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Î n 2019, două urgenţe de mediu majore 
la nivel global, cea climatică și cea a 
pierderii biodiversităţii, au fost dezbătute 

în publicaţii știintifice, foruri interguver-
namentale, Forumul Economic Mondial, 
declaraţii publice la nivel înalt, articole me-
dia. Mesajul a fost unul puternic: nu putem 
vorbi despre un viitor prosper și sănătos 
pentru oameni pe o planetă destabilizată 
climatic, cu resurse supraexploatate, tere-
nuri degradate, păduri distruse.
Acest mesaj ne face mai conștienţi de 
impactul pe care modelul economic al so-
cietăţii noastre îl are asupra naturii și de 
relaţia directă dintre sănătatea oamenilor 

și cea a naturii, de urgenţa cu care de-
cidenţii politici trebuie să ia măsurile 
necesare pentru a echilibra balanţa.
Focusul nostru în 2019 a fost să acţionăm 
la toate nivelurile posibile pentru conser-
varea pădurilor, a apelor dulci și a speciilor 
sălbatice. Am semnalat probleme, am 
propus modificări legislative, am iniţiat 
campanii de conștientizare și petiţii, am 
propus soluţii și măsuri concrete. Scopul 
nostru a fost să arătăm că e nevoie să 
lucrăm cu natura și nu împotriva ei, și să 
continuăm să demonstrăm eficienţa solu-
ţiilor bazate pe natură, integrate cu nevoile 
comunităţilor locale în proiectele pe care 
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Mihai Stănescu, 
Board Member 

WWF CEE

O are căprioara a trecut șoseaua? 
Sau omul a tăiat drum prin 
pădure?

Noi, echipa WWF-România, am 
depus și depunem în continuare 
toate eforturile pentru a proteja na-
tura ţării noastre. Mai mult decât 
oricând, devine evident că și natura 
poate proteja umanitatea de dezas-
tre până acum greu de imaginat. 
De aceea, vă invităm să vedem 
împreună cum ne putem salva cele 
mai de seamă bogăţii, aflate într-o 
completă interdependenţă: viaţa 
umană și sănătatea planetei.

le implementăm în Maramureș, Podișul 
Hârtibaciului, Carpaţii de sud - vest, în 
lungul Dunării și Delta Dunării.
Mulţumim susţinătorilor noștri, partene-
rilor, tuturor celor care ne-au stat alături 
și ne-au motivat și inspirat în activitatea 
noastră.
Lansarea Pactului Verde European cu 
ţinte ambiţioase pentru clima și biodi-
versitate este o oportunitate pentru a 
cere în 2020 în România politici publice 
și acţiuni ambiţioase cu impact benefic 
pentru oameni și natură. Acesta va fi pi-
lonul central al activităţii noastre și doar 
împreună putem ridica ștacheta. © iStockphoto.com
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DE LA FIRUL IERBII, LA AUTORITĂŢI 
ȘI COMPANII – ÎMPREUNĂ, PENTRU 
OAMENI ȘI NATURĂ

•OPRIREA EXPLOATĂRII 
ȘI COMERCIALIZĂRII 
NESUSTENABILE A FLOREI 
ȘI FAUNEI SĂLBATICE

•SUSŢINEREA POPULAŢIILOR 
VIABILE

•PROTEJARE 30%
•GESTIONAREA DURABILĂ 
A CEL PUŢIN 20%

•RECUNOAȘTEREA DREPTURILOR 
LEGATE DE PĂMÂNTURILE 
POPULAŢIILOR INDIGENE

ZERO 
PIERDERE A 

HABITATELOR 
NATURALE

ZERO 
EXTINCŢII 
CAUZATE 

DE OM

ÎNJUMĂTĂŢIREA 
AMPRENTEI 
ECOLOGICE A 

PRODUCŢIEI ȘI 
A CONSUMULUI

LEGĂMÂNT PENTRU PĂMÂNT

PROBLEMELE ŢINTELE
„ZERO-ZERO-JUMĂTATE”

SOLUŢIILE

· TRANZIŢIA LA PRACTICI 
SUSTENABILE: 
INFRASTRUCTURĂ, 
AGRICULTURĂ, PESCUIT, 
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

BENEFICIILE

APĂ PENTRU 
9 MILIARDE

DIVERSITATEA 
VIEŢII

HRANĂ PENTRU 
9 MILIARDE

OPRIREA ȘI INVERSAREA DECLINULUI BIODIVERSITĂŢII PENTRU A PROTEJA ȘI REFACE NATURA PÂNĂ ÎN 2030, 
ÎN BENEFICIUL OAMENILOR ȘI AL PLANETEI, ÎN SPRIJINUL OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ.

Reșiţa

București

Brașov

Baia Mare

Cluj Napoca

DISTRUGEREA MASIVĂ 
A HABITATELOR NATURALE

PIERDEREA ÎN MASĂ 
A SPECIILOR ȘI A 

DIVERSITĂŢII VIEŢII

SISTEME DE PRODUCŢIE 
NEDURABILE. 

CONSUM NESUSTENABIL 
AL RESURSELOR NATURALE

CLIMĂ 
STABILĂ

BUNA CALITATE 
A VIEŢII
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În contextul unei crize fără precedent privind 
pierderea naturii, avem fiecare responsabilitatea 
morală de a conserva diversitatea vieţii pe Pământ. 

Dar, conservarea naturii nu este numai o problemă 
de moralitate – este extrem de importantă pentru 
dezvoltarea umanităţii. 
Dacă este gestionată bine și durabil, natura 
reprezintă cheia prosperităţii noastre. În fiecare an, 
servicii ecosistemice în valoare de aproximativ 125 
de trilioane $ sunt furnizate economiei mondiale 
prin apa potabilă, apa pentru procesele industriale, 
prin alimente, aer curat, absorbţia căldurii, solul 
fertil și pădurile și oceanele care absorb dioxidul 
de carbon. Gestionarea schimbărilor climatice 
și a declinului naturii reprezintă astfel o urgenţă 
socială, dar și economică.
Din 2006 lucrăm în România pentru protejarea 
mediului sălbatic din Munţii Carpaţi și din lungul 
Dunării, alături de comunităţi locale, voluntari, 
autorităţi, de mediul academic și companii. 
Contribuţia fiecăruia a însemnat enorm pentru 
protejarea pădurilor, râurilor, urșilor, zimbrilor sau 
sturionilor, domeniile prioritare pentru WWF. 
Astfel, la final de 2019, când tragem linie, putem 
spune că: avem 1000 de sturioni în plus, în Dunăre, 
am salvat 13 pui de urs orfani și am eliberat în 
sălbăticie alţi 7, iar zimbrii sălbatici din România 
sunt cu 11 mai mulţi graţie eforturilor de conservare 
din Carpaţii de Sud-Vest. În plus, după o luptă de 
doi ani de zile putem în sfârșit să zicem că am reușit 
să #protejămapa, alături de 375.000 de cetăţeni 
europeni care au votat pentru menţinerea Directivei 
Cadru Apă. Iar împreună cu 35.000 de susţinători 
WWF am reușit să înclinăm balanţa încât Legea 
Vânătorii să nu dea undă verde vânării la urs pentru 
următorii 5 ani. Tot alături de iubitorii de natură 
din România am început și să salvăm 700.000 de 
hectare de pădure pe care specialiștii le numesc 
păduri cu valoare ridicată de conservare și vom 
continua și în 2020. Și împreună cu artiști, designeri 
și antreprenori am îndrăznit să visăm la o 
lume unde culorile naturii nu sunt 
#culoripecalededispariţie. Vă 
mulţumim!

Tulcea

HARTA PROIECTELOR 
ȘI A BIROURILOR 
WWF-ROMÂNIA

Păduri virgine/ FSC

Reconstrucţie ecologică
Cazuri / intervenţii 
microhidrocentrale
PCA 
(Prority Conservation Area)

Zimbri

Urși

Sturioni

Lupi
Coridoare ecologice /
infrastructură rutieră

© Andrija Vrdoljak / WWF
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S turionii au apărut acum 200 de milioane de 
ani și, până în secolul XIX migrau pe Dunăre 
până în Germania și erau o sursă de trai pentru 

numeroase comunităţi. Noi lucrăm de peste 10 ani 
pentru a proteja și reface populaţiile de sturioni, 
abordând factorii care pun în pericol aceste specii, 
de la comerţul ilegal cu caviar, până la refacerea 
coridoarelor de migraţie.
Una dintre reușitele din 2019 este repopularea cu 
peste 1000 de exemplare de nisetru, provenite de 
la o fermă piscicolă din Tulcea, ce au fost eliberate 
în Dunăre pentru a conserva specia, extrem de 
periclitată. Exemplarele eliberate în Dunăre au 
fost marcate, astfel încât să poată fi identificate 
la o viitoare recapturare în vederea studiilor de 
specialitate. Această metodă permite colectarea 
de informaţii despre succesul efortului de repopu-
lare, starea populaţiei sălbatice, starea mediului 
natural și, nu în ultimul rând, în cazul speciilor 

STURIONI
MAI MULŢI STURIONI ÎN DUNĂRE, DATORITĂ 
EFORTURILOR DE REPOPULARE

Peste 1000 de pui de nisetru 
au fost eliberaţi în Dunăre

migratoare, despre existenţa și funcţionalitatea 
coridoarelor ecologice.
„Fragmentarea cursurilor de apă prin structuri 
transversale de genul barajelor hidroelectrice sau 
măsurilor de prevenire a inundaţiilor reprezintă 
o ameninţare reală la adresa populaţiilor de 
pește, dacă ele nu mai sunt în măsură să ajungă la 
habitate importante precum locuri de reproducere, 
de hrănire sau de iernare” – Cristina Munteanu, 
Manager proiect, WWF-România.
Managementul transfrontalier și acţiunile de 
reconstrucţie a coridoarelor de migraţie, precum și 
popularea cu specii indigene, devin astfel esenţiale 
în procesul de refacere a unei populaţii autonome. 
Evenimentul de la Isaccea a fost organizat în cadrul 
proiectului MEASURES, proiect co-finanţat de 
Uniunea Europeană (FEDR, IAP). Pentru mai multe 
detalii, vă invităm să vizitaţi pagina proiectului: 
www.interreg-danube.eu/measures.
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© Jiri Bohdal / WWF-România

Î n ciuda interdicţiei la pescuit în vigoare până 
în 2021, în preajma braţelor Dunării pescuitul 
ilegal și comerţul ilegal de continuă, „pescarii de 

pe marginea drumului” având un renume pentru 
asta. De altfel, din datele oficiale ale Inspectoratului 
General al Poliţiei de Frontieră, în primele 9 luni ale 
anului 2019 au fost confiscate sau ridicate în vederea 
stabilirii provenienţei 9,3 kg de sturion. 
În proiectul LIFE 4 Danube Sturgeons lucrăm 
cu reprezentanţi a trei grupuri-ţintă: autorităţi 
legale, membri ai comunităţilor de pescuit și 
comercianţi cu amănuntul, pentru a îmbunătăţi 
condiţiile sturionilor din Dunăre. Astfel, am 
derulat o investigaţie sub acoperire în magazine, 
restaurante, pieţe, la vânzători ambulanţi și ferme 
de sturioni din România, pentru a cumpăra caviar 
și carne de sturion. Ancheta a avut loc în perioada 
octombrie 2016 – octombrie 2018, concentrându-se, 
în special, pe perioadele în care cererea sau oferta 
ating cote maxime (spre exemplu, în timpul migraţiei 
de primăvară și toamnă pentru caviarul sălbatic, 
Crăciunul și Anul Nou). Mostrele au fost obţinute de 
la furnizori și li s-a efectuat o analiză ADN pentru 
a determina specia și analize de izotopi pentru 
stabilirea originii (W/Wild/Sălbăticie și C/Culture/ 
Acvacultură). 
Pe lângă confirmarea faptului că încă există comerţ 
ilegal cu sturioni (o mostră de caviar și 12 de carne 
au provenit de la sturioni sălbatici), cercetarea ne-a 
mai arătat că etichetarea produselor e de multe ori 
greșită (nu sigilează containerul primar și/sau nu 
conţin caviar din specia sau ţara menţionată 
pe etichetă) și încă se vând produse 
care provin de la alte specii 
(somn, șalău de Nil), 
drept carne de 
sturion.

44 de mostre de caviar și carne de sturion 
analizate ADN, din supermarketuri, pieţe, 
restaurante, ferme și de la vânzători 
ambulanţi

CERCETARE WWF: PROBELE 
ADN CONFIRMĂ CĂ ÎNCĂ EXISTĂ 
PESCUIT ȘI COMERŢ ILEGAL DE 
STURIONI SĂLBATICI, ÎN ROMÂNIA
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C u toţii avem nevoie de apă pentru a supravieţui. 
Dar fără râuri sănătoase, lacuri și zone umede, 
nu există apă. Sursele de apă ale Europei sunt 

protejate de legislaţia UE – Directiva Cadru pentru 
Apă (DCA), de aceea anunţul Comisiei Europene 
reprezintă un succes important pentru noi toţi. 
Acesta vine la finalul unui proces de evaluare 
(fitness check) a DCA  ce a durat doi ani și a inclus 
o consultare publică la care a participat în 2018 un 
număr impresionant de oameni - peste 375.000, 
datorită campaniei WWF #ProtejeazaApa care 
a facilitat procesul. Rezultatele acestui proces 
evidenţiază faptul că întârzierea în atingerea 
obiectivelor a fost cauzată „în mare parte de 
finanţarea insuficientă, implementarea lentă și 
integrarea insuficientă a obiectivelor de mediu în 
politicile sectoriale și nu din cauza unei deficienţe 
în legislaţie (n.r. în DCA)”. Este important ca statele 
membre, guvernele, companiile să depună toate 
eforturile pentru atingerea obiectivelor DCA până în 
2027.  Dar mai este mult de lucrat în acest sens: 60% 
din apele de suprafaţă ale UE nu sunt sănătoase, 
nerespectând standardele DCA.
Beneficiile pe care oamenii și natura le primesc de la 
râuri, lacuri și zone umede sănătoase sunt esenţiale 
pentru a atinge obiectivele principale ale Pactului 
Verde European. De la rolul extrem de important 
în procesul de adaptare la schimbările climatice 
și la protejarea biodiversităţii, până la furnizarea 
resurselor pentru sistemele alimentare sustenabile 
și economii înfloritoare, o DCA puternică formează 
fundaţia necesară pentru a proteja toate beneficiile 
oferite de ecosistemele de apă dulce sănătoase.

APE
VEȘTI FOARTE BUNE PENTRU APE: 
DIRECTIVA CADRU PENTRU APĂ NU 
VA FI SLĂBITĂ

Obiectivele directivei trebuie atinse 
până în 2027, în contextul în care 
60% din apele de suprafaţă ale UE 
nu sunt sănătoase

© Daniel Petrescu / WWF-România
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T oate pădurile sunt valoroase. Iar din totalul de 
7 milioane de ha de pădure ale României, cel 
puţin 10% sunt extrem de valoroase, deoarece 

adăpostesc specii grav ameninţate cu dispariţia și 
au un rol critic în protejarea comunităţilor locale. 
Sunt peste 700.000 de hectare de pădure pe care 
specialiștii le numesc păduri cu valoare ridicată de 
conservare. Dintre acestea, WWF a identificat până 
acum peste 32.500 ha, dar ne dorim să facem mult 
mai mult. Identificarea satelitară a pădurilor care 
reprezintă ecosisteme rare, mergând în teren să 
validăm aceste zone și asigurandu-ne că se aplică 
toate procedurile necesare.
După identificarea valorilor acestei păduri, pentru 
ca ele să fie protejate pe termen lung, se vor interzice 
orice fel de lucrări care le-ar putea afecta. În plus, 
experţii WWF se vor asigura, contribuind cu resurse 
și cunoștinţe tehnice, că localnicii vor beneficia în 
continuare de serviciile oferite de pădurile valoroase. 
Primele 100 de hectare astfel protejate vor 
reprezenta un prim exemplu și vor deschide drumul 
către salvarea tuturor celor 700.000 de hectare de 
păduri valoroase.

ÎMPREUNĂ SALVĂM 
PĂDURILE VALOROASE 

ALE ROMÂNIEI

WWF își propune să aducă împreună 
20.000 de oameni pentru a salva o 
zonă-pilot de 100 de ha de pădure cu 
valoare ridicată de conservare

ÎMPREUNĂ SALVĂM 700.000 
DE HECTARE DE PĂDURI 

DIN ROMÂNIA

© James Morgan / WWF
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PĂDURI: 
VIZIUNE 2020

TEHNOLOGII NOI PENTRU STOPAREA 
TĂIERILOR ILEGALE: AMPRENTA 
UNICĂ A CAMIONULUI

WWF propune monitorizarea la ieșirea 
din pădure a lemnului ca soluţie pentru 
siguranţa pădurarilor și protejarea 
pădurilor

În România anului 2019, sistemul de control și 
cel de valorificare a masei lemnoase este același 
ca înainte de 1989. „Acum înţelegem că sistemul 

bazat pe marcarea și paza arborilor în pădure nu este 
soluţia. Din contră, este parte a problemei,  pentru 
că impune paza a miliarde de arbori în pădure, iar ca 
măsură de control găsirea de cioate nemarcate în 7 
mil. ha”, spune Radu Melu, coordonatorul naţional al 
departamentului Păduri la WWF-România.
Tăierile ilegale sunt încă o problemă în România. 
Cauzele sunt multiple. Măsurile actuale de control 
deschid tot felul de portiţe - cum ar fi transportul 
dublu cu aceleași acte sau supraîncărcarea 
camionului cu lemn. Metodele de calcul ale volumului 
de masă lemnoasă sunt numeroase și au o marjă de 
eroare acceptată legal de peste 20%. Iar verificările se 
fac fie în pădure, în cele 7 milioane de hectare cât are 
România, fie în sutele, miile de puncte de prelucrare. 
Dar putem opri acest fenomen. Măsurătorile se pot 
realiza la punctul declarat de intrare în piaţă, la drum 
auto, de către o singură persoană, cu ajutorul unui 
sistem care să scaneze transportul de lemn, generând 
o „amprentă grafică a transportului” care să fie 
înregistrată în SUMAL – Wood tracking. Această 
amprentă unică va face imposibilă adăugarea de 
marfă în camion sau utilizarea actelor pentru mai 
multe transporturi. 
Acest concept se regăsește Viziunea 2020 – 2030 
de dezvoltare a politicilor forestiere din România, 
plan dezvoltat și propus de WWF alături de mediul 
academic, ONG-uri, autorităţi și reprezentanţi din 
industria lemnului. © James Morgan / WWF
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Odată cu începerea sezonului uscat, în luna august, 
incendiile naturale reprezintă un fenomen obișnuit 
în Amazon. Dar scara și intensitatea totală a celor 

din 2019 au fost însă excepţionale, transformând 
incendiile într-o criză fără precedent din punct de 
vedere social, economic și de mediu. Peste 30.000 de 
incendii au fost detectate doar în luna august - o creștere 
de 196% faţă de august 2018. Aceste incendii sunt un 
rezultat direct al defrișărilor tot mai ample pentru 
a pregăti terenurile pentru creșterea bovinelor sau 
agricultură. Slăbirea politicilor de mediu și a capacităţii 
de aplicare a legii în Brazilia, fac ca incendii pornite 
ca ilegale să nu fie, în cea mai mare parte, verificate de 
guvernul brazilian.
Am pierdut deja aproximativ 20% din Amazon. 
Se consideră că punctul critic se situează între 20-25% 
pierderi din suprafaţa împădurită, care ar duce la 
uscarea părţilor sudice și estice ale pădurii tropicale și 
transformarea lor într-o savană.
Amazonul este un ecosistem unic și de neînlocuit. Este 
cea mai mare pădure tropicală și cel mai extins sistem 
fluvial de pe planetă. Deși reprezintă doar 1% din 
suprafaţa planetei, 10% din speciile lumii locuiesc în 
cele 6,7 milioane de km2 de pădure amazoniană care 
se întind pe nouă ţări din America de Sud: în principal 
în Brazilia, dar și Bolivia, Columbia, Ecuador, Guyana 

AMAZON
REZULTAT DIRECT AL DEFRIȘĂRILOR: 

INCENDII FĂRĂ PRECENDENT ÎN AMAZON

Franceză, Guyana, Peru, Surinam și Venezuela. 
Amazonul este și un element critic pentru bunăstarea 
umană. Oferă nenumărate servicii ecosistemice, cum 
ar fi reglarea climei și a ciclului hidrologic al planetei 
care susţin securitatea alimentară, resursele de apă 
și energie ale regiunii și ale lumii. Această comoară 
naturală găzduiește 34 de milioane de oameni, 
incluzând peste 350 de grupuri indigene, dintre care 
unele sunt în izolare voluntară.
WWF a derulat în 2019 mai multe campanii 
de strângere de fonduri, la nivel internaţional, 
pentru a aujuta comunităţile locale și natura să facă 
faţă crizei și pentru recuperare post-incendiu. În 
plus, WWF lucrează de mai mult timp în regiune 
pentru a combate factorii care duc la defrișări, de la 
stoparea tăierilor ilegale și exploatarea nesustenabilă 
a pădurilor, la îmbunătăţirea practicilor agricole 
pentru culturile de soia și crescătorii de vite, până la 
prevenirea fragmentării habitatelor de infrastructuri 
rutiere sau baraje hidroenergetice care nu respectă 
standarde de mediu. 
De asemenea, la nivel european, am solicitat Comisiei 
Europene să propună o legislaţie care să creeze 
cadrul prin care consumatorii europeni să poată 
evita produse provenite din defrișări sau conversie a 
pădurilor la terenuri agricole.

© WWF-Brasil
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P entru specia urs, anul 2019 a fost unul de 
cotitură. Cu sprijinul susţinătorilor noștri, la 
final de an am reușit să înclinăm balanţa și să-i 

convingem pe deputaţi să respingă un amendament 
periculos la Legea Vânătorii. Acesta ar fi dat undă 
verde vânării la urs în perioadele prevăzute de lege, 
pentru următorii 5 ani. 
Petiţia cu cele 35.000 de semnături, scrisorile 
care au invadat căsuţele de e-mail ale deputaţilor 
și mesajul fără echivoc transmis de Comisia 
Europeană la solicitarea WWF au dat o mare 
greutate acţiunilor noastre de lobby pe lângă 
Ministerul Mediului și în comisiile din Parlament. 
În luna decembrie, după o lună și jumătate de 
campanie a WWF și în pofida unor acţiuni de lobby 

INTERVENŢIE PROMPTĂ ȘI MĂSURI 
DE PREVENŢIE, NU VÂNĂTOARE!

puternice pro-vânătoare, Camera Deputaţilor a 
respins această prevedere.
Pe tot parcursul anului 2019 am întreţinut o 
comunicare intensivă cu factorii de decizie pentru 
a promova un management modern al speciei și 
al conflictelor om-urs, bazat pe date și metode 
știinţifice. Vom fi în continuare cu ochii pe Ministerul 
Mediului pentru a vedea în ce mod va fi înţeleasă 
prevenirea conflictelor om-urs. Vom insista pentru 
implementarea reală, la nivel naţional, a măsurilor de 
prevenţie, în paralel cu operaţionalizarea sistemului 
de intervenţie în situaţii de urgenţă, pentru a proteja 
atât oamenii, cât și animalele.
Eforturile noastre continuă prin două proiecte – 
LIFE EuroLargeCarnivores și „Graniţe deschise 
pentru fauna sălbatică în Carpaţi” – dedicate 
convieţuirii om-carnivore mari, monitorizării, 
identificării și securizării reţelei de coridoare 
ecologice transfrontaliere.

URȘI
© Alessandro Sgro / WWF
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ORFELINATUL DE URȘI 
DEVINE BEAR AGAIN

13 pui de urs salvaţi în 2019 
la Orfelinat, iar cei 7 din 2018 
cutreieră Munţii Hășmaș în voie

L a 15 ani de la înfiinţare și peste 150 de pui de urs 
care au primit a doua șansă la o viaţă normală în 
sălbăticie, Orfelinatul de urși și-a schimbat denu-

mirea. Astfel s-a născut Bear Again*. Dar dacă haina 
s-a schimbat, peripeţiile au rămas la fel de multe. 
Primii pui de urs din generaţia 2019 au ajuns la 
Orfelinat în martie și au continuat să vină până în 
toamnă. De obicei după luna iulie nu mai acceptăm 
urși noi la orfelinat, pentru că sunt prea mari pentru 
a se acomoda, dar am făcut o excepţie, pentru că au 
fost toate cazuri speciale.
Toţi cei șapte pui din generaţia 2018 au fost eliberaţi 
la sfârșitul verii după ce au finalizat cu succes 
procesul de reabilitare. Eliberarea a fost una de tip 
soft, adică am deschis poarta ultimului ţarc, iar 
aceștia au început treptat să exploreze pădurile de pe 
lângă orfelinat, iar prin luna septembrie au dispărut 
complet din zonă.
Dar am avut parte și de provocări în 2019: a trebuit 
să reparăm constant gardurile electrice, din 
cauza furtunilor care au rupt mulţi arbori, pentru 
o perioadă am fost nevoiţi să hrănim urșii prin 
metoda veche, cărând cu cârca hrana, deoarece 
drona s-a stricat, iar vara am fost în alertă din cauza 
culegătorilor de ciuperci și fructe de pădure care 
uneori pot să deranjeze puii. Cea mai mare problema 
din 2019 a fost însă un urs mare din salbaticie, care 
a intrat în ţarcul puilor și a omorât 4 dintre ursuleţi 
după ce a rupt gardurile electrice. Așa că în timpul 
zilei am patrulat pe lângă ţarcuri pentru a proteja 
ceilalţi urși. După ce acest urs a plecat, lucrurile 
au revenit la normal, puii de urs rămași și-au săpat 
bârlog ca-n fiecare an, au intrat la somnul de iarna la 
sfârșitul lui decembrie. Le mulţumim celor care au 
susţinut Orfelinatul în tot acest timp și reamintim 
câţiva dintre cei care au ajutat la salvarea puilor în 
2018 Milvus Group, Vets4Wild și ICAS-Brasov.
*Noua identitate a fost creată de prietenii noștri de 
la Headvertising, cărora le mulțumim! Mai multe 
despre Bear Again puteți afla aici: bear-again.com© Gabriel Galgoczy/ WWF-România
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C onvieţuirea cu animalele sălbatice este un subiect 
important pentru noi, la WWF. Primul pas 
pentru o relaţie bună este să asculţi toate părţile 

implicate. Așa că la începutul primăverii, însoţiţi 
de câţiva jurnaliști, am organizat o sesiune de „wolf 
howling” sau „hăulit” pentru a monitoriza populaţia 
de lupi din Munţii Apuseni. 
Lupii răspund de obicei simulărilor de urlet de 
lup, cel mai adesea în perioadele de împerechere 
sau atunci când îi învaţă pe pui cum să-și apere 
teritoriul. Așa că „hăulitul” este una dintre cele mai 
bune metode pentru a estima numărul haitelor, 
precum și prezenţa adulţilor și a puilor într-o 
anumită zonă, completând informaţiile furnizate de 
alte metode. Sesiunile de „hăulit” încep la lăsarea 
serii și se repetă de mai multe ori, până la miezul 
nopţii. În fiecare punct ales, expertul emite cu o 
portavoce serii de urlete de lup înregistrate timp de 
10 - 26 de secunde, la un interval de câte 2-3 minute, 
până la obţinerea unui răspuns. În cazul în care 
nu obţin niciun răspuns, experţii în monitorizare 
caută alte informaţii pentru a stabili prezenţa haitei, 
precum urme în zăpadă sau alte indicii.
Pentru jurnaliștii invitaţii de WWF, sesiunea de 
wolf howling a fost o ocazie unică de a asculta vocea 
animalelor sălbatice. În compania experţilor, lăsând 
în urmă poveștile cu Scufiţa Roșie și Lupul cel rău, 
pentru a asculta povestea naturii din rândul din faţă. 
A fost totodată o ocazie pentru ei să perceapă reac-
ţiile  de uimire, de teamă sau ghidate de prejudecăţi 
oamenilor din jur – aceleași sentimente care adesea 

duc la decizii cu un impact negativ asupra animalelor 
sălbatice. 
Cunoașterea habitatului lupilor a fost doar introdu-
cerea în povestea despre convieţuirea om-carnivore 
mari. A doua zi, jurnaliștii l-au cunoscut pe Doru 
și pe stâpânii lui – ciobani din Bucova, judeţul 
Caraș-Severin. Doru este unul dintre câinii din rasa 
Ciobănesc Carpatin ce au fost donaţi familiei Alboni 
de către organizaţia Flora and Fauna International 
(FFI). Această rasă este considerată cea mai eficien-
tă armă pentru protecţia turmelor de oi, deoarece 
Ciobănescul Carpatin nu latră decât dacă nasul lui 
extrem de fin simte prezenţa animalului sălbatic care 
ar putea ameninţa turma. În acel moment, câinele se 
duce să confrunte direct ursul sau lupul, ţinându-l 
astfel departe de turmă. „De când îi avem pe Doru și 
Prada nu am mai pierdut nicio oaie. Este o protecţie 
de 100%, ceea ce e o mare realizare”, ne spune cioba-
nul Cosmin, purtând cu mândrie cojocul de oaie și 
clopul tradiţional al ciobanilor.
Povestea lor este doar unul dintre exemplele pozitive 
că putem trăi în armonie cu natura sălbatică. Ei 
ne motivează să continuăm să promovăm, dar și 
să desfășurăm activităţi demonstrative precum 
instalarea de garduri electrice sau donarea de câini 
specializaţi de pază și apărare, în cadrul proiectuluI 
LIFE EuroLargeCarnivores. Aplicarea acestor 
măsuri adecvate pentru protecţia animalelor, 
precum și menţinerea lor în bună stare, poate 
asigura o coexistenţă bună pe termen lung între 
comunităţile locale și carnivorele mari.

„INTERVIU CU LUPII” 
ÎN MUNŢII APUSENI

LUPI
© Wild Wonders of Europe / Sergey Gorshkov / WWF
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11 exemplare au fost integrate cu succes 
în sălbăticie în 2019, în două etape: 
una în iunie și una în septembrie

CREȘTE NUMĂRUL ZIMBRILOR 
LIBERI DIN MUNŢII ŢARCU

D acă acum câţiva ani erau mai rari decât 
rinocerul negru, acum, mulţumită eforturilor 
de conservare, populaţiile de zimbru (Bison 

bonasus) din întreaga Europă sunt în creștere. 
Zimbrii aduși din Germania și de la centrul 
de reproducere din cadrul Grădinii Zoologice 
Hunedoara au ajuns cu bine în Munţii Țarcu, în 
vecinătatea comunei Armeniș. Exemplarele au fost 
selectate atent, pe criterii legate de genetică, vârstă, 
management în așa fel încât să aibă șanse crescute 
de acomodare și reproducere în noul mediu.
În sesiunile de monitorizare rangerii proiectului  
Life Bison au observat 8 pui de zimbru din acest an. 

„Este un semn bun pentru extinderea populaţiei de 
zimbri sălbatici și creșterea biodiversităţii ca urmare 
a modelării peisajului într-unul mozaicat, benefic 
altor specii de animale și plante”, - Daniel Hurduzeu, 
Ranger în Măgura Zimbrilor, Armeniș.
Începând cu anul 2014, programul de reintroducere 
a zimbrilor, în curs de desfășurare de către 
Rewilding Europe și WWF-România, este cea 
mai mare încercare de acest gen din Carpaţii 
Meridionali. Acum sunt peste 54 de exemplare în 
ambele zone de proiect, mai exact în zona comunei 
Armeniș, judeţul Caraș-Severin și în vecinătatea 
comunei Densuș, judeţul Hunedoara.

ZIMBRI

© Daniel Mirlea / WWF-România
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APROAPE 250.000 DE CETĂŢENI 
EUROPENI AU SUSŢINUT 
ADOPTAREA GHIDULUI ALBINEI

M ere, piersici, prune, pere, fructe de pădure, 
vinete, fasole, ceapă, varză, toate depind de 
insectele polenizatoare. La fel și culturi mai 

exotice,  cum sunt cele de cafea, cacao, migdale și alte 
seminţe. Importanţa polenizatorilor și necesitatea 
protejării lor vin nu numai din producţia de hrană, 
ci și din faptul că aceștia contribuie și la obţinerea 
de remedii (ex. polenul, extracte din plante) și fibre, 
ţin sub control insectele dăunătoare culturilor și 
oferă mijloace de trai pentru comunităţile rurale și 
venituri considerabile pentru ţările producătoare de 
miere, de pildă. Conform datelor Comisiei Europene, 
UE este pe locul doi în lume la producţia de miere, 
iar România este pe locul întâi între ţările UE și pe 
locul cinci între ţările exportatoare în afara Uniunii. 
Cu toate acestea, România a cerut an de an derogări 
pentru tratarea seminţelor cu neonicotinoide, aceste 
substanţe toxice pentru albine, în campaniile de 
primăvară, și a susţinut folosirea lor și în 2018 - când 
alte ţări din UE au sprijinit propunerea CE de a le 
interzice complet (substanţele fiind interzise apoi din 
vara lui 2018).
De aceea am trimis poziţia noastră Ministerului 
Mediului și Ministerului Agriculturii, solicitând 
reprezentanţilor României să susţină adoptarea 
integrală a Ghidului Albinei (Ghidului de 
evaluare a riscurilor folosirii pesticidelor asupra 
polenizatorilor). În plus, am solicitat angajamente și 
măsuri ferme pentru a opri declinul polenizatorilor 
și al serviciilor de mediu pe care aceștia le oferă, 
inclusiv elaborarea unei strategii naţionale pentru 
conservarea insectelor polenizatoare.
În același timp am încurajat cetăţenii români să 
susţină această decizie prin semnarea petiţiei 
europene creată cu această ocazie, susţinută la noi 
în ţară de ROMAPIS - Federaţia Asociaţiilor Apicole 
din România.

Polenizatorii produc beneficii 
de 235-577 miliarde dolari/an 
în recolte agricole, însă sunt în 
declin consolidat la nivel global

POLITICI 
PUBLICE

© Ola Jennersten / WWF-Sweden
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C onectivitatea ecosistemelor este esenţială pentru 
supravieţuirea speciilor.  Dar, pe măsură ce 
habitatele naturale se micșorează și sunt tăiate de 

drumuri care le fragmentează, coliziunile mașinilor 
cu animale sălbatice devin din ce în ce mai 
frecvente. În acest context, în ultimii doi ani ne-am 
concentrat eforturile pentru a crea și publica cel mai 
cuprinzător Ghid cu soluții tehnice pentru pasaje de 
faună peste și sub autostrăzi și căi ferate. 
Acesta a fost realizat în cadrul unui grup de lucru 
alcătuit din cei mai importanţi actori la nivel 
naţional în domeniile mediu-transport, printre 
care: Ministerul Transporturilor și Ministerul 
Mediului, CFR și CNAIR.
Ghidul face o trecere minuţioasă prin diferite 
tipuri de regiuni geografice, specii și cerinţe ale 
acestora cu privire la impactul infrastructurii 
de transport. Mai mult, detaliază etapele 

UN GHID DE TRANSPORT PENTRU 
DRUMURI MAI SIGURE PENTRU 
OAMENI ȘI ANIMALELE SĂLBATICE

administrative din procesul de pregătire 
a investiţiilor din infrastructură specifice 
contextului românesc. Urmează măsuri 
tehnice detaliate pentru evitarea și reducerea 
impactului drumurilor asupra naturii. Acolo unde 
impactul nu poate fi evitat, se folosesc măsuri 
de compensare, de asemenea cuprinse în Ghid. 
Înainte de a fi propuse dar și după realizarea 
soluţiilor pentru conectivitate, se impune o 
monitorizare a speciilor și a activităţii acestora pe 
teren, pentru care Ghidul vine cu soluţii.
Dacă vor fi implementate, aceste soluţii  vor 
crește siguranţa deplasării atât pentru animalele 
sălbatice, cât și pentru oameni. Ghidul face parte 
dintr-un pachet de soluţii și instrumente lansate 
în cadrul conferinţei proiectului TRANSGREEN. 
Acesta susţine dezvoltarea unei reţele naţionale de 
transport eficientă și cu impact de mediu redus.

© Compania Națională de Autostrăzi a Republicii Slovace
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CULORI PE CALE DE DISPARIŢIE - 
BIODIVERSITATEA DISPARE ȘI, ODATĂ CU EA, 
DISPAR CULORILE DIN VIAŢA NOASTRĂ

D e Ziua Mediului, în 2019 am lansat campania 
Culori pe cale de dispariție, o platformă 
care să aducă împreună cât mai multe 

comunităţi, artiști și branduri într-un efort 
comun de conștientizare și strângere de fonduri 
pentru protejarea biodiversităţii din România. 
Practic oricine putea să adopte o paletă de 
#culoripecalededispariţie inspirate de speciile 
și ecosistemele aflate în pericol în România, 
susţinând astfel proiectele noastre de conservare. 
Cum dispare culoarea din natură? Culorile 
de care ne bucurăm zi de zi ne sunt oferite de 
diversitatea biologică de pe planetă, dar ele 
sunt #culoripecalededisparitie. Raportul 

Planeta Vie 2018 ne spune că am pierdut 60% 
din populaţiile speciilor sălbatice de vertebrate 
în doar 40 de ani. Și totuși, uitându-ne în jur, 
lumea pare încă plină de culoare. Chiar avem 
o problema? În 2016 am pierdut o treime din 
Marea Barieră de Corali. Cândva casă pentru mii 
de vieţuitoare, aceasta a devenit complet sterpă 
și albă, din cauză că temperatura oceanului a 
crescut prea mult. Dar și mai periculoase sunt 
schimbările care se întâmplă sub ochii noștri, 
încet, încet. Acestea nu sunt mereu vizibile, pentru 
că o culoare – verdele pădurii – este înlocuită cu 
o alta – galbenul lanurilor de rapiţă, necesare din 
ce în ce mai mult pentru a produce combustibil, 
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dar extrem de dăunătoare. Unele schimbări sunt și 
mai subtile, pentru că o nuanţă este înlocuită de o 
alta: pădurile tropicale sunt înlocuite cu specii de 
arbori care pot fi recoltate rapid. Două nuanţe de 
verde, din care însă numai una poate ocroti mii de 
vieţuitoare.
Cum s-au implicat business-urile și artiștii 
din România? Conștientizând importanţa 
culorilor sălbatice, Zăganu a adoptat culorile 
sturionului și astfel a luat naștere berea în ediţie 
limitată Sturionul - o parte dintre fondurile 
strânse astfel susţinând aceste specii. Pegas a 
adoptat culorile ursului brun, susţinând prin 
vânzările bicicletelor Strada 1 URS BRUN și 
Cutezător EV 2018 Orfelinatul de urși și celelalte 
proiecte de conservare ale WWF pentru ursul 
brun. Printoteca s-a alăturat campaniei ca 
official merch store. Linii de lână a creat o 
colecţie capsulă inspirată de culorile zimbrilor, 
Romanian Fairy Tales au creat semne de carte 
cu motive românești care să susţină apele, pădurile 
și zimbrii, iar în Playground cu Despot și Hefe 
a fost creat un playlist pentru zimbri.
Artiștii Maria Bălan, Robert Obert și John S. 
au adoptat paleta de culori a Pămantului și au 
creat la Street Delivery 2019 „Zidul culorilor 
pe cale de dispariţie”: un mural ce poate fi 
admirat pe strada Arthur Verona din București, 
care să ne reamintească faptul că, mai mult ca 
oricând, e necesar să acţionăm pentru a salva 
culorile naturii. Iar în iulie, NEVERSEA a 
devenit festival ambasador al campaniei, sub 
îndemnul #neverthrow încurajând 
oamenii să aibă grijă de mediul 
înconjurător, diminuând 
cantitatea de plastic 
din natură. 

© WWF-România
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P anda Labs este despre prototipuri curajoase 
pentru soluţii la scară largă, aliaţi și parteneri 
din industrii diverse și tehnologii noi. Panda 

Labs este echipa globală a WWF care împreună cu 
Impact Hub susţine inovaţia locală. România este 
una din cele 8 ţări unde creștem și testăm soluţii 
pentru natură și comunităţi, sub umbrela Panda 
Labs. 
Construim o comunitate descentralizată ghidată 
de către WWF și axată pe crearea unui ecosistem 
ultraperformant, dispusă să se implice pentru a 
genera soluţii noi la probleme de mediu, complexe 
și urgente. Folosim metodologii proprii de ideaţie, 
testare, validare și scalare. Construim prototipuri 
și ne-am angajat să explorăm noi idei, parteneriate 
și modele de finanţare pentru a ţine pasul cu 
schimbările constante care se petrec în natură și 
problemele sociale și de mediu care apar odată cu 
aceste schimbări. 
În România, activitatea Panda Labs s-a construit 
în 2019 având ca temă prioritară: Cum am putea 
noi să transformăm comunitățile locale 

WWF PANDA LABS - INOVAŢIE 
ȘI EXPERIMENTARE PENTRU 
NATURĂ ȘI OAMENI

în gardieni ai ecosistemelor naturale? 
Și ce a urmat, au fost trei ideaţii de proiecte 
din zone diferite: WeWilder (adresăm 
problema sustenabilităţii relaţiei dintre urban 
și rural cu activităţi în turism experienţial, 
co-working spaces și bucătării comunitare); 
Rețele antreprenoriale (adresăm 
creșterea economică a unei zone, privită ca un 
ecosistem de economie circulară în beneficiul 
comunităţilor și naturii sălbatice din zonă) și 
WildEye (ne ducem în linia întâi a factorilor de 
presiune asupra resurselor naturale și susţinem 
un comportament pozitiv pentru acţiuni care 
generează alternative pozitive).
Au fost alături de noi în 2019 oameni faini de 
peste tot din lume: localnici, Design Thinking 
Society, Bibi, College of Extraordinary 
Experiences, Muma lui Danu,  Synerby, Matei, 
EfDen, Charles X Michael și mulţi alţii. 
Mai multe despre proiectele Panda Labs la nivel 
naţional și global, precum și cum poţi să te 
alături comunităţii: pandalabs.do.

© WWF-România
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EDUCAŢIE
DE LA MUNTE PÂN’ LA MARE, ELEVI 
ȘI PROFESORI DEVIN AMBASADORI 
PENTRU NATURĂ ȘI SCHIMBARE

Profesorii din Brașov vor să dea aripi 
generațiilor schimbării

„Școli verzi” (www.scoliverzi.ro) este proiectul prin 
care, din 2015, formăm generaţiile schimbării. An 
de an aducem cursul de „Eco educaţie pentru Școli 
verzi” în școlile din România unde există profesori 
activi și dornici să predea acest opţional.
În luna mai 2019, un grup de profesori din Brașov 
ne-au invitat să le facem cunoștinţă cu esenţa 
cursului opţional și cu activităţile interactive cu 
care pot să predea eco-educaţia altfel. Am acceptat 
cu bucurie să pregătim profesorii dornici să predea 
opţionalul din anul școlar 2019-2020 și sperăm să 
primim invitaţii și din alte orașe.
Un astfel de atelier Școli verzi le aduce profesorilor 
cele mai noi informaţii știinţifice despre starea 
planetei, explorează soluţii legate de stilul nostru 
de viaţă și amprenta ecologică, experimentează 
activităţi inedite prin care conceptele abstracte 
devin ușor de înţeles, ca într-un joc – o joacă 
serioasă cu impact pozitiv pe termen lung.

Adolescenții din 5 comunități ale Dunării își 
canalizează energia către soluții pentru natură

Sfântu Gheorghe. Jurilovca. Galaţi. Borcea. 
Mahmudia. Ce au aceste localităţi în comun? 
Dunărea și adolescenţii energici care pun la cale 
proiecte pentru natură în Cluburile „Tineri Activi 
pentru Dunăre și Sturioni” (Cluburile TADS).
În luna August, tinerii s-au adunat în Tulcea la 
Academia TADS, evenimentul care pregătește 
tinerii lideri să-și mobilizeze colegii pentru natură. 
Însă deja din prima parte a anului (Ianuarie-Iunie), 
tinerii activi și-au răsuflecat mânecile la întâlnirile 
de Club și la evenimente majore legate de natură: 
au organizat evenimente locale la Galaţi și 
Jurilovca de Ora Pământului (30 martie), iar de 
Ziua Mediului (5 iunie) au dezvoltat proiecte în 
comunitate. Proiectele gândite de adolescenţi 
arată că și-au intrat în rolul de ambasadori pentru 
natură, ce pot gândi și acţiona prin forţe proprii. 
„Youth empowerment”, adică „puterea în mâinile 
tinerilor”, este viziunea noastră despre viitorul în 
care oamenii și natura trăiesc în armonie.

(Sir Peter Scott, fondator WWF)

Dacă vrem să salvăm Pământul, cea mai 
importantă misiune a noastră este să 
educăm.

© Scoli verzi © Scoli verzi

© Scoli verzi
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Datorită generozităţii donatorilor putem proteja 
natura sălbatică din România. Fie că lucrăm 
cu comunităţile, cu autorităţile sau direct pe 

teren, cu speciile valoroase (ex. zimbrii), susţinătorii 
WWF reprezintă o piesă importantă în mecanismul 
unui program de conservare. Prin generozitatea lor, 
lucrează cot la cot cu noi, în construirea unui viitor 
în care trăim în armonie cu natura, în care natura e 
parte din familia noastră.

DONATORII INDIVIDUALI
Activitatea noastră nu ar fi posibilă fără suportul 
și susţinerea iubitorilor de natură, ca tine. Sunt 
mai multe metode prin care poţi susţine proiectele 
noastre. Fie că adopţi simbolic un exemplar al 
speciilor valoroase din România, fie că faci o 
donaţie lunară  sau o donaţie unică sau că ne susţii 
redirecţionându-ne cei 3.5% din impozitul pe 
venit,  vrem să știi că îţi suntem recunoscători. Îţi 
mulţumim!
Suntem 2799, cei care contribuim fie lunar, fie 
punctual, la desfășurarea proiectelor WWF în 
România, înţelegând că sănătatea noastră depinde 
direct de sănătatea planetei!

https://sustine.wwf.ro/
Împreună suntem mai puternici!

CUM E SĂ FII FUNDRAISER WWF? 
„Îmi place să ajut oamenii să afle mai multe despre 
lumea în care trăiesc”.
Cum ai început?
Cum începe toată lumea. Mă așteptam să fie destul 
de greu, dar nu a fost așa pentru că oamenii sunt 

SUSŢINĂTORII 
NOȘTRI destul de implicaţi, iar dacă nu vor să vorbească au 

motive destul de întemeiate și își cer scuze. Nu te 
fac să te simţi rău prin refuzul lor.
Ce îţi place cel mai mult la jobul de fundraiser?
Îmi place echipa. Colegii sunt plini de viaţă și orice 
s-ar întâmpla, dacă vorbiţi cu noi trece tot. 
Ce impact simţi că ai?
Destul de mare. Oamenii spun că am fost drăguţă 
cu ei, se bucură că au aflat atâtea detalii și sunt 
motivaţi să caute mai multe informaţii. Te simţi 
mai împlinit când oamenii vorbesc cu tine și îţi 
acordă atenţie și, mai ales când salvezi ceva în 
timpul ăsta.
Ce ai învăţat de când ești fundraiser?
Să acord mai multă atenţie oamenilor, să nu îi 
ignor, să înţeleg când se grăbesc și problemele pe 
care le au, să mă exprim mai bine în public și să nu 
judec după aparenţe. 

Stefania Stănculescu 
Fundraiser și Team Leader WWF

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

PARTENERIATE CORPORATE
Lucrăm cu sectorul privat pentru a ne atinge 
obiectivele de conservare. În colaborarea cu 
partenerii de afaceri ne bazăm pe un dialog 
constructiv și înţelegere comună a problemelor. 
Astfel, generarea soluţiilor este bazată pe o viziune 
împărtășită de ambele părţi. În general, distingem 
trei tipuri de parteneriate cu companiile, bazate pe:
1. Promovarea practicilor de afaceri durabile și 
reducerea impactului negativ asupra naturii;
2. Comunicare și sensibilizarea opiniei publice, 
prin acţiuni comune;
3. Filantropie/Sponsorizări pentru proiectele 
WWF de conservare a naturii din România.
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NUME COMPANIE TIP DE PARTENERIAT TEMA DE CONSERVARE

Ikea Global; Promovarea practicilor sustenabile Păduri

The Coca-Cola Company Global; Promovarea practicilor sustenabile; Filantropie Ape dulci

H&M Global; Promovarea practicilor sustenabile; Filantropie Păduri

Garanti Bank România Naţional; Comunicare și sensibilizarea publicului; Filantropie General 
(Păduri; Ape dulci; Specii)

Carrefour România Naţional; Promovarea practicilor sustenabile; Filantropie Păduri

LIDL Naţional; Comunicare și sensibilizarea publicului, Filantropie Ape dulci

BRD Naţional; Filantropie Păduri

Floreasca Business Park Naţional; Filantropie General 
(Păduri, Specii, Ape dulci)

PRINCIPALII PARTENERI 
DIN SECTORUL DE AFACERI:

© Emily Vandenbosch / WWF-USA



RAPORT ANUAL 2019

ECHIPA CORIDOARE, ARII 
PROTEJATE ȘI SĂLBĂTICIE:
Marius Berchi, Mariana Druga, Mihaela Frăţilă, 
Florin Hălăștăuan, Ioana Ismail, Carmen Pădurean, 
Cristian Remus Papp, Raluca Peternel, Alexandra 
Pușcaș, Alexandra Sallay Mosoi, Mariana Țînţărean, 
Alexandra Stancu, Călin Ardelean, Alexandra Verdeș.
Împreună cu Rangerii Life-Bison: Matei Miculescu, 
Daniel Hurduzeu, Roland Hauptman, Cătălin Josan.

ECHIPA APE DULCI:
George Caracaș, Camelia Ionescu, Cristian 
Mititelu-Răileanu, Cristina Munteanu, Alexandra 
Petcu, Iulia Puiu.

ECHIPA PĂDURI:
Ionuţ  Sorin Banciu, Bogdan Călăraș, Antoanela 
Costea, Adrian Grancea, Radu Melu, Șerban 
Niculescu, Radu Vlad.

ECHIPA
ECHIPA POLITICI PUBLICE 
ȘI ECONOMIE VERDE: 
Diana Cosmoiu, Raluca Dan, Andreea Danciu, 
Ana Maria Seman, Mara Cazacu.

ECHIPA COMUNICARE: 
Livia Cimpoeru, Ioana Cenușă, Mădălina Corciu, 
Alexandra Damian, Gabriel Galgoczy, Cătălina 
Murariu, Alexandru Negru, Bianca Ștefănuţ, 
Adriana Trocea, Miradona Krizbai. 

ECHIPA FUNDRAISING:
Alina Moldovan, Anca Ciobanu, Vladimir Dohatcu, 
Mădălina Hriţuleac, Silviu Răscanu, Roxana 
Șchiopu, Cosmina Tacea, Alina Bucșa, 
Francesca Dogaru, Marta Miloiu.

PANDA LABS: 
Alexandra Dumitrescu, Oana Mondoc.
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STREET FUNDRAISERS:
Drăgan Cristina, Pîrvu Bianca, Calotă Lucia, 
Stoica Laura Alexandra, Barborică Nicole, Buzaș 
Bianca, Dragomir Antonia, Nicolae Ionuţ Alexandru, 
Petrescu Andreea, Calza Gianina Florentina, 
Mihăiţă Georgiana Alexandra, Vlad Ciprian 
Nicolae, Florea Diana, Sarali Selin, Deaconescu 
Nicoleta, Dulceaţă Alexandra Teodora, Stanciu 
Maria Magdalena, Sbîrcea Beatrice Elena, Vasile 
Georgiana, Botea Ștefan Octavian, Zaharia Mihai, 
Cristea Andreea, Bursuc Dumitru Nicolae, Vasilescu 
Luiza, Vlăsceanu Camelia, Cocoș Mădălina Irina, 
Sabo Vlad, Vasile Mihai Ștefan, Bănică Andrei, 
Stănculescu Ștefania, Năstasă Ana Maria, Barangă 
Cristina, Babuși Mihai Răzvan, Mărginean Raul, 
Florea Alexandru Valentin.

ECHIPA FINANCIAR 
ȘI ADMINISTRATIV: 
Florentina Attia, Andreea Bădeţ, Clara Chirculescu, 
Maria Chivoiu, Laura Gheorghiu, Ancuţa Mihăescu, 
Raluca Nica, Raluca Elena Poiană, Victor Popa, 
Alina Tapai, Nicoleta Toma, Mariana Chelaru.

DIRECTOR COMUNICARE 
ȘI FUNDRAISING:
Hanny Bratu

DIRECTOR GENERAL: 
Orieta Hulea

© Gabriel Galgoczy / WWF-România



SURSE DE 
FINANŢARE

VENITURI
RON 10.397.640
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CHELTUIELI
RON 10.988.427 

12%
Cheltuieli administrative

88%
Cheltuieli proiecte

24%
Venituri din reţeaua WWF

46%
Fonduri publice

9%
Donatori individuali

21%
Donatori persoane juridice
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CHELTUIELI*
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE 1.285.992 

CHELTUIELI PROIECTE 9.702.435 

TOTAL AN 2019 10.988.427 

DETALIU VENITURI
COMISIA EUROPEANĂ 4.740.889 

DONATORI INDIVIDUALI 907.975 

DONATORI PERSOANE JURIDICE * 299.409 

FUNDAŢIA COCA COLA 310.012 

H&M 180.114 

CARREFOUR 290.581 

GARANTI BANK 241.207 

IKEA 884.324 

VENITURI DIN FUNDAŢIA WWF 2.543.130 

TOTAL AN 2019 10.397.640
* alții decât cei menționați distinct in tabel

VENITURI*
DONATORI INDIVIDUALI 907.975 

DONATORI PERSOANE JURIDICE 2.205.646  

FONDURI PUBLICE 4.740.889  

VENITURI DIN REŢEAUA WWF 2.543.130  

TOTAL AN 2019 10.397.640 
* toate sumele sunt exprimate în RON
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SUSŢINE WWF
VREI SĂ NE AJUŢI?
WWF.RO
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© 1986 simbolul Panda WWF – World Wide Fund for Nature  
® „WWF” este o marcă înregistrată WWF. 

Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România
Afi Tech Park 1, Bdul. Tudor Vladimirescu nr. 29, 
etaj 3, sector 5, cod 050881, București 
Tel: +4021 317 49 96
Fax: +4021 317 49 97
email: office@wwf.ro

MULŢUMIM SUSŢINĂTORILOR 
NOȘTRI, PARTENERILOR, 

TUTUROR CELOR CARE NE-AU 
STAT ALĂTURI ȘI NE-AU 
MOTIVAT ȘI INSPIRAT ÎN 
ACTIVITATEA NOASTRĂ.

© Luis Barreto / WWF-UK


