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intRoduceRe
2020 a fost un an dificil, marcat de o criză fără precedent cauzată
de pandemia COVID-19 care a arătat fragilitatea sistemelor globale
și naționale. În același timp, efectele schimbărilor climatice și cele
ale degradării naturii s-au accentuat, incendii devastatoare și secete
extreme fiind înregistrare din ce în ce mai des în Europa și în lume.
Raportul Planeta Vie lansat de WWF în 2020 arată că abundența
populațiilor de mamifere, păsări, pești, amfibieni și reptile s-a redus
cu 68% doar în ultimii 50 ani. La nivel global, aproape 1 milion de
specii sunt amenințate cu extincția, pădurile, atât de importante
pentru biodiversitate și reglarea climei, dispar cu o rată alarmantă,
iar zonele umede sunt printre cele mai fragile ecosisteme de pe
planetă.
Mai mult ca oricând, am conștientizat legătura dintre sănătatea
oamenilor și sănătatea planetei. Există argumente solide care
susțin relația de cauzalitate dintre degradarea mediului, pierderea
biodiversității, traficul ilegal cu specii sălbatice și emergența de noi
boli și dezastre naturale. Această legătură nu poate fi ignorată când
vorbim despre cum mergem mai departe, cum ne redresăm, ce soluții
alegem pentru a opri declinul biodiversității, pentru criza climatică și
pentru a asigura sănătatea și bunăstarea oamenilor.
Legamânt pentru Pământ – programul lansat de WWF-România
este un angajament pentru a proteja și reface natura în beneficiul
oamenilor și al planetei. Continuăm să acționăm pentru conservarea
pădurilor, a apelor dulci și a speciilor sălbatice pentru a reduce la
zero pierderea habitatelor naturale și a extincției speciilor. Pădurile
cu valoare ridicată de conservare trebuie strict protejate, suprafața
de pădure din România să crească semnificativ, de asemenea, avem
nevoie de râuri și lunci naturale, coridoare ecologice pentru zimbri,
ursi, lupi, râși și alte specii care au nevoie de protecție.
Modul în care ne producem hrana și energia trebuie schimbat:
amprenta ecologică a sistemelor de producție și consum trebuie
reduse la jumătate pentru a putea rămâne în limitele capacității de
regenerare a resurselor pe care le folosim. Vrem stoparea tăierilor
ilegale și a braconajului, produse locale provenite din resurse
sustenabile și zero plastic în natură.
Putem genera aceste schimbări doar acționând sistematic, la scara și
nivelurile potrivite, de la local la național, împreună cu partenerii și
susținătorii noștri. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și au
fost alături de noi!

dr. orieta hulea
director, WWF-România

natura nu ne cere să fim geniali,
ajunge să fim raţionali. adică
să ne folosim una dintre cele
mai puternice caracteristici
ale noastre, ca specie. iar in
acest context local, naţional,
continental, planetar, este
necesar ca raţiunea umană să
ajute natura. avem nevoie - mai
mult ca oricând in istorie - să ne
protejăm bogăţia biodiversităţii,
să salvăm întregi specii de
la dispariţie, să ne asigurăm
viitorul.
În România putem face asta cu
ușurintă. doar împreună.
Raţionali.
umani.

mihai stănescu
Board member WWF cee

© Chris Ratcliffe / WWF-UK
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momente-cheie
În 2020

13 mai

26 martie
WWF-România solicită senatului revizuirea
propunerii legislative pentru modificarea legii
apelor.

15 mai

28 martie
1 ianuarie
Începe proiectul „promovarea lemnului mort
pentru cresterea rezilientei pădurilor în zona
transfrontalieră România-ucraina” (ResFoR),
care cercetează beneficiile lemnului mort în
ecosistemele forestiere.

apRilie

7 aprilie

31 ianuarie
protejăm Jiul! WWF solicită ministerului mediului și agenţiei naţionale pentru protecţia
mediului să nu reia procesul pentru emiterea
acordului de mediu pentru hidrocentrala de pe
Jiu, proiect nelegal conform deciziei curţii de
apel București.

ianuaRie

pentru prima oară în istoria celei mai mari
mișcări voluntare de mediu, ora pământului are
loc doar online.

maRtie

FeBRuaRie

10 februarie
Guvernul vrea să protejeze doar râurile
la altitudini peste 1500 m. WWF solicită
completarea legislaţiei, astfel încât toate
râurile intacte să fie protejate.

14 Februarie
comisia europeană pornește procedura de
infringement împotriva României din cauza
tăierilor ilegale; WWF vine cu soluţii.

de Ziua mondială a sănătăţii, WWF
internaţional atrage atenţia că este esenţial să
luăm măsuri urgent, pentru a combate comerţul
ilegal și nereglementat de animale sălbatice,
pentru a preveni viitoarele epidemii și pentru a
proteja bunăstarea și sănătatea oamenilor.

15 aprilie
România se alătură statelor europene care susţin
ca planurile de refacere după criza covid-19 să
aibă la bază pactul verde european.

16 aprilie
WWF se alătură iniţiativei ecoruralis de a construi
o „alianţă pentru mici producători" împreună
cu Federaţia asociaţiilor apicole din RomâniaRomapis, asat, slow Food (cluj/transilvania),
alte onG-uri locale, Rural development
Research platform și alţi cercetători români.
WWF semnează scrisoarea deschisă adresată
Guvernului privind, printre altele, accesul la
piaţă și desfășurarea activităţii agricole a micilor
producători. alianţa rămâne activă, susţinând
cauza micilor producători din România.

22 aprilie
activităţile de educaţie pentru hrană prietenoasă
cu natura dezvoltate de WWF-România, prin
proiectul coșul de picnic, în perioada de carantină,
dedicate părinţilor și copiilor care stau acasă, sunt
incluse pe platforma globală de educaţie digitală
earth school.

23 aprilie
300 de pui de nisetru sunt eliberaţi în dunăre,
pentru a reface populaţia sălbatică.

27 aprilie
RapoRt anual 2020

mai multe onG-uri din România lansează mâine
se decide azi, o platformă online cu soluţii
pentru o recuperare verde și echitabilă, după
pandemie.

cnaiR acceptă să finalizeze ultimii kilometri ai
autostrăzii lugoj-deva punând în practică soluţia
WWF care prevede pasaje pentru animale.

WWF trimite parlamentului și ministerului
mediului o serie de propuneri pentru
reformarea codului silvic, ce au în vedere
combaterea tăierilor ilegale, compensaţiile și
corelarea elaborării amenajamentelor silvice
cu procedurile de mediu.

mai
comisia europeană publică strategia ue de la
Fermă la consumator și strategia ue pentru
Biodiversitate 2030, ambele în conformitate
cu pactul verde european și cu rol-cheie în
refacerea biodiversităţii și în transformarea
sistemului agroalimentar pentru următorii 10 ani.

mai

iunie

iunie
WWF propune o serie de măsuri pentru a evita
conflictele cu urșii, printre care operaţionalizarea
serviciului de intervenţie și sistarea hrănirii
complementare a faunei sălbatice.

15 iunie
WWF lansează petiţia „stop tăierilor ilegale”,
prin care explică mecanismele folosite pentru
a fura lemnul din pădurile României și face
propuneri concrete pentru a stopa acest fenomen.
petiţia a fost semnată de 13.400 de oameni.

1 iulie
Guvernul lansează planul naţional de investiţii și
Relansare economică. parlamentul creează o breșă
în transpunerea directivelor ue de mediu pentru cele
mai distructive proiecte hidroenergetice din România,
catalogandu-le ca fiind de „interes public major”.
WWF sesizează aceste discrepanţe și solicită ca 50%
din fondurile europene și planul de redresare să fie
direcţionate pentru climă, mediu și economie verde.

1 iulie
Începe saveGReen, un proiect axat pe menţinerea
coridoarelor ecologice din munţii carpaţi, alpi și Balcani.
În România este pus în practică în două zone pilot din
valea mureșului.

1 - 17 iulie
WWF-România furnizează mai multor stâne din munţii
apuseni garduri electrice și câini de pază și apărare,
cu scopul de le a demonstra eficacitatea în prevenirea
atacurilor lupilor și urșilor asupra șeptelurilor și pentru
a obţine astfel pe termen lung o mai bună acceptare a
carnivorelor mari de către crescătorii de animale din zonă.

7 septembrie
se încheie patrula Zero plastic: 1000 km
parcurși si peste o tonă de deșeuri adunate în
delta dunării.

23 noiembrie

8 septembrie
WWF lansează ides, un proiect ce urmărește
rolul zonelor umede în ceea ce privește
îmbunătăţirea calităţii apei din bazinul dunării.

11 septembrie
conform Raportului planeta vie 2020 am
pierdut 68% din populaţiile de vertebrate din
fauna sălbatică, în medie, din 1970.

30 septembrie

22 iulie
8 zimbri ajung în zona de resălbăticire din măgura
Zimbrilor, armeniș, și urmează să se alăture celor 57
de zimbri liberi din carpaţii meridionali.

În urma sesizărilor WWF, curtea constituţională
a oprit retrocedările haotice de păduri.

24 iulie
staRt patrula Zero plastic!

iulie

septemBRie
auGust

3 august
Începe construcţia WeWilder, primul centru de
inovaţie și antreprenoriat prietenos cu natura și
oamenii, în comuna armeniș, caraș-severin.

5 august
este gata muma hut - prima „tiny house” parte din
conceptul WeWilder, construită prin eforturi voluntare
în armeniș.

6 august
România vrea să retrocedeze haotic 1.200.000 ha de păduri
ale statului. WWF face apel la președintele României să nu
promulge legea și să o întoarcă în parlament.

22 august
la nivel global este marcata earth overshoot day (n.r.
eod – Ziua suprasolicitării pământului) - ziua în care am
terminat resursele pe care planeta le poate genera într-un
an. pentru România, lucrurile stau mai rău, am terminat
resursele pe 11 iulie 2020, mai rapid decât media globală.

26 august
WWF trimite o scrisoare deschisă președintelui
României prin care îi cere acestuia să nu promulge
legea codului silvic, care nu rezolvă problema tăierilor
ilegale, și să o retransmită parlamentului.

27 noiembrie
WWF solicită revizuirea integrală a planului naţional
de Redresare și Rezilienţă astfel încât să nu susţină
combustibili fosili, să abordeze criza climatică și declinul
biodiversităţii. alături de onG-urile și experţii din
platforma mâine se decide azi, WWF face o analiză și
propuneri detaliate pe care le va trimite ministerului
Fondurilor europene și Guvernului.

octomBRie
noiemBRie

1 octombrie

decemBRie

3 decembrie

WWF și alte organizaţii îi solicită Guvernului
să emită o ouG prin care să repare erorile din
codul silvic, care nu rezolvă problema tăierilor
ilegale.

WWF începe o colaborare de 3 ani cu procurorii
și anchetatorii din 11 ţări în lupta împotriva
activităţilor ilegale asupra speciilor sălbatice.

5 octombrie

11 decembrie

Începe „maratonul nepădurilor”, organizat de
WWF. ultramaratonistul andrei Roșu aleargă,
timp de trei zile, prin 750 ha de păduri tăiate
pentru a atrage atenţia asupra tăierilor ilegale.

14 octombrie
proiectul transgreen este distins cu premiul
natura 2000 al comisiei europene.

17 august
este lansat filmul „the Green Gold mine”, un film
despre trecutul, prezentul și potenţialul zonei Băiuţ.

WWF România a realizat un studiu care arată că
succesul implementării sistemului de certificare
forestieră Fsc® (Forest stewardship council) depinde
în mod direct de nivelul de implicare a factorilor
interesaţi/afectaţi. scopul final este o mai bună
funcţionare a certificării pădurilor în România, în sensul
promovării unui management forestier responsabil.

Încep lucrările de reconstrucţie ecologică în
zona Gârla mare-vrata (judeţul mehedinţi).

12 decembrie
Începe proiectul Bioscreen, prin care ne
propunem să obţinem o imagine mai clară
a disponibilului și consumului de biomasă
forestieră, ca sursă pentru producţia de
energie utilizată pentru a atinge obiectivele de
decarbonare până în 2030 și 2050.

16 octombrie
WWF lansează „meniul pentru planetă”,
soluţia pentru o alimentaţie benefică și pentru
sănătate, și pentru planetă.

21 octombrie
700 de pui de nisetru sunt eliberaţi cu succes în
dunăre, înainte de Ziua peștilor migratori.

16 decembrie
WWF își exprimă punctul de vedere si face
recomandări cu privire la pnRR (planul naţional
de Redresare și Rezilienţă).

17 decembrie
Zimbrii nu mai sunt consideraţi o specie
vulnerabilă de către iucn, datorită eforturilor
de conservarea, România fiind printre puţinele
ţări cu zimbri în libertate.
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pRoiecte
Î

n medie, la nivel global, folosim resursele naturale a 1,75 planete,
deși avem doar o singură planetă Pământ. Așa că ne-am asumat un
Legământ pentru Pământ, prin care să oprim și să inversăm declinul
biodiversității pentru a proteja și a reface natura până în 2030, în
sprijinul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Totul, pentru bunăstarea,
sănătatea și dezvoltarea economică a oamenilor. Legământul are la bază
principiile Zero - Halve - Zero (Zero, Jumătate, Zero).

„stop tăierilor ilegale”//

measuRes //
WWF lucrează alături de parteneri
din 10 ţări pentru a elabora și testa o
metodologie de cartografiere a habitatelor
peștilor migratori, un prim pas pentru a
restabili coridoarele ecologice.
În 2020 au fost eliberaţi 1000 de pui de
sturioni în dunăre, în România.

RapoRt anual 2020

campania explică modalităţile de lucru ale hoţilor de
lemne. WWF a trimis autorităţilor propuneri concrete
de modificare a codului silvic, care ar închide portiţele
legale folosite în prezent de aceștia. ultramaratonistul
andrei Roșu se alătură campaniei, alegând timp de 3
zile prin 750 de hectare de păduri tăiate, „maratonul
nepădurilor”, pentru a arăta, la firul ierbii, realităţile
din fostele păduri ale României.

(powered by lidl)

patrula Zero plastic //
În timpul verii (iulie-septembrie
2020) zeci de voluntari au participat
la acţiunile de colectare a plasticului
plutitor de pe canalele deltei dunării.
Barca patrulei Zero plastic a parcurs
peste 1000 de kilometri și a adunat
peste o tonă de deșeuri din plastic de
pe canalele deltei dunării. proiectul
„Zero plastic în delta dunării” și-a
propus să-i conștientizeze pe localnici
și vizitatori că pot face lucruri vizibile
cu eforturi minime.

poim //

oBWic //

În cadrul proiectului „elaborarea
planului de management pentru situl de
impotanţă comunitară Rosci0285 codrii
seculari de la strâmbu Băiuţ” a fost
lansat în vara lui 2020 „the Green Gold
mine”, un film despre trecutul, prezentul
și poate chiar despre viitorul zonei Băiuţ,
recunoscută în trecut pentru aurul din
subteran iar în prezent pentru aurul
de la suprafaţă: „pădurile de aur ale
maramureșului” . pentru aria protejată
codrii seculari de la strâmbu Băiuţ a fost
realizat planul de management și iniţiat
procesul de aprobare de către ministerul
mediului, pentru a asigura cadrul pentru
dezvoltarea durabilă a comunităţilor și
conservarea biodiversităţii.

În cadrul proiectului transfrontalier „Graniţe deschise pentru fauna
sălbatică în carpaţi” au fost restaurate 6 hectare de pășune din
zona coridoarelor ecologice, contribuind astfel la îmbunătăţirea
habitatelor și diversificarea naturală a hranei necesare speciilor de
faună sălbatică. aceste acţiuni realizate în premieră în maramureș
vor fi finalizate în anul 2021, când vor fi restaurate minimum 10
hectare de pășuni, asigurând conectivitate pentru peste 300.000
ha de habitate în zona transfrontalieră România-ucraina.

Zero pierdere a habitatelor naturale
Înjumătăţirea amprentei ecologice
a producţiei și a consumului
Zero extincţii cauzate de om

liFe Re-Bison //
proiectul liFe Re-Bison (cofinanţat de
uniunea europeană prin programul liFe)
a contribuit la scoaterea zimbrilor de
pe lista speciilor vulnerabile iucn prin
iniţiativa de resălbăticire a Rewilding
europe și WWF-România.

liFe eurolargecarnivores //

8 zimbri au fost eliberaţi în munţii Ţarcu
unde 57 de exemplare deja erau în
sălbăticie și care au dat năștere la 6 pui,
astfel realizând cea mai mare populaţie
liberă din România.

prin proiectul liFe eurolargecarnivores „Îmbunătăţirea
coexistenţei între oameni și carnivorele mari în europa prin
comunicare și cooperare transfrontalieră”, WWF-România a
furnizat mai multor stâne din munţii apuseni garduri electrice și
câini de pază și apărare, cu scopul de le a demonstra eficacitatea
în prevenirea atacurilor lupilor și urșilor asupra șeptelurilor și
pentru a obţine astfel pe termen lung o mai bună acceptare a
carnivorelor mari de către crescătorii de animale din zonă.

ResFoR //

coșul de picnic //

uniseco //

a fost lansat proiectul „promovarea lemnului
mort pentru creșterea rezilienţei pădurilor
în zona transfrontalieră România-ucraina”
(ResFoR), unde s-au pus bazele unei
reţele transfrontaliere de specialiști care
au colaborat în elaborarea unei analize
despre rolul lemnului mort în ecosistemele
forestiere. aceasta a fost finalizată în luna
decembrie și va sta la baza elaborării celor
mai bune practici pentru gestionarea lemnului
mort. ResFoR contribuie la un management
forestier durabil prin depășirea miturilor
existente despre lemnul mort și recunoașterea
rolului fundamental pe care acesta îl are
în creșterea funcţionalităţii pădurilor și a
biodiversităţii.

coșul de picnic este proiectul de
educaţie pentru hrană sustenabilă care
vrea să convingă copiii între 5 și 12 ani
să aleagă alimente sănătoase și pentru
ei și pentru planetă. prin activităţi
interactive și jocuri copiii încep să
adopte trei principii: 1. Fructe și legume
de sezon, din surse locale, 2. prepararea
hranei acasă, 3. Reducerea risipei
alimentare.

uniseco (Înţelegerea și îmbunătăţirea
durabilităţii sistemelor agroecologice din
uniunea europeană) este un proiect de
cercetare aplicată și de găsire de soluţii
pentru tranziţia la, și menţinerea sistemelor
agroecologice. se desfășoară în 15 ţări
europene cu sprijin financiar din partea comisiei
europene prin programul orizont 2020.

În 2020 sute de copii din România au
discutat, s-au jucat și au învăţat despre
hrana sustenabilă împreună cu zecile
de părinţi și profesori care au folosit
activităţile propuse de WWF.

În România, în două zone - podișul hârtibaciului
și maramureșul istoric - este investigat modul
în care putem crește viabilitatea economică a
fermelor mici care sunt reprezentative pentru
sistemul agricol de la noi, păstrând, în același
timp, peisajele culturale și biodiversitatea, cu
ajutorul practicilor agroecologice.
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a

nul care ne-a adus mai aproape de natură și în care
visam la un birou în afara casei a fost cel în care
am început să punem bazele WeWilder - un spațiu
de co-working în natură, o bucătărie comunitară
și un spațiu pentru educație anteprenorială pentru
tânăra generație care va moșteni meleagurile străbune.
Acest proiect inițiat prin WWF PandaLabs în Banatul
Montan își propune transformarea modelului economic
al comunității dintr-o paradigmă bazată pe exploatarea
resurselor naturale, la una bazată pe valorificarea durabilă
a acestora, prin cooperare între comunitatea locală, experți
și comunități profesionale din mediul urban.

Am început prin realizarea prototipului MuMA Hut. Am
creat viziunea și planul care dă valoare celor 5100 de m2 de
teren cu vedere către Munții Țarcu, lângă un drum agricol,
între satele Armeniș și Sat Bătrân, județul Caraș-Severin.
Am angrenat 68 de familii din comunitatea locală.
Această idee de impact a convins co-finanțatorul nostru,
Fundația FLEX, și alți experți să investească fonduri și
peste 2700 de ore de lucru pentru realizarea unui spațiu
care promovează echilibrul dintre natură și comunitate,
model replicabil și necesar în multe alte zone din țară și
străinătate. Bugetul este susținut și de o finanțare POCU
pentru o bucătărie comunitară în cadrul campusului prin
care vom lansa o linie de super-foods cu numele Bucate Mai
Sălbatice, care vor valorifica fructele provenite din livezile
localnicilor.
© Razvan Dima

Pe lângă plantarea unor păduri în miniatură pe lângă
fiecare chilie realizată de echipa de arhitecți și designeri
a WeWilder, vom avea o pădure mixtă lângă construcția
principală, pe care am botezat-o Zâna. Vom cultiva propriile
legume într-o grădină clasică și una de permacultură și vom
avea o zonă unde vizitatorii învață să cosească, recomandat
o dată la 7 zile pentru păstrarea biodiversității.
Oferim diverse experiențe precum expediții pe urmele
zimbrilor liberi, conduse de rangerul Matei Miculescu sau
ateliere în vatra satului.
Povestea construirii primului centru de inovație în
antreprenoriat verde din inima naturii o regăsiți pe site-ul
www.wewilder.com.

© Eduard Terschak
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platFoRma de video stReaminG cu
imaGini de la oRFelinatul de uRși

© Gabriel Galgoczy

a

nul 2020 a adus la Centrul de Reabilitare a
Urșilor Orfani un număr total de 11 ursuleți
rătăciți de mame. Soarta lor ar fi fost extrem
de tristă în lipsa acestei alternative, care, la
capătul a doi ani de învățare a abilităților
de supraviețuire, le oferă șansa de a se reintegra în
sălbăticie.
În vară, WWF-România a lansat platforma de video
streaming Bearflix, unde mii de oameni au putut
urmări aventurile de zi cu zi ale ursuleților. Donațiile
colectate și prin această platformă au contribuit la
finalizarea unor lucrări foarte necesare: construcția
unui nou țarc și a unui depozit de hrană pentru
urși și echipamente, reparații la gardurile electrice
și reconstrucția căsuței bârlog a micuților. A fost

cumpărat lapte special pentru cei mici, au fost
asigurate tratamentele medicale și hrana tuturor
locatarilor Orfelinatului și au putut fi găzduiți
voluntari. Ei au ajutat la instalarea unei plase de sârmă
groasă și fire electrice în exteriorul țarcului.
În lipsa dronei, care s-a avariat în timpul unui
transport, oamenii de la Orfelinat i-au hrănit „manual”
pe ursuleți, cărând zilnic hrana într-un rucsac, de 3-4
ori pe zi. Ursuleții au deja simțurile bine dezvoltate,
așa că plasarea hranei fără ca prezența umană să fie
observată a luat ceva mai mult timp.

poponeŢ, uRsuleŢul cu apucătuRi ciudate
Dar vestea cea mai bună e că toți cei 11 ursuleți
ajunși în 2020 la Orfelinat au fost puși la propriu pe
picioare. Printre ei s-a numărată și Poponeț, poreclit
astfel pentru că are haiosul obicei de a mânca sau
chiar dormi în fund. Poponeț a fost găsit de un turist
pe marginea unui drum, unde rătăcea speriat, pierdut
de mama lui. Puiul era într-o stare de deshidratare
severă și nu putea sta în picioare, însă la Orfelinat
a primit rapid formula specială de lapte. După 3
zile și-a revenit complet, dar de-atunci și-a păstrat
obiceiul de a sta pe fund pentru a mânca sau a trage
un pui de somn.
Ursuleții sunt acum în plin proces de reabilitare, iar
la finalul celor 2 ani de „școală”, vor absolvi cursurile
printr-o ceremonie de reintegrare în natura mamă.

© Gabriel Galgoczy

Aventurile lor de astă vară din grădinița Orfelinatului
pot fi văzute în continuare pe platforma Bearflix de pe
site-ul WWF-România, secțiunea „Donează”.
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tRei Zile intense În caRe andRei Roșu ne-a aRătat
Realitatea din păduRile României

t

imp de trei zile, ultra-maratonistul Andrei Roșu
a alergat prin câteva dintre fostele păduri ale
României și ne-a arătat realitatea de la firul
ierbii. O cursă impresionantă care a scos la
iveală mai mult de 750ha de păduri tăiate, adică
echivalentul a peste 1.000 de terenuri de fotbal, și ne-a
făcut să înțelegem cu adevărat amploarea fenomenului.
Traseul maratonistului a inclus Munții Lotrului și
Munții Șureanu, în județele Vâlcea și, respectiv, Alba.
Tăierile nu se văd de la geamul nostru sau de lângă
șosea. Ele sunt „păzite” de drumuri forestiere greu
accesibile. De aceea, în fiecare dintre cele trei zile,
drumul de acces către zonele tăiate a fost de 10km,
până la 40km lungime.
Andrei a avut primul șoc în prima zi, când a ieșit
la golul alpin și a văzut 129ha de pădure complet
dispărute. După mai bine de 10 ani de la tăieri, niciun
dosar penal nu a fost finalizat, iar hoții nu au fost
trași la răspundere. Zona este acum salvată, căci
un ocol privat a preluat-o în urmă cu câțiva ani și a
reîmpădurit-o complet, din fonduri proprii.

Jump to video

Ziua a doua ne-a dat ceva speranțe. Maratonistul
a traversat păduri tăiate, dar despre care am
aflat că erau exploatate legal, iar unele erau deja
împădurite. În unele zone pădurea dispăruse din
cauza furtunilor generate de schimbările climatice
sau din cauza atacurilor unor insecte.
Imaginea cea mai urâtă a maratonului i-a apărut
lui Andrei în ultima zi, când a traversat peste
600ha de păduri complet dispărute. Acesta este
locul care a scos în evidență dureros de clar
problemele sistemului. Pădurile retrocedate haotic,
lipsa pazei și a compensațiilor au dat mână liberă
abuzurilor.
Maratonul ne-a arătat că neregulile din pădurile
României sunt posibile deoarece legea o permite.
Ele ar putea fi evitate dacă reușim să modificăm
cadrul legislativ, dacă înțelegem că trebuie să ne
asumăm îmbunătățirea sistemului de pază și a
modului în care ne măsurăm lemnul și dacă vom
crea posibilitatea ca cei care nu respectă pădurea
să plătească.
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vRei să Fii pRietenos cu planeta?
Începe cu ce mănânci. și Începe de mic
ÎnvăŢăm despRe hRană sustenaBilă
pRin JocuRile din „coșul de picnic”

h

Jump to video
© Gabriel Galgoczy & WWF-România
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rana sustenabilă este „cool”, iar copiii înțeleg
acest lucru cel mai bine prin joacă. Tocmai de
aceea, în România, Grecia și Turcia, WWF a
lansat Coșul de Picnic, un program inovator
menit să-i convingă pe copiii între 5 și 12 ani să
prefere mâncăruri care să protejeze atât sănătatea lor,
cât și a planetei. Această schimbare de comportament
poate fi făcută într-un mod relaxat, interactiv, simplu,
inclusiv prin implicarea familiilor și a colegilor.

© Cătălin Georgescu & WWF-Romania

atenția pe esențial: copiii, mâncarea sustenabilă și
plăcerea de a învăța. Colegele noastre și-au mutat
biroul în bucătăriile personale (ce coincidență
interesantă!) și au dezvoltat activități ușor de pus
în practică pentru copiii și părinții care #stau_
acasa: jocuri în familie, conversații despre hrană,
investigații de mici detectivi sau rețete simple.
Părinți și profesori din România și din străinătate
au folosit și au apreciat ideile. Mai mult, activitățile
(pre)gătite de noi în România au fost incluse pe
platforma globală de educație digitală Earth School,
dezvoltată de Programul ONU pentru Mediu
(UNEP) și TED-Ed.

dacă ne pasă de natuRă, de ce ÎnvăŢăm
tocmai despRe mâncaRe?

Coșul de Picnic este un pachet educațional cu
activități practice și jocuri care promovează trei
principii: 1. Fructe și legume de sezon, din surse
locale, 2. Prepararea hranei acasă, 3. Reducerea
risipei alimentare. Jucându-se, copiii înțeleg puterea
fiecăruia de a face o schimbare în bine și încep să
aleagă conștient ce ronțăie pe post de gustare sau de
pachețel pentru școală.

ÎnvăŢăm să ne adaptăm Rapid la
caRantină. și să continuăm ÎnvăŢaRea
Inițial Coșul de Picnic era un coș real, plin cu jocuri,
ce urma să poposească în școli. Dar pandemia ne-a
pus în situația să ne adaptăm și să ne menținem

Pentru că în regimul alimentar actual din România
avem un consum nesănătos de mare de carne roșie
și zahăr, un consum redus de pește, fructe, legume,
leguminoase și semințe. Astfel, din această dietă, cea
mai mare amprentă asupra biodiversității și climei
provine din categoria carne roșie și produse lactate
(inclusiv cele importate). Dar trecerea la un regim
vegetarian/vegan, deși ar ușura, această presiune,
nu ar rezolva toate problemele: amprenta negativă
asupra biodiversității s-ar „muta” în categoria fructe
și legume (și ar fi chiar mai mare). Ar putea accelera
totodată fenomenul de abandon al terenurilor
și animalelor, o amenințare la starea florei și a
insectelor care depind de diversitatea floristică, starea
solurilor, integritatea peisajelor ecologice și culturale
și pierderea unor tradiții și obiceiuri pastorale.
Soluția stă în alegerea unui Meniu pentru Planetă,
echilibrat, în funcție de cele patru principii care
definesc un regim alimentar sănătos atât în plan
personal, cât și pentru natură: produse provenite
din ferme prietenoase cu natura, mai multe plante
și mai puține produse de origine animală, produse
cât mai puțin procesate, și echilibru și varietate cât
mai mare.
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1000 km paRcuRși, peste o tonă
de deșeuRi adunate În delta dunăRii

p

este o tonă de deșeuri din plastic a fost colectată,
în vara 2020, de voluntarii WWF-România în
cadrul proiectului „Patrula Zero Plastic” (powered
by Lidl). Zeci de voluntari au participat în această
vară la acțiunile de colectare a plasticului plutitor
de pe canalele Deltei Dunării. Plasticul a fost depozitat
în țarcurile special amenajate la Mahmudia, Sulina, Sf.
Gheorghe și Mila 23.
Cele mai afectate locuri de acumulările de plastic au fost
cele în care pescarii sportivi campează ilegal, pe malurile
Dunării. Și la Sulina, drumul din oraș spre plaja de la
Marea Neagră era plin de deșeuri. Dar de departe zona
cu cele mai multe deșeuri din plastic abandonate a fost
canalul care leagă Mahmudia de Sf. Gheorghe. În doar
câteva ore, voluntarii Patrulei Zero Plastic au colectat
aproape 20 de saci de deșeuri.
Proiectul „Zero Plastic în Delta Dunării” nu și-a propus
„să se laude” cu tone de PET-uri strânse în Deltă, ci să-i
conștientizeze pe vizitatori că pot face lucruri vizibile cu
eforturi minime. „Am vrut să arătăm că există deșeuri
și că se pot colecta de fiecare dintre noi. Barca noastră
este la fel ca bărcile folosite de turiști în Deltă. Așa cum
avem un sac sau mai mulți în barcă și strângem deșeuri
de pe malurile canalelor, așa și turiștii se pot opri și face
același mic efort pentru un rezultat destul de vizibil",
a menționat reprezentantul local al WWF, Cristian
Mititelu.
Pe parcursul verii, în toate localitățile din proiect,
Patrula Zero Plastic a desfășurat Campania educațională
„Impactul plasticului în natură”, în cadrul căreia au fost
împărțite pliante care promovează reciclarea, pentru
turiști și localnici. Aceștia au fost încurajați să nu lase
gunoaie în natură și să recicleze.

© WWF

© WWF

© WWF

19

povești din teRen

la Fel de amBiŢios ca
pRima aseleniZaRe

p

actul Verde European a făcut multă vâlvă și,
pe bună dreptate. Pentru prima oară, statele
membre au căzut de acord și și-au asumat cel
mai ambițios obiectiv: să transforme cele 27 de
țări ale Uniunii Europene, dintr-o economie cu
emisii ridicate, în primul continent neutru din punct
de vedere climatic din lume până în 2050. Totul, fără
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a reduce nivelul de trai, ci, din contră, îmbunătățind
calitatea vieții oamenilor, prin aer și apă mai curate,
protejând natura și asigurându-le sănătatea.
Însă în martie 2020, totul s-a schimbat. Și, pentru
prima dată în peste 100 de ani, legătura dintre
sănătatea oamenilor și activitățile noastre a fost mai
vizibilă ca niciodată. O serie de factori, începând de la
defrișări, braconaj și piețe ilegale de animale sălbatice,
și până la schimbările climatie, toate au jucat un rol în
răspândirea virusului SARS-CoV-2.
Cu toate acestea, statele membre nu au renunțat la
obiectivul deja ambițios, ci și-au propus și mai mult: ca

planurile de refacere după criza COVID-19 să aibă la bază
Pactul Verde European. Guvernul României s-a alăturat
acestui demers și, câteva luni mai târziu, a prezentat
primul plan pentru relansarea economică, „Reclădim
România”.
WWF a analizat alături de alte ONG-uri reunite în
platforma mainesedecideazi.ro componentele de mediu
și energie din plan și a trimis o serie de recomandări. Am
solicitat ca Acordul Climatic de la Paris, noile strategii
UE privind Biodiversitatea și De la Fermă, la Consumator
să ghideze viziunea și măsurile de redresare. Concret,
cel puțin 50% din fondurile europene și din planul de
redresare să fie direcționate pentru climă, mediu și
economie verde.
Pentru aceste măsuri, Uniunea Europeană a oferit un
stimul financiar, ziarele titrând că România a obținut
80 de miliarde de euro, iar o parte importantă din
fonduri vor fi folosite pentru redresare și reziliență. Insă
aceste fonduri reprezintă, de fapt, o parte din bugetul
multianual al Uniunii (2021-2027) și Mecanismul de
Redresare și Reziliență – aproximativ 30 de miliarde de
euro, structurate sub formă de fonduri nerambursabile și
împrumturi la condiții favorabile acordate României de
Comisia Europeană.
Cu toate acestea, Planul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR), bazat pe Pactul Verde European,
reprezintă o ocazie unică de a moderniza economia țării și
de a o reorienta către un viitor just și durabil.
Cu o lună înainte de Crăciun, noul PNRR a fost pus
în consultare publică. Am transmis din nou o serie de
recomandări, focusate în jurul ideii că biodiversitatea
joacă un rol extrem de important în redresarea economică
post-pandemie.

© Shutterstock / isak55 / WWF
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Am punctat că e nevoie ca fondurile UE să fie redirecționate
către investiții necesare tranziției către o economie
sustenabilă, care nu creează un impact negativ semnificativ
asupra biodiversității. În măsuri de reformă reală în
privința guvernării și managementului ariilor naturale
protejate, dublate de finanțări corespunzătoare. Investiții
în refacerea ecosistemelor de apă dulce, pentru a răspunde
atât obiectivelor privind biodiversitatea, cât și pentru
prevenirea inundațiilor. În soluții bazate pe natură, pentru
a gestiona riscurile aferente fenomenelor meteo extreme.
Doar așa, România poate să treacă de la simpla reacție la
aceste fenomene, la construirea unei „societăți reziliente”.
Când Președintele Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, a prezentat Pactul Verde European, l-a asemănat
aselenizării. Un obiectiv prea ambițios să fie considerat
realist, până a devenit posibil. „Astăzi este începutul unei
călătorii, acesta este <<momentul omului pe Lună>> al
Europei”. Poate că Pactul Verde European și PNRR-ul
sunt extrem de ambițioase, dar, în 2021, România are
toate resursele necesare să fie printre primele țări care
își construiesc un viitor prosper, cu emisii reduse și
biodiversitate crescută.
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suRse de FinanŢaRe
și susŢinătoRi

© Policlinica de Marketing

hanny Bratu ciocăzanu
manager marketing și Fundraising

intRoduceRe
pentRu o planetă
sănătoasă avem nevoie
de mai multă implicaRe din
paRtea mediului de aFaceRi

G

lobeScan, una dintre cele
mai importante companii
de cercetare, realizează
în fiecare an studiul
„Sustainability Leaders’
Survey”. Studiul măsoară,
încă din 1997, leadership-ul în
sustenabilitate, cuantificând
măsura în care experți din diverse
domenii validează companiile ca
lideri în integrarea sustenabilității
în strategia de business. Peste 700
de experți din 71 de țări, activând
în corporații, organisme politice,
ONG-uri, instituții academice

RAPORT ANUAL 2020

© Shutterstock / Denis Vrublevski / WWF

și mass media, au răspuns
întrebărilor adresate.
Ediția 2020 a studiului continuă
să sublinieze slaba implicare a
companiilor în ceea ce privește
sustenabilitatea. Companiile
ocupă un loc codaș, majoritatea
respondenților (42%) evaluând ca
foarte slabă contribuția mediului
de afaceri în adresarea presiunilor
sociale, economice și de mediu.
Companiile sunt responsabile
pentru degradarea resurselor
naturale, defrișări sau exploatarea
solurilor și a oceanelor.
Companiile au un rol critic în
stimularea consumului și în
bunăstarea comunităților unde
operează. Companiile pot face mult
bine, dar și mult rău.
În condițiile în care toată lumea
este de acord că este nevoie de
acțiune urgentă pentru a rezolva
presiunile pe care dezvoltarea

omenirii le pune asupra mediului
și societății, companiile sunt în
lumina reflectoarelor și nu se mai
pot arăta indiferente.
Situația generată de pandemia
de Covid-19 a adus la suprafață
problemele sociale și de mediu.
Deși există și pericolul ca, în
eforturile de redresare economică,
statele să scada obiectivele de
sustenabilitate, mulți lideri sunt
optimiști că acest lucru nu se va
întâmpla. Covid-19 ne-a făcut
mai conștienți de legătura noastră
cu natura și de interconectările
economice și sociale ale acestei
lumi globalizate.

ce-i de Făcut?
Fiecare companie poate începe
imediat, iar pașii nu sunt
complicați. În primul rând, trebuie
identificate acele domenii unde
organizația are impact semnificativ.

© Laura Karlin / WWF Finland

„Amprenta de materialitate”
arată contribuția – negativă sau
pozitivă – pe care o organizație
o aduce economiei, societății și
mediului înconjurător, în funcție de
domeniul de activitate și de modul
în care își desfășoară operațiunile.
Odată constatate ariile
semnificative pentru impact, ele
pot fi transformate în obiective
măsurabile care să genereze
schimbare pozitivă.
Pentru stabilirea obiectivelor
proprii, compania se poate raporta
la Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă (SDGs) adoptate de
Adunarea Generală a Națiunilor
Unite în 2015, ca obiective de atins
până în 2030, pentru asigurarea
prosperității oamenilor și planetei
pe termen lung.
Cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă (SDGs) sunt un apel
urgent la acțiune în parteneriat,
pentru toate țările. Acestea arată
faptul că eradicarea sărăciei
trebuie să meargă mână în mână

cu strategiile care îmbunătățesc
sănătatea și educația, reduc
inegalitățile și stimulează
creșterea economică, toate în
timp ce abordăm schimbările
climatice și acționăm pentru
protejarea oceanelor și pădurilor, a
biodiversității în general.
Obiectivele pot fi atinse printr-un
mix de activități de transformare
durabilă și responsabilitate socială
ce pot fi construite urmărind 4
direcții de actiune: „să evite”,
„să reducă”, „să repare” sau să
„regenereze”. Toate împreună
vor contribui la transformarea
oricărei companii într-una care, pe
lângă profitul pentru acționari, va
produce bine în comunitate, pentru
oameni și natură.
WWF-România, organizație
expert în protecția biodiversității și
promovarea soluțiilor sustenabile
de producție și consum,
consideră companiile un partener
important în promovarea unei Noi
Normalități.

Lucrăm cu companiile și le
ajutăm să identifice soluții mai
bune legate de exploatarea
resurselor naturale pentru a
evita despăduririle sau folosirea
nesustenabilă a apelor. Vrem să
promovăm tranziția către surse
de energie regenabilă și avem
nevoie de companii pentru a
promova un consum responsabil
către clienții lor. Avem nevoie de
companii pentru a reface zone
naturale degradate sau pentru
a proteja arii naturale ce conțin
valori importante de conservare.
Împreună cu companiile putem
fi o voce mai puternică și putem
pune presiune pe autorități
pentru a determina schimbări
durabile.
Vrem sa facem lucruri împreună,
să comunicăm și să ne susținem
reciproc, în mod egal cu încredere
și transparența. Vrem să ne
asumăm reciproc obiective clare
și rezultate măsurabile care să
transforme lumea într-una mai
bună.
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imaGineaZă-Ţi o lume În caRe oamenii tRăiesc În aRmonie cu natuRa
ÎmpReună, putem aJunGe acolo

F

ie că adopți simbolic un exemplar al speciilor valoroase din România, fie că faci o donație lunară, o
donație singulară sau că ne sprijini redirecționând 3.5% din impozitul pe venit, vrem să știi că îți suntem
recunoscători. Îți mulțumim pentru generozitate! Suntem 3.314, cei care contribuim fie lunar, fie punctual,
la desfășurarea proiectelor WWF în România, înțelegând că sănătatea noastră depinde direct de sănătatea
planetei! Ajutorul tău contează!

nume companie
industrie

GaRanti BBva
Finanţe, Bănci

nume companie
industrie

lidl
Retail

tipul parteneriatului

local, comunicare și sensibilizarea publicului;
Filantropie

tipul parteneriatului

local, comunicare și sensibilizarea publicului;
Filantropie

tema de conservare

General (păduri; ape dulci; specii)

tema de conservare

ape dulci (delta dunării)

Buget (euro)

25,000-50,000

Garanti BBva sprijină proiectele de conservare derulate de WWF-România încă
din 2010, când a fost lansat WWF Bonus card, primul card de afinitate eco de pe
piaţa bancară din România. WWF Bonus card este creat special pentru toţi cei
care vor să contribuie la protejarea mediului înconjurător din România, deoarece
Garanti BBva va oferi 0,3% din valoarea cumpărăturilor efectuate cu WWF Bonus
card organizaţiei WWF, pentru sprijinirea proiectelor ce vizează conservarea
și protejarea naturii în ariile protejate din carpaţi, de-a lungul dunării și în delta
dunării, dar și promovarea dezvoltării socio-economice durabile și a unui stil de viaţă
cu un impact redus asupra mediului. procentul de 0,3% din valoarea cumpărăturilor
efectuate cu WWF Bonus card va fi suportat în întregime de către Garanti BBva.

nume companie
industrie

Flex
manufacturare produse electronice

Buget (euro)

50,000-100,000

„Zero plastic în delta dunării” este un proiect ambiţios pe care WWF-România
și l-a asumat în 2020, alături de lidl. acţiunile au vizat, pe de o parte, stabilirea
unor măsuri integrate de management al deșeurilor din plastic din deltă, și pe
de alta, implicarea comunităţilor locale în colectarea responsabilă și reciclarea
acestor deșeuri. proiectul s-a desfășurat în cadrul programului lidl „cu apele
curate”. proiectul a avut și o componentă de implicare a comunităţilor locale,
prin crearea patrulei Zero plastic, care a colectat în timpul verii (iunieseptembrie 2020) deșeurile din plastic de pe canalele deltei dunării și le-a
depus în ţarcurile de pet special amenajate în localităţile de proiect (tulcea,
mahmudia, sulina, sf. Gheorghe).

nume companie

JYsk

industrie

Retail

tipul parteneriatului

local, comunicare și sensibilizarea publicului;
Filantropie

tipul parteneriatului

local, comunicare și sensibilizarea publicului;
Filantropie

tema de conservare

dezvoltare comunităţi rurale

tema de conservare

ape dulci (delta dunării)

Buget (euro)

50,000-100,000

WeWilder este un prototip al panda labs, divizia de inovaţie a WWF, dezvoltat
ca răspuns la nevoia comunităţii rurale de a se dezvolta substanţial și sustenabil
de pe urma naturii sălbatice în jurul căreia locuiește. cu o finanţare câștigată de
la compania globală Flex, cu sediu și în timișoara, WeWilder își propune să fie
un exemplu în ceea ce privește arhitectura verde și un model pentru punerea în
practică a unei micro-economii verzi, participative, cu ecou în întreaga regiune.
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Buget (euro)

25,000-50,000

JYsk România se alătură eforturilor de reconstrucţie ecologică depuse de
WWF-România în delta dunării, prin demararea unui parteneriat desfășurat pe o
perioadă de 3 ani. de-a lungul acestei perioade, compania scandinavă va sponsoriza
activităţile ce asigură sustenabilitatea lucrărilor de reconstrucţie ecologică derulate
de WWF-România în zona mahmudia, delta dunării. pentru următorii ani sunt
esenţiale acţiunile de eliminare a speciilor de plante invazive de pe uscat și din apă,
de replantări de salcie și plop autohton, acolo unde plantele au fost compromise,
precum și asigurarea condiţiilor de cuibărire pentru păsări.

nume companie
industrie

Revolut
Finanţe, Bănci

nume companie
industrie

coca-cola
Băuturi răcoritoare

tipul parteneriatului

internaţional, comunicare
și sensibilizarea publicului

tipul parteneriatului

internaţional, comunicare și sensibilizarea
publicului; Filantropie

tema de conservare

General (păduri; ape dulci; specii)

tema de conservare

ape dulci (dunăre)

Buget (euro)

250.000 - 500.000

Buget (euro)

25,000-50,000

Revolut a lansat in 2019 „donations", o funcţionalitate care le permite utilizatorilor
să facă donaţii pentru proiectele WWF. sumele colectate de la clienţii Revolut din
România vor contribui la activităţile de conservare derulate de WWF-România
pentru protejarea mediului sălbatic din munţii carpaţi și din lungul dunării.
„donations" le permite utilizatorilor să rotunjească plăţile realizate cu cardul și să
doneze suma rezultată către WWF. utilizatorii pot dona bani o singură dată sau pot
stabili plăţi recurente.

În 2014, compania coca-cola și WWF au anunţat parteneriat amplu, dezvoltat pe
durata a șapte ani, pentru refacerea zonelor umede de-a lungul dunării. proiectul
se desfășoară în șase ţări: austria, ungaria, croaţia, șerbia, Bulgaria și România.
În România, lucrările de reconstrucţie ecologică se desfășoară de-a lungul dunării,
între localităţile Gârla mare și vrata, din judeţul mehedinţi. Reconstrucţia ecologică
a zonei umede Gârla mare va contribui la stocarea a peste 5 milioane de m3 de apă în
timpul viiturilor de pe dunăre și la refacerea și menţinerea biodiversităţii, mai ales a
habitatelor necesare peștilor pentru depunerea icrelor.

nume companie

h&m

nume companie

industrie

Retail

industrie

ikea
Retail

tipul parteneriatului

internaţional, comunicare și sensibilizarea
publicului; Filantropie

tipul parteneriatului

internaţional, comunicare și sensibilizarea
publicului; Filantropie

tema de conservare

General

tema de conservare

păduri

Buget (euro)

< 20.000

Grupul h&m colaborează cu WWF încă din 2011. parteneriatul global se focusează
pe teme legate de gestionarea apei, acţiuni climatice și strategie responsabilă faţă
de mediu, cu scopul ca h&m și întreaga industrie a modei să devină mai sustenabile.

Buget (euro)

100.000 -250.000

În ultimii zece ani, WWF-România a susţinut managementul responsabil
al pădurilor prin implementarea de proiecte la nivel regional, inclusiv prin
promovarea certificării managementului forestier în sistem Fsc (Forest
stewardship council), ca o garanţie a unui management forestier responsabil,
cu recunoaștere internaţională.În cadrul proiectului „management Forestier
Responsabil pentru o dezvoltare durabilă în ecoregiunea dunăre – carpaţi”,
implementat de WWF și ikea, am iniţiat și susţinut adaptarea standardului
naţional pentru management Forestier în sistem Fsc pentru România.
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date
FinanciaRe
cheltuieli

Ron 11.761.079

total cheltuieli 2020

11.761,079

ape dulci

2.861,880

climă și energie, educaţie, panda labs

7%

24%

cheltuieli administrative

ape dulci

16%

1%

cheltuieli comunicare
și strângere de fonduri

climă și energie,
educaţie, panda labs

109,862

păduri

2.686,639

politici și economie verde

143,380

sălbăticie (urși, zimbri, sturioni)

3.244,963

cheltuieli comunicare și strângere de fonduri

1.924,824

cheltuieli administrative

28%

23%

sălbăticie (urși,
zimbri, sturioni)

păduri

789,531

1%

politici și economie verde

venituRi

Ron 11.049.857

total venituRi 2020

11.049,857

donatori individuali

1.036,251

donatori persoane juridice

3.392,542

Fonduri publice

3.878,464

venituri fundaţii
venituri din reţeaua WWF

RapoRt anual 2020

268,382
2.474,218

22%

9%

donatori individuali

venituri din reţeaua WWF

3%

venituri fundaţii

35%

Fonduri publice

31%

donatori persoane juridice

echipa
WWF
călin ardelean
Florentina attia
andreea Bădeţ
Gavril marius Berchi
alina Blaga
hanny Bratu
George caracaș
mara cazacu minculescu
mariana chelaru
nicoleta clara chirculescu
livia cimpoeru
anca ciobanu
alexandra laura coca
magda munteanu
mihai constantin
diana cosmoiu
antoanela costea
alexandra damian
Raluca dan
andreea danciu
Francesca dogaru
vladimir dohatcu
mariana drugă
alexandra dumitrescu
mihai cătălin duţă
mihaela Frăţilă

corina Gheorghiu
laura Gheorghiu
ileana Glodean
adrian Grancea
andreea Gruianu
Florin hălăștăuan
mădălina hriţuleac
orieta hulea
camelia ionescu
ioana ismail
miradona krizbai
simona manea
monia martini
Radu melu
ancuţa mihăescu
marta miloiu
cristian mititelu-Răileanu
alina moldovan
oana mondoc
laura cristina munteanu
cătălina murariu
Raluca nica
șerban niculescu
carmen padurean
cristian Remus papp
alexandra petcu
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Raluca peternel
Raluca poiană
victor popa
diana preda
iulia puiu
alexandra pușcaș
silviu Răscanu
alexandra sallay-moșoi
ana maria seman
alexandra stancu
Roxana șchiopu
Bianca ștefănuţ
cosmina tacea
alina tapai
nicoleta claudia toma
adriana trocea
mariana Ţînţărean
alexandra verdes
Radu vlad
RanGeRi:
Roland hauptman
daniel hurduzeu
cătălin Josan
matei miculescu

FundRaiseRi:
andru tudor Badiu
cristina Barangă
martha adriana Busuiocescu
paul cristian costea
Geani alexandru constantin
alexandru valentin Florea
andrei Florea
alexandru Florin Grecu
antonia Raluca ioniţă
andrei claudiu lincan
elena denisa manciu
teodora ana mihalache
Robert nicolae miron
alisa diana mitrea
dariana Florentina negrilă
carla maria Flavia negru
eric andrei oancea
vlad sabo
ștefania monica stănculescu
izabela tache
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(2020 - 2030)

planuRi
de viitoR

© WWF / Elma Okic

l

a nivel global WWF își propune ca până în 2030
să protejeze și să refacă natura în beneficiul
oamenilor și al planetei. Scopul nu este ca doar
WWF să acționeze pentru a atinge această țintă
ambițioasă, ci de a crea un parteneriat puternic
împreună cu alți factori de interes, de la guverne,
comunități locale, tineri, companii, societatea civilă și
alții.

critice pentru biodiversitate), utilizarea sustenabilă
a resurselor, refacerea ecosistemelor degradate
și asigurarea rezilienței climatice, reducem la
zero extincția speciilor și asigurăm condiții
pentru refacerea populațiilor speciilor amenințate și
înjumătățim amprenta sistemelor de producție
și consum de alimente, energie și emisiile de
gaze cu efect de seră.

Vom atinge această țintă dacă: reducem la zero
pierderea habitatelor naturale prin conservarea
ecosistemelor naturale existente (30% din habitatele

Dacă reușim acest lucru, în 2050 vom avea o planetă
sănătoasă și vom trăi sustenabil, în limitele capacității
de suport a planetei noastre.

RAPORT ANUAL 2020

despRe
WWF
1961

1961

1978

1986

2000
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Î

n aprilie 1961, WWF ia
naștere, în Elveția, pentru
a proteja locurile și speciile
sălbatice amenințate cu
dispariția din cauza activității
umane. De atunci și până azi,
viziunea organizației nu s-a
schimbat: Construim un viitor în
care oamenii trăiesc în armonie
cu natura.

● Lucrează cu sectorul financiar
pentru a pune valoare pe natură,
cu autorități de la nivel local,
european și internațional pentru
ca cetățenii să fie consultați
și să poată influența deciziile
politice care le afectează viitorul,
precum și cu sectorul de business
pentru ca producția și consumul
sustenabil să devină normalitate.

Iar pentru a pune această
viziune în practică, WWF:

În România, WWF lucrează din
anul 2006 pentru protejarea
mediului sălbatic din Munții
Carpați și din lungul Dunării:
arii protejate, păduri, urși bruni,
zimbri, Delta Dunării, sturioni. La
toate acestea se adaugă stimularea
tranziției spre economia verde și
un program de educație de mediu
adresat tinerilor. Sediul central se
află în București, dar WWF este
prezentă și în Brașov, în Reșița, în

● Lucrează pentru a proteja
biodiversitatea - Ape dulci,
Păduri, Specii sălbatice - care ne
oferă toate elementele necesare
pentru ca Planeta să fie locuibilă
● Adresează prin proiectele sale
cele mai importante amenințări
pentru natură: schimbările
climatice și producția și
consumul de alimente

Baia Mare, în Cluj-Napoca și
în Tulcea.
WWF-România face parte din
WWF CEE (WWF în Europa
Centrală și de Est) care cuprinde
echipe și entități legale în cinci
țări – România, Bulgaria, Ungaria,
Slovacia, Ucraina – și susține
implicarea WWF prin parteneri
locali în Republica Moldova și
Republica Cehă.
WWF CEE are sediul central
la biroul WWF Austria și
este condusă de un consiliul
administrativ (legal board) format
din membri ai rețelei WWF și
susținători ai organizației: Sasha
Bezuhanova, Jean-Paul Paddack,
Andrea Johanides, Antoine
Lebrun, Anna Vronskaya, Jürgen
Schmidt, Katalin Szomolányi, Dr.
Ladislav Miko, Mihai Stănescu.
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„mai mult ca oRicând, În 2020 am conștientiZat
leGătuRa dintRe sănătatea oameniloR
și sănătatea planetei. această leGătuRă nu poate
Fi iGnoRată când voRBim despRe cum meRGem mai
depaRte, cum ne RedResăm, ce soluŢii aleGem
pentRu a opRi declinul BiodiveRsităŢii, cRiZa
climatică și pentRu a asiGuRa sănătatea
și BunăstaRea oameniloR.
doaR ÎmpReună putem GeneRa schimBăRile
necesaRe. mulŢumim tutuRoR celoR caRe
ne-au susŢinut și au Fost alătuRi de noi!”
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De ce existăm
Pentru a stopa degradarea mediului înconjurător și pentru a
construi un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura.
wwf.ro
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