suporteri

WWF are peste 5.000 
de angajati în toată lumea

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

WWF în cifre

If there is no URL

With URL - Regular

OR

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.

De ce existăm

www.wwf.ro

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