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 Fondată în 1961, WWF (World 
Wide Fund for Nature)  este 

cea mai mare organizaţie internaţională 
independentă care derulează proiecte 
pentru conservarea naturii. WWF are apro-
ximativ 5 milioane de susţinători în toată 
lumea şi o reţea activă în peste 100 de ţări.
WWF a luat fiinţă pe 29 aprilie 1961, când                      
mai multe personalităţi de la acea vreme au 
semnat un document cunoscut sub numele 
Manifestul Morges. „Nu putem salva tot ce 
ne-am dori; dar, dacă ne implicăm, cu siguranţă 
vom reuşi să salvăm mult mai mult decât dacă am 
renunţa”, spunea  Sir Peter Scott, fondator WWF
 Misiunea WWF la nivel global este aceea de a sto-
pa degradarea mediului şi de a construi un viitor 
în care oamenii trăiesc în armonie cu natura, prin:
•conservarea diversităţii biologice la nivel 
mondial;
•utilizarea raţională a resurselor naturale 
regenerabile;
•reducerea poluării şi a consumului iraţional.

 Organizaţia este aproape unică prin 
faptul că îşi face simţită prezenţa de la nivel lo-
cal până la nivel global: este capabilă să comu-
nice cu triburile de pigmei Baka în pădurile 
tropicale din Africa centrală şi, în acelaşi timp, 
poartă discuţii de la egal la egal cu instituţii 
ca Banca Mondială şi Comisia Europeană. 
 În România, WWF lucrează din 
anul 2006 pentru protejarea mediului sălbatic 
din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii 
protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, 
sturioni. La toate acestea se adaugă stimu-
larea tranziției spre economia verde și un pro-
gram de educație de mediu adresat tinerilor.
Organizaţia are sediul în Bucureşti şi două 
filiale în ţară: la Braşov şi la Baia Mare.
 În anul 2007, WWF a creat 
Earth Hour (Ora Pământului), un eveni-
ment global din ce în ce mai apreciat, care 
din 2009 se sărbătorește și în România. 
În fiecare an, în ultima sâmbătă din 
luna martie, milioane de oameni, insti-
tuţii şi companii sting luminile timp de o 
oră, alăturându-se celui mai mare eveni-
ment de mediu din istorie – Earth Hour.
 Astfel, la patru ani de la prima ediție 
din anul 2007, 5200 de oraşe din peste 135 de 
țări au stins lumina de Earth Hour în 2011, 
răspândind un mesaj puternic privind im-
pactul negativ pe care viaţa noastră de zi cu zi 
îl are asupra planetei şi asupra resurselor na-
turale.
 Tot în 2011, Earth Hour a 
intrat într-o nouă etapă: Mai mult decat o
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 10 MODALITĂȚI DE ECONOMISIRE 
A ENERGIEI ELECTRICE ÎN PROPRIA 
LOCUINȚĂ

1. Înlocuind  becurile convenţionale cu cele de 
economisire a energiei, puteţi să reduceţi con-
sumul energiei electrice cu 4-5 ori .
2. Părăsind casa pentru o lungă perioadă de 
timp, stingeţi lumini şi aparate electrice.
3. Nu lăsaţi aparate electrice să funcţioneze în 
regim sleep.
4. Nu lăsaţi încărcătorul conectat atunci când 
nu-l utilizaţi.
5. Dacă pentru gătit la aragazul electric veţi 
utiliza vase cu un diametru, care corespunde 
diametrului arzătoarelor,  puteţi economisi 
energia electrică.
6. Opriţi aragazul electric un pic mai înainte 
de preparare, bucatele vor fi gata datorită 
căldurii restante.
7. Folosind vasul pentru gătitul rapid, veţi 
economisi timp şi energie pentru prepararea 
bucatelor.
8. Utilizarea aragazului pentru încălzire este 
ineficientă şi periculoasă.
9. Pentru băutul ceaiului fierbeţi apa într-o 
cantitate necesară, folosind un ceainic electric.
10. Curăţind la timp partea interioară a 
ceainicului, puteţi reduce semnificativ costu-
rile de energie.

oră pentru planetă (Beyond the Hour), în care 
oamenii de pretutindeni au fost îndem-
naţi nu numai să stingă lumina, ci și să se 
angajeze în acţiuni de mediu în fiecare zi. 
 Campania Earth Hour începe cu 
Competiția pentru Capitala Earth Hour. 13 
orașe s-au înscris anul acesta în Competiția 
pentru Capitala Earth. Orașele vor organiza 
luna aceasta, în cadrul concursului, diverse 
evenimente și acțiuni care să aducă în atenția 
comunității locale problemele de mediu și lu-
crurile pe care le putem face cu toții pentru 
a construi un viitor mai durabil. Orașele în-
scrise în Competiție sunt următoarele: Adjud, 
Baia Mare, Bistrița, Botoșani, Brăila, Bucu-
rești, Craiova, Panciu, Râmnicu Vâlcea, 
Salonta, Satu Mare, Sighișoara și Tulcea.
Satu Mare participă pentru prima 
dată la această competiție și a fost în-
scris de Asociația Act4U împreună cu 
Primăria Satu Mare, iar “Colegiul Națio-
nal „Ioan Slavici” este partener alături de alte 
licee din oraș: Colegiul Doam-
na Stanca, Colegiul Mihai Eminescu, 
Colegiul Tehnic Eliza Zamfirescu și 
Liceul Teoretic Ortodox Nicolae Steinhardt

Acțiunile programate de către Colegiul nos-
tru în cadrul Competiției „Earth Hour” 
sunt:

1. Concurs proiecte: „Sănătate într-un oraș 
eco”;
2. Campanie de informare cu privire la im-
portanța conservării mediului (distribuirea de 
fluturași);
3. Editarea unui număr special a newslet-
ter-ului „Info slavici” dedicat orei pământului 
și acțiunilor individuale de economisire apei și 
a energiei;
4. Participare la campania de colectare de 
deșeuri reciclabile inițiată de Act4 U; 
5. Realizare de obiecte de artă din materiale 
reciclabile.


